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VOORBERICHT
Deze nieuwe uitgave is de omwerking van het eerste deel der Verzameling J. Roland, E. Duchesne en J. Haikin bestemd voor het Middelbaar Onderwijs.
Het feitenmateriaal wordt verduidelijkt door een overzichtelijke
typographische schikking en door een methodische verdeeling van
de stof.
De hoofdstukken zijn voorafgegaan door samenvattingen die de
hoofdzaken inhouden van de lessen door het officieel leerplan opgelegd.
De kennis van deze samenvattingen is dus onontbeerlijk.
Dit dient als leidraad bij de studie van den groot gedrukten tekst :
van dezen moet een beredeneerde kennis opgedaan worden.
Deze wordt aangevuld door den klein gedrukten tekst. Deze
voldoet aan de behoefte van ieder vlijtig leerling om een betere en
diepere kennis te verwerven : hij geldt dus als een nadere verklaring :
in dezen tekst worden vooral concrete feiten en cultuurhistorische
bijzonderheden vermeld. Zonder deze laatste zou een leergang in de
algemeene geschiedenis, die een begrijpende belangstelling moet
opwekken, een droog verhaal worden, zonder leven en zonder kleur.
De schrijver heeft deze lessen in overeensteming gebracht met
de kaarten van den Atlas der Algemeene Geschiedenis (1939) uit
dezelfde Verzameling. De historische kaarten bewijzen zeker groote
diensten; in genoemd werk gaan ze vergezeld van herhalingstabellen.

INLEIDING
HOOFDSTUK I

GESCWEDENIS EN VOORGESCHIEDENIS
De Geschiedenis is de herinnering die de menschen ons achtergelaten
hebben van hun daden, door middel van schrift of teekens. De Voorgeschiedenis leert ons hoe de menschen leefden vóór het gebruik van het
schrift en wel door middel van de materieele sporen van hun werkzaamheid.
De mensch, eerst een ronthwervend jager, vervaardigde werktuigen
en wapens uitgehouwen vuursteen. In Europa in de « rendierperiode »
woonde hij in holen : hierin vindt men verfijnde beenen werktuigen en
rotsteekeningen.
Het temmen van het vee en de akkerbouw hebben den mensch huiselijk
gemaakt. Hij leeft in een maatschappij, vervaardigt voorwerpen uit
gepolijsten steen, weeft en gebruikt pottenwerk. Hij beoefent de sc~eep
vaart en drijft handel langs de groote wegen.
Het bewerken' van ertsen door middel van het vuur was de laatste
trap in den vooruitgang van den voorhistorischen mensch. Het brons
levert hem stevige werktuigen: deze legeering is in het Westen bekend
om het Jaar 1800 vóór Chr.; later (om het jaar 1000) wordt het vervangen
door het ij.er.

De geschiedenis. - De geschiedenis van ieder volk vangt aan
wanneer geschreven of geteekende documenten ontstaan (zegels,
munten, teekeningen op steen of metaal, enz.) die ons iets leeren over
zijn verleden.
De geschiedenis is niet even lang bij alle volkeren. Die van ons land begint
met de 3" eeuw vóór Chr. In Egypte en Chaldea daarentegen zijn de ontcijferde
documenten meer dan vijftig eeuwen oud.

De voorhistorische tijd. - Het verleden van den mensch vóór
het schrift behoort in den vool'historischen tijd. De studie van dezen
tijd behandelt alle materieele sporen der eerste menschen.
De oudste voorwerpen, die hun techniek ons heeft achtergelaten, zijn eerst
uit steen, daarna uit metaal vervaardigd : ze geven ons een denkbeeld van de
levenswijze onzer verre voorouders. De v~orgeschiedenis leert ons dat ze slechts
langzamerhand dezen volmaakteren levensvorm bereikten, die beschaving wordt
genoemd.
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-6Maar door de herhaalde uitbreiding van de gletschers van de polen en van
het gebergte 1 werd het klimaat kouder en de
dierenwereld wijzigde zich. Dit was het tijdvak
van het rendier, dat zich thans naar de noor-

Fig. 3.
en harpoen.

Beenen naald

Fig. 4. - De kunst der holen: loopend wild
zwijn (Altamira, provo Santander, Spanje).
delijke gebieden heeft teruggetrokken. Onze
voorouders leefden in grotten : de hoornen harpoenen, de beenen naalden (fig. 3), die er gevonden
werden, bewijzen hoe verscheiden de menschelijke werkzaamheid was in dien tijd. Ze was
niet alleen van materieelen aard; er werden op
steenen wanden bewonderenswaardige teekeningen ontdekt; beren, rendieren, oerossen, op
het leven betrapt en met natuurlijke en juiste
trekken weergegeven (fig. 2 en 4). Ze begroeven
hun dooden voorzien van wapens en levensmiddelen.

Fig. 5. - De reusachtige
menhir (Menec) te Carnac
(Bretanje).
De grootste verzameling
van in rijen opgestelde menhirs is die van den Menec. De
elf evenwijdige rijen zijn
verschillende kilometer lang;
ze zijn van I tot 6 meter
hoog.
1

2° Tijdvak van den gepolijsten
steen. - Twee ontdekkingen, de veeteelt en de akkerbouw, hechtten den
mensch aan den bodem in een tijd
toen het klimaat gematigd werd.
Door het vee te temmen en den
bodem met veldgewassen te bezaaien,
bezorgde de mensch zich een voldoend
voedsel. Hij bouwde zich woningen in de
nabijheid van zijn weilanden en akkers.
Hij leefde in een samenleving in plaats
van met afzonderlijke gezinnen rond te

Atlas der Algem. Gesch., kaart Ia, blz. 5.

7dwalen. Men leerde den snijkant van de vuursteenenwapens polijsten,
wol en vlas weven, klei bakken om er potten van te maken (fig. 7).

Fig. 6. - De akkerbouw: sikkel waarvan het lemmer van tandvormige vuursteenen is voorzien; uit de Egyptische
voorgeschiedenis (naar Flinders Petrie).

Fig. 7. - De pottenbakkerskunst; voorhistorische Egyptische
vaas (naar De Morgan).

De scheepvaart begint nu. De handelsbetrekkingen op grooten afstand maken
het aanleggen van groote banen noodzakelijk
dwars door het vasteland. De landbouwers beginnen dorpen te vormen; een gebogen horen, in het
midden gespleten en van steenen tanden voorzien,
was de eerste sikkel (fig. 6).
Boven meren en rivieren verhieven zich paaldorpen, op balken gebouwd : touwen, vischnetten,
overblijfselen van booten, vazen met teekeningen,
graan- en druivenkorrels, ongedeesemd brood in
vaatwerk teruggevonden : dit alles getuigt van
de vernuftige werkzaamheid van den mensch.
In het Westen en elders wordt de doodenvereering
vereeuwigd door middel van doodenkamers, de
dolmens. De rijen menhirs (fig. 5) die in Bretanje
zoo veelvuldig voorkomen en de aardheuvels,
tumuli geheeten, behooren ook tot dit tijdvak.

3° Het tijdvak der metalen. - De
kunst erts te smelten had voor gevolg dat
men geleidelijk van het gebruik van steenen
werktuigen afzag.
a) HET BRONS. - Het werkelijk nut van
het metaal werd slechts bekend met het brons,
dat minder zacht is dan koper; een legeering
van dit laatste met een tiende deel tin maakt
het hard.

Fig. 8. - Vuursteenen
mes; het heft is met
gouddraad doorwerkt; uit
een begraafplaats in Opper-Egypte (Museum van
Caïro).
Dit wapen is 20 cent.
lang; op een zijde ziet
men twee ineengestrengelde slangen, op de
andere dierenfiguren.

-8Het gebruik er van verbreidde zich van westelijk Azië in Egypte,
Chaldea en Kreta vanaf de dertigste eeuw.
Deze legeering werd slechts veel later in het Westen bekend, om
het jaar I800 v. Chr.
Door gieten, hameren, klinken en drijven kon het brons, in tegenstelling met steen, voor het vervaardigen van de beste wapenen en
werktuigen en van de mooiste sieraden dienen.
De dolk werd een degen. Schild en helm waren stevige verdedingingsmiddelen. Er werden metalen spiegels gebruikt, armbanden en stijve halsbanden of
wrongen alsook gespen om de kleederen dicht te houden.

b) HET IJZER IN HET WESTEN. - In de tiende eeuw verdrong het
ijzer het brons in het Westen, zonder dat de vroegere grondstoffen,
zelfs vuursteen, geheel verdwenen. In het Westen begint dan de
verspreiding van de Kelten (zie 4e Afdeeling, hfst. I).
Hun beschaving wordt eerst gekenmerkt door het vervaardigen van ijzeren
wapens, het aanleggen van zouttuinen en het bouwen van oppida, door wallen
omringde schuilplaatsen en middenpunten van het ruilverkeer (eerste ijzertijdvak, Hallstadt, Oostenrijk). Om het jaar 400 kwamen de Kelten in aanraking
met de meer beschaafde Middellandsche wereld, vanwaar zij meer verfijnde
voorwerpen betrokken (tweede ijzertijdvak, La Tène, Zwitserland). De schittering van het laatste ijzertijdvak was kortstondig : de Keltische macht stortte
in onder de slagen van Rome, dat voorgoed de zuidelijke beschaving overerfde
(zie 3" Afdeeling).

HOOFDSTUK 11
HET SCHRIFT EN DE GROOTE ONDERDEELEN VAN
DE GESCmEDENIS
EIIYPte en Mesopotamië zijn de oudste historische landen, waar het
eerste schrift wordt gevonden : hun honderden teekens stellen eerst
fJoorwerpm, daarna klanken voor.
De verklaring van de Egyptische hiërogliefen door den Franschman
Champollion en van de spijkerfJormige lettergreepteekens uit VoorAzii! hebben de grenzen der geschiedenis tot aan de veertigste eeuw
vóór Chr. doen wijken.
Het alfabet, dat aan de Phoeniciërs wordt toegeschreven, bracht
het schrift tot twee en twintig teekens. Het ging over naar de Grieken,
dan naar het bekken der Middellandsche Zee en naar de overige deelen
van de wereld.

-9Het gebied der geschiedenis breidde zich langzamerhand uit met
de verspreiding van het schrift: de Oudheid (Be eeuw vóór Chr.-476 na
Chr.), de Middeleeuwen (476-1453), de Nieuwe Tijd (1453-1789), de Nieuwste
Tijd (sedert 1789) vormen de gebruikelijke indeeling van de geschiedenis.

De eerste historische landstreken. - De vruchtbare landen
van de oostelijke kusten der Middellandsche Zee waren als voorbestemd om het gebied van het eerste schrift en van het begin der geschiedenis te worden 1.
Vroeg maakt een maatschappelijke inrichting het de menschen
mogelijk gezamenltj"k van elkanders ervaringen gebruik te maken.
Deze worden hier eerder dan elders medegedeeld en niet door mondelinge overlevering : door het schrift.
De eerste schriften. - Eerst werden de dingen zooals ze in de
natuur bestaan door teekeningen, en de denkbeelden door zinnebeelden
voorgesteld. Daarom heet dit eerste schrift, beeldenschrift (fig. 9).
Fig. 9. - Voorbeeld van oud beeldschrift. (Naar
Ad. Erman, Die Hieroglyphen.)
Een langwerpig afgerond vlak loopt uit op een
menschenhoofd. Uit de lippen van dit laatste komt een
band, door een valk vastgehouden. Zes lotusbloemen
stijgen uit het vlak op. Dit beteekent een stuk grondgebied. De valk is het zinnebeeld van den koning. De
lotus met zijn ontelbare bloemen is het zinnebeeld
voor duizend.
Voor de Egyptenaren beteekende het prentje duidelijk. De zegerijke koning heeft zes duizend gevangenen
meegebracht van het grondgebied Ua. - Den naam
van dit gebied vindt men in de teekening van den
harpoen, die eveneens U a heet en waaronder zich een
rechthoek met golfiijntjes bevindt, afbeelding van
een naburig grondgebied of meer.

IIIHW!lllnullml

Daarna werd het een klankenschrift : zooals in een rebus stelde
het afgebeelde voorwerp ook een klank voor.
Ten slotte werden deze teekens zoo vereenvoudigd, dat de oorspronkelijke figuurtjes verdwenen en er een loop end schrift ontstond,
waardoor het denkbeeld en niet weer het voorwerp werd voorgesteld.
-

De hierogliefen; de steen van Rosette, Champollion (1822).
Dank zij zijn kennis van het Koptisch, een latere ontwikkeling
1

Atlas, kaart Ib, blz. 5.

-
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van het Egyptisch, kon een jong Fransch geleerde, Champollion,
voor het eerst (1822) een steenen tafel ontcijferen; deze werd te Rosette
gevonden (1799) en droeg twee teksten met verschillend Egyptisch
schrift, vergezeld van
hun Grieksche vertaling.
Hij toonde aan dat het
Egyptisch gedeeltelijk in
beeldenschrift en gedeeltelijk in klankenschrift
was weergegeven. Dit
eerste hiërogZiefenschrift
(fig. 10) van de monumenten had een vereenvoudigden, zoogenaamden hiëratischen vorm,
terwijl het tweede, moeilijker leesbare, demotisch
Fig. ID. - De drietalige steen van Rosette werd genoemd.

(hiêrogliefenfragment). Met de welwillende
toelating van het British Museum.

De ontdekking
Champollion leerde de geschiedenis van Egypte beter kennen.

van

De spijkerschriften. - De oude volkeren van westelijk Azië van
hunnen kant bezigden puntvormige teekens~ spijkervormig genaamd

Fig. Il. - Voorbeeld van spijkerschrift. - Elke groep van lijntjes stelt een
lettergreep voor. De spijkervormige lettergreepteekens zijn dus ten getale van
verschillende honderden. Elke lijn wordt breeder omdat zij door het stift in de
zachte klei wordt gedrukt. De klankteekens gaan vergezeld van bepalende
teekens : het teeken (I) b. v. staat vóór den naam van een land, het teeken (2)
vóór dien van een godheid.

en aanvankelijk door middel van een riethalm in zachte klei gedrukt
(fig. II) : ook zij waren de vereenvoudigde vorm van een beeldenschrift.

-
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Het drietalige opschrift op de rots van Behistoen (fig. 12) in Perzië
(S21 vóór Chr.) speelde bij de ontcijfering de rol die de steen van
Rosette bij het verklaren van de hiërogliefen had gespeeld; maar
geen van de drie schriften van Behistoen was bekend : het lezen er
van werd hierdoor zeer bemoeilijkt.

Fig. 12. - Halfverheven beeldwerk op de rots van Behistoen (Koerdistan,
Perzië).
Het opschrift, in drie talen en in spijkerschrift, verhaalt de geschiedenis van
de eerste jaren van het rijk van Darius (zie blz. 55). - Boven den tekst staat een
halfverheven beeldwerk Darius voorstellend terwijl hij een opstandeling met
de voeten treedt; eenige krijgslieden stappen achter hem, terwijl negen overwonnen en gevangen koningen hem tegemoetkomen. Het zinnebeeld van Ormuzd,
den Perzischen God, zweeft boven de afbeelding.
.
De Engelschman Rawlinson herkende als eerste een Oudperzisch alfabet in
dit schrift (1846). Samen met Oppert ontcijferde hij dan de tweede kolom die
Babylonische lettergreepteekens bevatte (18S!) : de sleutel tot de schriften van
het Nabije Oosten was ontdekt.
De geschiedenis van Assyrie werd zoo geheel gewijzigd door de studie van
de 40.000 leemen tafeltjes van de bibliotheek van Koning Assoerbanipal
(7" eeuw) intusschen opgegraven door den Engelschman Layard. Morgan en
P. Scheil vertaalden ten slotte de Sumerische documenten, waardoor de grenzen
der geschiedenis tot in de 40" eeuw voor Chr. werden verplaatst.
De geheimen van de Hethitische taal werden door Hrozny en Forrer ontsluierd (1921 ).
Onder de talen der volkeren van het klassieke Oosten bewaart alleen het
schrift van Kreta nog zijn geheim.

Vereenvoudiging van het schrift: het alfabet. nadeel van al deze schriften was

h~t

groote aantal teekens.

Het groote

-
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Tusschen de 20e en de lOe eeuw begonnen de Phoeniciërs een
schrift te bezigen, dat slechts 22 teekens telde; dit werd verkregen
door het voorstellen der woorden
door middel van de medeklinkers.
A(.Iph.)
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Door de Grieken overgenomen en door
hen met klinkers aangevuld, werd het
zoogenaamde Phoenicische alfabet (fig. 13)
over al de landen om de Middellandsche Zee
verspreid, waal de Laujnm er de lettervormen
aan gawn die wij thans nog gebruiken.

Fig. 13. - Voorbeeld van
alfabetisch schrift.
Door de alfabetische letterteekens wordt het schrift tot een
twintigtal teekens verminderd.
Ze zijn van Semietischen oorsprong 1 en gingen van Phoeniciê
naar Griekenland over en van
daar, met plaatselijke wijzigingen,
naar geheel Europa. De Phoenidêrs schreven van links naar
rechts, de Grieken van rechts
naar links : daaron schijnen
sommige Grieksche lettel'S (2 de
kolom) omgekeerd te zijn.

De groote onderdeelen van de
geschiedenis. - Het gebied der geschiedenis heeft zich dus uitgebreid met
de verspreiding van het schrijt in den
loop der eeuwen.
I. Gedurende de Oudheid (van de
33e eeuw vóór Chr. tot 476 na Chr.,
einde van het Romeinsche Rijk van het
Westen) heeft de geschiedenis hoofdzakelijk als voorwerp het gebied om
de Middellandsche Zee.
Zij bestudeert eerst het klassieke Oosten in zijn verhouding tot de
Middellandsche Zee (Egypte, Westelijk Azië). Daarna strekt zij zich
uit tot het oostelijke bekken der Middellandsche Zee (Griekenland),
daarna tot deze zee in haar geheel (Rome).
2. In de Middeleeuwen (van 476 tot 1453, einde van het Oostersche
Keizerrijk) wordt de geschiedenis Europeeseh.
3. In den Nieuwen tijd (van 1453 tot 1789, Fransche Omwenteling) wordt de geschiedenis algemeen, sedert de ontdekkingsreizen
over de geheele wereld, om het voorgoed te zijn in den Nieuwsten
Tijd (van 1789) : deze is het jongste gedeelte van den nieuwen tijd.
1 Het Arabisch en het Hebreeuzusch zijn de best bekende talen van de Semictische groep.

EERSTE AFDEELING
HET KLASSIEKE OOSTEN
(XXXllle·IVe eeuw vóór Chr.)
;.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 rllllllllllll,rllllllllllllllllllllll~
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Europa treedt lang na Egypte en Voor-Azië in de
geschiedenis.
Sedert de 30e eeuw had Egypte (Afrika) een godsdienst,
een bestuur, kunsten, gebruiken die het gedurende eeuwen
gelijk aan zich zelf behielden.
Het Nabije Oosten (Azië), verdeeld in staten, waartusschen naijver bestond, bezat integendeel slechts een
eenheid van beschaving, van Sumerischen oorsprong
(Beneden-Eufraat). Vóór het jaar duizend was Mesopotamië het slagveld van verschillende staten: het primitieve
Assyrië en het Babylonië van koning Hammoerabi, het
koninkrijk der Kassieten. De vruchtbaarheid van zijn bodem
moest invallen uitlokken (Hethieten). Naast deze kontinentale volkeren verrijkte Kreta zich als doorvoerland in
den zeehandel. Nieuwe beroeringen vonden plaats om het
jaar duizend voor de christelijke tijdrekening. De Assyrische koningen ondernamen stelselmatige veroveringsoorlogen : de Hethieten gingen ten onder en de Assyriër
_ Assoerbanipal heerschte tijdelijk te Thebe in OpperEgypte, te Susa in Elam. Zijn macht ging dan over op
Nabuchodonozor van Babylon, daarna op Perzië dat het
geheele klassieke Oosten vereenigde. De Phamiciërs
hadden de Kretenzen als scheepvaarders opgevolgd; de
_ Joden, in Palestina gevestigd, vereerden als eenigen God
= een zuiveren geest; deze eeredienst werd algemeen met
het Christendom.
Na ))0 kan de geschiedenis van het klassieke Oosten
niet meer van die van Europa gescheiden worden : het
rijk der Perzen was in de handen van Alexander van
Macedonië gevallen en de Oostersche beschaving ging op
in de Grieksche onder de heerschappij van Europeesche
vorsten.

I
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HOOFDSTUK I

HISTORISCHE AARDRIJKSKUNDE
VAN HET KLASSIEKE OOSTEN
Men noemt klassiek Oosten de landstreken van Afrika en Azië, die
dicht bij de Middellandsche Zee zijn gelegen en waarvan de beschavingen de onze hebben beinvloed.
Egypte (Memphis, Thebe) dankt aan den Nijl: geregelde overstroomingen, zijn slibgronden, zijn plantengroei (lotus, papyrus), zijn fauna
(krokodillen, steltloopers), zijn dichte bevolking.
Zoo is ook Mesopotamië, gevormd door Babylonië (Babylon) in het
Zuiden en Assyrië (Assur) in het Noorden, zijn vruchtbaarheid verschuldigd aan de overstroomingen van Tigris en Eu/raat.
Deze lage streken worden met elkaar verbonden door een reeks valleien
(Oront, Jordaan), waarlangs kleine volkeren als de Joden en de Phamiciërs zich vestigden. Phamicië en Kreta dreven zeehandel.
Klein-Azië en Iran omvatten groote, afgesloten en onvruchtbare
hoogvlakten. Hun bevolking bestaat daarom uit herders, zwervers en
krijgslieden : de Hethieten (Boghaz Keui, Klein-Azië) zijn paardenfokkers en verwoesten Mesopotamië; de Meden uit Noord-Iran (Ekbatana) en de Perzen (Susa, Persepolis) zullen het daarna veroveren.
Alleen deze laatste volkeren spraken talen verwant met die waaraan
wij gewoon zijn (Nederlandseh, Franseh, Duitseh, Engelseh) en die
men Indogermaansche talen noemt.
I. -

HET KLASSIEKE OOSTEN EN ZIJN KLIMAAT

Het klassieke Oosten. - Egypte en Mesopotamië staan in verbinding met het bekken der Middellandsche Zee, bakermat van onze beschaving : met geheel Voor-Azië, van Kreta tot aan Perzië, vormen zij
het klassieke Oosten.
De droogte. - De boorden van de Middellandsche zee en de
bergstreken uitgezonderd, lijdt dit kruispunt van de Oude Wereld
onder een buitengewoon droog klimaat. Het regent slechts gedurende
een jaargetijde. Op de vlakten vallen slechts 25 cm. water per jaar.
De temperatuur. - De zon schijnt er bijna onophoudend. Er is
geen echte winter in deze luchtstreek : in de zuidelijke vlakten bestaat
er alleen een nachtelijke afkoeling.

-
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De stroomen en de besproeiing. - De vochtigheid, noodig voor den plantengroei en voor het menschelijk bestaan, wordt gelukkig in deze streken aangevoerd door de stroomen die er doorheen vloeien : hierdoor wordt een onontbeerlzjke besproeiing mogelijk gemaakt en spoelen er op de oevers vruchtbare
slibgronden aan : Egypte en Mesopotamië waren de « graanzolders " der
Oudheid.

11. -

OUD-EGYPTE EN DE NIJL

1

Uitzicht. - Boven-Egypte ligt ingesloten tusschen steile rotsen.
De Nijl, die er doorheen vloeit, mondt uit in de Middellandsche Zee
en vormt hier een wijde kleivlakte, die door de armen van den stroom

Fig. 14. - De Nijl, beeld uit den tijd der Ptolemaeërs (Museum van het
Vatikaan) .
De spreekwoordelijke vruchtbaarheid, veroorzaakt door de overstrooming
wordt zinnebeeldig voorgesteld door een grijsaard die tegen een horen des overvloeds aanleunt en door zestien kinderen omringd is; deze zijn een el groot
(oude maat, ongeveer een halve meter). Dit aantal verbeeldt het peil van den
hoogen waterstand, die het land bevrucht (r6 el).

doorspoeld wordt : de Grieken noemden deze vlakte delta (naar hun
letter D); ze wordt ook Beneden-Egypte genoemd.
Het dal, van 5 tot

20

km. breed, en de z eevlakte vormen Oud-Egypte.

De gaven van den Nijl. geschenk van den Nijl " (fig.
hij over zijn oevers liet vloeien,
waterfiora (lotus, papyrus) en
loopers, enz.).
«

1

Voor de Egyptenaren zelf was het land een
I4). Ze waren hem het water verschuldigd dat
het vruchtbare slib « den zwarten grond ", een
een waterfauna (krokodil, ichneumon, stelt-

Atlas der Algem. Gesch., kaarten blz. 6.

-
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De overstrooming. - Het is de langste stroom van Afrika
(6.400 km.). In Mei wast de Witte Nijl door de regens van de equatoriale regens; met hun groene waters, door plantdeelen gekleurd,
vermengen zich in Juni de roode waters met klei beladen, door den
Blauwen Nijl die uit Aethiopië komt, meegesleept. De reusachtige
watermassa, door
dezen dubbelen aanwas ontstaan, vindt
slechts een engen
doorweg in Egypte.
Om den 2I Juni
verandert het dal
in een reusachtig
meer (fig. IS); bij
Memphis stijgt het
waterpeil tot 8 meter, om pas in October te dalen. Na
Fig. IS . - De overtrooming in Beneden-Egypte:
vier maanden keert
aardheuveltjes opgeworpen in de buurt van de pyramiden van Gizeh.
de stroom naar zijn
bedding terug en
laat op zijn oevers vochtigheid en teelaarde achter : dan begint de
zaaitijd en er kan twee of driemaal geoogst worden.
De geheele bedrijvigheid van Egypte, die vooral den landbouw betrof, hing
samen met den loop van stroom : het jaar was in drie ongeveer gelijke jaargetijden verdeeld : de tijd der overstroomingen, de groeitijd en de oogsttijd.

De dorpen, op aardheuvels gebouwd en zoo tegen de overstrooming
gevrijwaard, waren door hooger gelegen wegen met elkaar verbonden :
ze doorsneden het land op deze wijze en vormden provinciën, nomen
geheeten.
Nijlmeters gaven de hoogte van het waterpeil aan : de belastingen waren
hiermede evenredig. Indien het water te Memphis niet hooger steeg dan 7,50 m.
dan bedekte het niet het geheeIe dal; maar overtrof de hoogte 8,50 m. dan
stonden de dorpen onder water; om deze ramp te voorkomen werden
afwateringskanalen en verzamelbekkens aangelegd.

Hulpmiddelen van Egypte. - In het dal waren allerlei steensoorten aanwezig: de Egyptenaren bouwen hun monumenten uit
kalksteen, zandsteen en graniet. Maar timmerhout en metalen ontbraken : deze werden ingevoerd.

-17De voornaamste culturen waren graangewassen : gerst, tarwe en
gerst. De Nijl leverde lotus en papyrus, waarvan de gevlochten en
glad gemaakte vezels het eerste papier opleverden. Het klimaat brengt
de natuurlijke ontwikkeling van den palmboom en den druiventeelt
mee. Het vee bestond uit runderen, schapen en ezels.
De kameel kwam aanvankelijk weinig voor en het paard werd slechts in de
18 e eeuw voor Chr. door de Hyksos uit Azië ingevoerd (zie blz. 22).

lIl. -

MESOPOTAMIË : BABYLONIË EN ASSYRIË

1

Mesopotamië. - In westelijk Azië bevindt zich een andere vlakte
die eertijds zeer vruchtbaar was, Mesopotamië tusschen Tigris en
Eufraat.
Het zuidelijkste gedeelte, dat het eerst bevolkt werd, tegelijk met
het naburige Elam (ten Oosten), was eerst bekend onder den naam
Sumer,. het grensde ten Noorden aan Akkad, later Babylonië geheeten
naar den naam van de voornaamste stad, Babylon aan den Eufraat.
Deze gezamenlijke vlakte werd Chaldea genoemd.
Assyrië, meer bergachtig en grooter, strekte zich uit ten Noorden,
van de Tigrisoevers tot aan den voet van het Armeensche bergmassief,
en ten Oosten op de hellingen van de Iraansche bergketens (Zagrosgebergte ). Langs den stroom lagen de voornaamste steden Assur
en Ninive.

De stroomen. - De waters van Eufraat en Tigris, die uit de met
sneeuw bedekte bergen van Armenië of uit het naburige hoogland
ontsprongen, hadden met hun slib den kleiachtigen ondergrond
van de vlakte bedekt, voor ze, eertijds afzonderlijk, in de moerassen
van de Perzische Golf uitmondden.
Uitgestrekte inzinkingen van den bodem, met riet overdekt, werden langs
den Beneden-Eufraat in vruchtbare akkers herschapen door het eendrachtig
samenwerken van de menschen : ze maakten den stroom, die hen voedde,
bevaarbaar, legden vaarten aan voor de besproeiïng, bouwden heuvels om
zich tegen het water te vrijwaren.

Hulpmiddelen. - Uit zich zelf was het een arme vlakte : de klei
diende om potten en baksteenen te vervaardigen: de paleizen en tempels,
uit baksteen opgetrokken, konden niet aan den tijd weerstand bieden;
het schrijfmateriaal bestond uit leemen tafeltjes, waarop met een
scherpe rieten stift werd gegrift.
1

Zie At/as der A/gem. Gesch., kaart blz. 9.
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Zoohaast de vlakte echter door menschenhanden was omgewerkt
geworden, bracht ze een rijken oogst aan gerst en tarwe op : de Griek
Herodotes beweerde dat de graanoogst driehonderd korrels voor
ieder zaadje opbracht. Op de randen van de woestijn groeiden verschillende soorten van palmboomen : dit was een welkom geschenk van de
natuur.
Van de vruchten van deze boomen werd een soort brood, alsook wijn en azijn
gemaakt; de vezels werden geweven; de bladeren dienden als dakbedekking;
de vruchtsteenen werden gebruikt als smidskolen en de overblijfselen dienden
om schapen en runderen vet te maken.

IV. -

DE MIDDELLANDSCHE LANDSTREKEN:
PALESTINA, PHOENICIË EN KRETA 1

De woestijnen beletten Mesopotamië niet met Egypte verbindingen
aan te knoopen : een rij dalen maakte dit mogelijk. De Eufraat komt dicht
bij de Middellandsche Zee : hij was de natuurlijke weg van de (( Benedenzee » (Perzische Golf) naar de (( Bovenzee )) (Middellandsche Zee)
en zijn loop werd voortgezet tusschen de ketens van Libanon en
Anti-Libanon door de diepe bedding van Oront en Jordaan naar
de Roode Zee, den Sinaï en het Nijlland.
Langs dezen eeuwenouden weg gingen de Mesopotamiërs steen, koper en
zilver in den Taurus halen, alsook timmerhout, vooral het cederhout van dent
Libanon. Het ontbreken van deze grondstoffen op hun eigen gebied verklaar
hun oorlogen in die streken, die hun begeerten opwekten evenals die der
Egyptenaren.

Palestina. - Een van de geringere landstreken langs dezen weg
Palestina, vormt een kontinentaal laagland dat door den Jordaan
wordt besproeid : deze mondt uit in de Doode Zee ongeveer 400 m.
onder den zeespiegel.
Deze landstreek werd Land van Kanaän, Beloofd Land, Judea en in de
Middeleeuwen Heilig Land geheeten. De volksstammen die het bewoonden
en die uit herders en landbouwers bestonden, vormden twee koninkrijken, Israël
in het Noorden (hoofdstad Samarië) en Juda bij de Doode Zee (hoofdstad
Jeruzalem) .

Palestina, een vruchtbaar land, (( overvloeiend van melk en honig »
stond vaak bloot aan de invallen van de zwerversstammen uit de woestijn
en aan de militaire bezetting door naburige groote rijken.
1

Atlas der Algem. Gesch., kaart blz.

10.
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Phoenicië en Kreta 1. - Hetzelfde gold voor Phoenicië waarvan
de ligging een bedrijvigheid op zee moest meebrengen, Tegen het
Libanongebergte en naar de Middellandsche kust gekeerd lagen zijn
havensteden aan natuurlijke reeden bij een zee zonder getij',

Fig. 16. - Landschap op Kreta: de met olijfboomen en wijngaarden begroeide
dalen vormen een tegenstelling met de naakte bergen.
Sommige als Byblos, Sidon en Tyr werden brandpunten van een druk verkeer
lUsschen de volkeren van het klassieke Oosten. De wanden van den Libanon leverden aan de Phoeniciërs het cederhout dat ze voor hun schepen gebruikten; door
de verhevenheden van den bodem gescheiden, vormden deze havensteden
afzonderlijke en zelfs vijandige staten.

Het eiland Kreta (fig. 16) was niet van belang door zijn oppervlakte maar door zijn centrale ligging tusschen drie werelden : Europa,
Afrika en Azië. Het was zooals Phoenicië, in de eerste plaats een
land van zeevaarders.

v, -

DE KONTINENTALE HOOGVLAKTEN: ANATOLIË EN IRAN

2

Twee uitgestrekte hoogvlakten beheerschen in het Noorden en
in het Oosten de landbouwstreken en kustgebieden van het klassieke
Oosten : Anatolië (Klein-Azië) en Iran. Hun schrale plantengroei
dwong de bevolking als herders te leven of oorlog te voeren.
Anatolië is alleen op zijn Middellandsche kust vruchtbaar. Het binnenland
tusschen de Pontische bergketens (Pontus = Zwarte Zee), het Taurusgebergte (Z.)
1 Atlas der Algem. Gesch., kaart blz. 19. kaarten blz. 13.

2

Atlas der Algem. Gesch.,
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en Armenië (0.) was droog. steppenland met zoutmeren : de paardenfokkerij,
door zijn eerste inwoners, de Hethieten beoefend, was daarvan het natuurlijke
gevolg. Hun hoofdstad, op de plaats waar thans Boghaz-Keui ligt, bevond zich
aan den HaZys stroom (Kizil-Irmak). Het koninkrijk Lydië, hoofdstad Sardes, was,
na de Hethieten, langen tijd meester over deze hoogvlakte.
Iran was niet beter bedeeld. Alleen langs zijn bergachtige randen had het
een vaste bevolking; haar geringe hulpmiddelen trok zij uit wouden, weilanden
en akkers. Ook werden de noordelijke Medische stammen (Ekbatana) en de
zuidelijke Perzen (hoofdsteden Suza in het oude Elam, Persepolis ) aangelokt
door de rijkdommen van de naburige Mesopotamische vlakten: deze werden
verwoest door de Hethieten, die op hun beurt door de Iraniërs werden onderworpen.

VI. -

DE TALEN VAN HET KLASSIEKE OOSTEN
SEMIETEN EN INDOGERMANEN 1

De talen, gesproken in het klassieke Oosten behooren alle
tot de Semietische groep (naar Sem, zoon van Noë), behalve de
talen van Kreta, Egypte en Sumer, waarvan de talen niet bij een bepaalde
groep kunnen gebracht worden, en die van Hethieten en Iraniërs, wier
talen met de voornaamste Indogermaansche talen van Europa verwant
zijn (Grieks eh, Latijn en Romaansehe talen, Slavische en Germaansche
talen).
Uit de onderlinge gelijkenis van vele woorden dier talen heeft men het besluit
getrokken dat de volken die ze gebruiken de erfgenamen zijn van een gemeenschappelijke, voorhistorische beschaving. De bakermat hiervan zou in het
Zuiden van het Oeralgebergte gelegen zijn, van waar de Indogermanen of Ariërs
dus uitgezwermd zijn; hun talen zijn de onze geworden.

HOOFDSTUK II

OUD-EGYPTE
I. -

GESCIDEDENIS VAN OUD-EGYPTE

2

I. De nomen van Egypte werden tot één staat vereenigd door Menes
(om 3315). De macht van Oud-Egypte vertoont zich in de pyramiden
van zijn pharao's (Cheops) te Memphis opgericht.
11. Gedurende het Midden-Rijk onder de pharao's van Thebe, straalde
het Egyptisch handelsverkeer uit van Aethiopië tot Kreta (Amenhemat 111).
1 Atlas der A/gem. Gesch., blz. 5, kaart lb. 2 Voor het landschap en den Nijl
zie blz. 15-16, en Atlas der Algem. Gesch., kaarten blz. 6.
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lIl. Nadat de Hyksos lang over de delta hadden geheerscht (om 1700)
schonken de pharao's van het Nieuwe Rijk van Thebe aan Egypte zijn
grootste uitbreiding: Totmes 111 heerschte van Nubië tot aan den Eufraat.
Ontzaglijke paleizen werden gebouwd door de handen der overwonnen
volkeren, maar het koninkrijk onderging toch ook vreemden invloed.
Egypte bereikte zijn hoogtepunt onder Ramses II (om 1300). Deze pharao
moest evenwel een verbond sluiten met den Hethietenkoning Hattoesil
om de veroveringstochten van de Assyriërs tegen te houden; ook liet
hij bij de delta een verdedigingsmuur optrekken.
IV. Deze voorzorg was echter vergeefsch : om het jaar 1000 stond
Egypte onder de heerschappij van de Aethiopische koningen, daarna
viel de Assyriër Assoerbanipal het land binnen. Het kon zich weer verheffen onder de Psammetichen van Saïs : een dezer, Nechao II verbond
den Nijl met de Roode Zee door middel van een vaart en liet Afrika
omzeilen.
De onafhankelijkheid van Egypte was weldra ten einde : Cambyses
maakte er een Perzische provincie van in 525.

De twee koninkrijken. - In Egypte hing het leven van den
mensch van den Nijl af (zie blz. 15-16). Zoolang de nomen onafhankelijk bleven, was de geregelde besproeiing van den bodem afhankelijk
van elk der afzonderlijke staten: het gemeenschappelijk welzijn vereischte
hun eenmaking. Ze werden eerst in twee koninkrijken vereenigd.
De koning van Boven-Egypte droeg een witte kroon; de lelie en de lotus
waren zijn zinnebeelden en de gier-godin was zijn beschermster. De koning
van Beneden-Egypte droeg een
rooden mijter, de zinnebeeldige
plant van het Noorden was de
papyrus en zijn beschermer de
valk-god Horus.
4
Koning Narmer vereenigde
gedurende korten tijd de twee
koninkrijken en droeg als eerste
Fig. 17. - De koninklijke kenteekens van
de twee kronen : ze waren in
de pharao's.
elkaar geschoven en werden
De witte kroon (I) is het koninklijke kenpschent genoemd (fig. 17).
teeken in het Zuiden; de roode mijter (2) wordt
door den koning van het Noorden gedragen.
De twee in elkaar geschoven kronen vormen
I. Het Oude Rijk van
den pschent (3), koninklijke kroon van het
Memphis (om 3300) : de vereenigde Egypte. Een metalen slang of
Pyramiden.
Koning uraeus (4) is om het' hoofddeksel gestrengeld: ze bezit tooverkracht en vernietigt de
Menes (om 3315 v. Chr.) vijanden van den pharao.

uit Thinis (in het Zuiden)
wordt erkend als de eenmaker van de « Twee Landen ». Zes en twintig
koningsgeslachten of dynastieën van « pharao's » regeerden in Egypte.

-
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De eerste vormden het Oude Rijk van Memphis. Daarna kwamen
het Middenrijk en het Nieuwe Rijk van Thebe.
Memphis, dat voordeelig gelegen was tusschen het dal en de delta,
werd de hoofdstad van het Oude Rijk (om 2.900). Cheops, Chefren,
Mykerinos, pharao's van de IVe dynastie, lieten bij Gizeh reusachtige
grafmonumenten bouwen voor zich zelf, als onvernietigbare getuigen
van hun macht: de pyramiden (blz. 29-31).
De regeering van Memphis. - Als god aangebeden was de pharao, « zoon
van Horus)) de meester van de aarde en van al wat zich er op bevindt: akkers, vee
en menschen. Zijn alleenheerschappij oefende hij uit met de hulp van 42 gouverneurs der nomen. Landbouwers en ambachtslieden werkten voor den pharao;
alleen de ambtenaren waren bevoordeeld.
De macht van Memphis ging ten onder in wanordehjkheden, die twee eeuwen
duurden,. de nomen waren weer onafhankelijk. Een tijd van verbrokkeling en
van noodlottige invallen brak aan.

Het Midden-Rijk van Thebe (om 2100). - De pharao's
van Thebe in Boven-Egypte herstelden het koninklijk gezag. Door
middel van een staand leger wierpen ze de plunderaars van Nubië
terug tot voorbij den eersten waterval van den Nijl. In het Noorden
erkenden de havenstad Byblos en de kuststreken van Phoenicië hun
gezag.
2.

Een bloeiende handel werd gevoerd met Chyprus en met het bedrijvige Kreta
(zie blz. 19), evenals met Aethiopië dat over de zee bereikt werd, langs de haven
van Koseïr.
Onder Ahmenhamet I en Ahmenhamet I I werden goud en ivoor uit de tropen,
koper uit Sinaï en hout uit den Libanon ingevoerd.

De volksverhuizing der Hethieten en de Hyksos (om 1700). Egypte zou echter spoedig den weerslag ondervinden van een
volksverhuizing der Indogermaansche volkeren : geheel het
klassieke Oosten werd er door in beroering gebracht, zoowel als Europa 1.
De Hyksos, Aziatische stamhoofden, hielden Beneden-Egypte gedurende
verschillende eeuwen bezet. Van uit Avaris (Peloesion?) beheerschten
zij tegelijk Syrië en Beneden-Egypte tot aan Thebe. Het gebruik
van paarden voor het vervoer van oorlogstuig en hun vestingen
met dikke, schuine muren maakten ze langen tijd onoverwinnelijk.
Het is in dien tijd dat de Hebreeërs de delta doortrokken.
Het bijbelsch verhaal deelt mede dat Jozef, zoon van Jacob, onderkoning werd van een pharao.
1

Atlas der Algem. Gesch., kaart Ib, blz. 5.
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3. Het Nieuwe Thebaansche Rijk (om 1600) : de uitbreiding
van Egypte onder Toethmes 111 (om 1447). - Egypte werd
bevrijd onder de xvme dynastie, die van Thebaanschen oorsprong
was: Amosis I heroverde Avaris (1578) op de Hyksos en hun naam
verdween uit de geschiedenis.

Fig. 18. - De streek om Karkemish bij den boog van den Eufraat is de
sleutel van het verkeer in Voor-Azië.

De pharao's, o. a. Toethmes I en Toethmes III sloegen dan den
weg naar Azië in. De opschriften op den tempel van Karnak getuigen
van de stoute veldtochten van dezen laatsten : zijn overwinningen
bij Mageddo, Kadesh en Karkemish (fig. 18) bezorgden hem de
opperheerschappij in het klassieke Oosten, terwijl de verovering
van Nubië een einde maakte aan de herhaalde invallen van
de Afrikaansche zwervers stammen. Toen de vrede kwam, genoot
Egypte van een langen voorspoed. Er werden ontzaglijk grootsche
tempels opgericht (zie blz. 30), door den arbeid van ontelbare
krijksgevangenen.

-
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Deze pharao's lieten aan de onderworpen stammen hun vrijheden tegen
betaling van een tol. Zij beoefenden een verstandige en vredelievende staatkunde :
door verdragen en door huwelijken verbonden zij zich met de Aziatische vorstenhuizen.
Maar door deze handelwijze kwam Egypte onder vreemden invloed. De pharao
Amenophis IV stelde den eeredienst van de zon
als eemgen god in waarvan de zonneschijf,
Aton, het zinnebeeld was (fig. 19). Hij nam den
titel aan van Ikhoenaton, namelijk « Dienaar
van Aton )) en bouwde ter eere van den god
een nieuwe hoofdstad : Ikhoetaton (Tell-ellAmarna). De nieuwe eeredienst stuitte op
den tegenstand van de priesters van Thebe.
Toethankamon, een der opvolgers van Amenophis IV, maakte een einde aan de poging tot
Fig. 19. - Zinnebeeld van
godsdienstige eenmaking.
den universeelen zonnegod.
De zon, warvan de eeredienst
werd opgelegd door Amenophis IV (Ikhoenaton of Dienaar
van Aton) wordt voorgesteld
door een roode schijf, waaruit
stralen waaiervormig uitsteken :
deze stralen loopen uit in beschermende handen. Deze monotheïstische vereering van de zon
ging tegen de plaatselijke godsdienstige overleveringen in en
wekte ontevredenheid bij de
priesters. Ook duurde zij niet
langer dan degene die ze had
uitgedacht.

Ramses 11 (1300) en het verbond met
de Hethieten. - Ondertusschen betwistten
twee Aziatische machten, de Hethieten en de
Assyriërs elkaar Karkemish, de toegangspoort tot de groote verkeerswegen naar den
Beneden-Eufraat, Anatolië, de Middellandsche Zee en de Delta.

Ramses II (XIXe dyn.) versloeg de
Hethieten bij Kadesh, maar de tegenstrevers verzoenden zich met elkaar
om een gemeenschappelijken vijand te
beteugelen, Salmanazar I, van Assyrië. Hun verbond werd bezegeld
door een huwelijk : de pharao werd de schoonzoon van den
Hethietischen koning Hattoesil III.
Ramses II, die door de Grieken Sesostris werd genoemd, verleende
aan het Thebaansche koninkrijk een zeldzamen glans, maar het was
de laatste. De meeste Egyptische monumenten vermelden den naam
van dezen veroveraar, die ook een groot bouwer was: het Ramesseum,
de tempels van Karnak, Abydos en lpsamboel vereeuwigen zoowel
de herinnering aan zijn overwinningen, waarvan het aantal trouwens
nog overdreven wordt, aan zijn liefde voor weeldevertoon, en aan de
grootheid van Egypte gedurende een regeering die drie kwart eeuw
duurde. Daar hij de weerwraak van de Aziaten vreesde, verbond
Ramses II de vestingwerken van Peloesion tot Heliopolis tot een
verdedigingsmuur, die Egypte tegen de zwerversstammen moest vrijwaren.
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4. Verval en vreemde overheersching. Tegenwerking van de Psammetichen : Nechao 11 (610-594). - Zijn opvolgers putten zich echter uit
in den strijd tegen de Aethiopiërs en tegen de Aegeïsche zeeroovers : de « zee
volkeren » (zie blz. 39-40).
Hun gelijktijdige invallen werden begunstigd door de binnenlandsche wanorde
in Egypte. De Aethiopische koningen vestigden zich bij de delta: een hunner,
Seshonk, drong zelfs tot Palestina door en plunderde Jeruzalem (925).
Later kwamen er ook vijanden uit Azië naar Egypte : koning Assoerbanipal
voerde de Assyrische legers tot in Thebe (om 664) dat zij verwoestten 1.

De xxvre en laatste dynastie, die van de Psammetichen, te Saïs
(delta) gevestigd, slaagde er in een laatste maal den vreemden invloed
te breken, met de hulp van Grieksche huurtroepen.
Een van de Psammetichen, Nichao II (610-594) rukte zelfs Azië
binnen: maar de Babyloniër Nabuchodonozor maakt een einde aan zijn
heerschsucht door hem te verslaan bij Karkemish (604) (fig. 18).
Nechao IJ ondernam grootsche dingen op het gebied der scheepvaart:
hij liet een vroeger kanaal van den Nijl naar de Roode Zee verder
doorgraven en moedigde de onderneming aan van Phoenicische
zeelieden die voor het eerst Afrika omzeilden in drie jaren tijds.
Kort daarna, in 525, maakte koning Cambyses Egypte tot
een Perzische provincie (zie hfst. V).
Slechts in onze dagen werd het opnieuw onafhankelijk.
11. -

DE EGYPTISCHE BESCHAVING

I. Het leven der Egyptenaren is van godsdienstzin doordrongen.
leder nome heeft zijn plaatselijken god, vaak plant of dier, als bij voorbeeld de stier Apis. Tegelijk met de stichting der groote Rijken ontstond
een nationale eeredienst voor geheel Egypte : de dienst van Osiris en die
van den zonnegod Ra te Thebe waren de voornaamste. Ook de pharao
was een god : levend of dood beschermt hij het land.
De onsterfelijkheid van den Egyptenaar wordt slechts mogelijk,
indien zijn lichaam ongeschonden blijft. Ook werden de lichamen der
dooden gebalsemd en beschut door sarcophagen en grafsteden, die voor
de koningen indrukwekkende gebouwen vormen '(pyramiden, graf,
kelders). De ziel van den overledene werd slechts in het rijk van Osiris
binnengelaten na geoordeeld en geheel gezuiverd te zijn (zielsverhuizing).
1 Gedurende het eerste millenium vóór Chr. speelde Egypte niet meer de
hoofdrol in de geschiedenis van het klassieke Oosten. Voor de bijzonderheden
over de gebeurtenissen in Egypte, zie de hfst. over Assyrië en Babylonië, blz. 42;
Perzië, blz. 53; Alexander den Groote, blz. 111.
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D. De pharao is geheel meester van den bodem en van de maatschappij;
deze is in klassen verdeeld : priesters, schrijvers, handwerkslieden
en landbouwers.
W. De Egyptische monumenten werden opgericht ter eere van goden
en koningen. Tempels, graven en paleizen hebben logge en geometrische
vormen en reusachtige afmetingen. De beelden zijn monumentaal en
staan in verhouding tot de gebouwen die ze moeten opluisteren. De
grafkelders geven blijk van de technische vaardigheid en van den rijkdom aan grondstoffen, waarover de arbeiders beschikken. De meetkunde ontwikkelde zich bij de Egyptenaren tegelijk met de besproeiingsmethoden. Hun zeer nauwkeurige waarnemingen betreffende de hemellichamen werden gebezigd om den eersten goeden kalender op te maken,
den Juliaanschen kalender (naar Julius Caesar).
I.

De Egyptische godsdienst

De plaatselijke goden. - De steden en nomen hadden altijd
hun plaatselijke goden, die in tempels werden aangebeden. Voor de
Egyptenaren was de godheid verbonden met een dier of met een plant,
die als fetisj diende.
De godheid veranderde zich in een valk, koe, gier, ibis, slang, krododil, lotus
en cc trad daardoor in dit lichaam»; deze dieren waren dus heilig. Een valk dooden,
b. V., al was het door een vergissing, had de doodstraf voor gevolg en de dood
van een Apis dompelde geheel Egypte in den rouw. Deze hield slechts op wanneer
juist dezelfde stier werd ontdekt; men kon hem aan bijzondere teekens herkennen: een witten driehoek op het voorhoofd en een arendvormige zwarte vlek
op de flanken.

De zonnedienst. - De voornaamste goden heerschten tegelijk
over de aarde en over het hemels eh ruim. Ra, de zonnegod, b. v. had
verschillende gedaanten in de afzonderlijke staatjes : hij was de
Nijlgod Osiris in de Delta en de plaatselijke god Amon-Ra te Thebe.
De naam Ra werd zoo met dien van talrijke goden der nomen verbonden.
Tegelijk met de overheersching van Memphis, daarna van Thebe, en onder
den invloed van een zeer machtige priesterklasse drong de zonnegod overal als
nationale god door, naast andere godheden, maar zijn eeredienst sloot de andere
nooit uit. Dit wordt aangetoond door de mislukking van den eeredienst van
één enkelen God Aton onder Amenophis IV (zie blz. 24).
De godenleer. - De priesters trachtten wat orde in de ingewikkelde veelgoderij
der Egyptenaren te brengen door stamboomen van de goden op te stellen.
Zoo kreeg Osiris (Nijl en zon) als echtgenoote Isis (vruchtbare aarde en maan)
en hun zoon was Horus (de ster Sirius). Te Thebe bestond een ander drietal:
Amon-Ra (zon), Mout (door den valk verbeeld) en Khonsoe (maangod).
In de mythen werden de betrekkingen tusschen deze goden verklaard. Volgens
een dezer verhalen werd Osiris, de vruchtbare Nijl, door zijn broeder, den afgunstigen Seth (de onvruchtbare woestijn) gedood en aan stukken gehakt. Maar
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Isis, de Egyptische aarde bracht de stukken samen en door het te balsemen
bewaarde zij het lichaam van haar echtgenoot tegen bederf : hij zal voortaan
over de dooden heerschen, terwijl zijn zoon, Horus, zijn vader zal wreken, door
Seth te verjagen en zoo de heerschappij over de geheele aarde te verkrijgen.
Deze mythen waren aldus vaak een godsdienstige verklaring van natuurverschijnselen.
De doodenvereering. - Het geloof aan een ander leven heeft de Egyptenaren
steeds beziggehouden.
De eeredienst van Osiris, als heerscher over de dooden werd algemeen in Egypte.
Van af de Memphis-dynastiewerd de pharao na zijn dood een Osiris, die het
land door de aanwezigheid van zijn lichaam beschermde. Ook mochten de
koninklijke grafsteden niet geschonden worden.

Fig. 20. - Een sl rcophaag.
De sarcophagen werden uit verschillende stoffen vervaardigd : steen (marmer
graniet, basalt), hout, gebakken leem, zelfs uit metaal. Ze waren rijk versierd
en met opschriften bedekt.

Het bovenaardsche leven was onmogelijk zonder het lichaam,
omhulsel van de ziel. De doode werd daarom gebalsemd. Hij werd
met linnen strookjes omzwachteld, zijn ' hoofd werd bedekt met een
geschilderd of verguld masker met oogen uit glazuur. Zoo werd
het lijk een onvergaanbare mummie. Ze rustte in een sarcophaag
(fig. 20), die enkelvoudig, dubbel of driedubbel was, naar gelang
den rijkdom van de familie.
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Deze praalkist werd in een grafkelder geplaatst in een mastaba
(graf aan het aardoppervlak) of in een pyramide. Op de wanden werden
tooneelen uit het leven van den afgestorvene gebeiteld; de doodenkamer
was gevuld met huisraad en levensmiddelen; een steenen afbeelding van den doode werd er geplaatst, voor het geval dat het lijk
zou vergaan.
Het oordeel. - Onmiddellijk na den dood, werd de overledene
geoordeeld. Horus woog het goed en het kwaad tegen elkaar af. De
slechte mensch werd veroordeeld om door slangen en schorpioenen
gebeten te worden; de onvolmaakte moest gezuiverd worden door
nieuwe levens op de aarde in lichamen van dieren (zielsverhuizing);
de vlekkelooze werd opgenomen in « de boot der millioenen jaren ».
In elken sarcophaag werd het « Boek der Dooden », d. i. een gebedenboek, als ook de zondenbekentenis van den overledene neergelegd.
De zedenleer. - Hieruit leeren wij dat de Egyptenaar een afkeer
had voor goddeloosheid,· doodslag, leugen en onrecht onder al zijn
vormen. Maar deze bekentenis was negatief.
« Ik heb niet gelogen voor de rechtbank, ik heb geen bedrog gepleegd door
middel van valsch gewicht of door de graanmaten te vervalschen, ik heb
den levensvoorraad van de dooden niet weggehaald, ik heb de aan de goden
geofferde koeken niet gestolen, ik heb het water van de besproeiingsvaart niet
tegengehouden)); dit zijn de verklaringen onder vele andere, die den overledene
moeten redden.

2.

De Egyptische samenleving

Het koninklijk gezag. - De almacht der pharao's vloeide voort
uit hun hoedanigheid van beschermgoden : levend of dood waren zij
het voorwerp van een eeredienst (Voor de regeering van Memphis,
zie blz. 21-22).
Onder de Thebaansche veroveraarsdynastieën versterkten zij de
macht door middel van staande legers, die zelfs uit vreemde huurtroepen
bestonden.
De koninklijke kanselarij bestond uit schrijvers, in een hiërarchie ingedeeld.

Maatschappelijke standen. - De geheele bevolking stond onder
het koninklijk gezag.
De colleges van priesters hadden, krachtens hun ambt, het genot
van de onmetelijke eigendommen, die bij de tempels behoorden.
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De schrijvers bekleedden eveneens een hooger ambt, boven landbouwers en ambachtslieden.
Talrijke slaven, vroegere krijgsgevangenen, werden gebruikt voor
de zware, openbare werken.

3. De Egyptische kunst
Door de Egyptische kunst komen de monarchale en godsdienstige
denkbeelden van het volk tot uiting. De gebouwen hebben ffeome-

Fig.

Fig. 23. -

21. -

Pyramiden en Sfinx te Gizeh.

Binnenzicht van den tempel van Ramses 11, te Karnak.

trische, logge en reusachtige vormen. Ze zijn blijven bestaan,
dank zij hun harde grondstoffen en het droge klimaat.
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Bouwkunst. - De pyramiden, waaronder de voornaamste als
grafsteden dienden voor de IVe dynastie van Memphis, hebben vier
driehoekige zijden met één top (fig. 21, 24).
Tot in den nieuwsten tijd bestond er geen bouwwerk, zoo hoog als de pyramide
van Cheops, die oorspronkelijk 152 meter bereikte. De omtrek is 900 meter
lang en zij bestaat uit twee en een half millioen kubieke m~ter steen.

Fig. 23. - Philae in Boven-Egypte.
Dit eiland, in het midden van den Nijl gelegen, stroomopwaarts van Assoean
en van den eersten waterval, is bijna geheel met monumenten bedekt, meest uit
den tijd der Ptolemaeërs. Isis werd er als plaatselijke godin vereerd en haar
was de voornaamste tempel toegewijd. Dit is de tempel, waarvan de foto eerst een
lange zuilenrij en dan den reusachtigen pyloon laat zien (45 m. breed en 18 m.
hoog). Phylae staat thans bijna geheel onder water sedert het bouwen van den
stuwdam van Assoean (stroomafwaarts).

De koningen van Thebe hebben vooral tempels en paleizen
laten bouwen : deze steunen op zuilen waarop een vlak dekstuk
rust (fig. 22, 23).
De muren zijn met halfverheven beeldhouwwerk versierd en zeer dik; ook
de zuilen zijn massief en met figuren en hiërogliefen overdekt (fig. 10); hun
kapiteelen zijn op zeer verschillende wijze versierd; vaak zijn het gestyliseerde
palmbladeren of lotusbloemen (fig. 26).
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Het heiligdom van den tempel is voorafgegaan van zuilenzalen
met of zonder zoldering, die men bereikt door een portiek, met langs

Fig. 26. Fig. 24. - Doorsnede van de pyramide
van Cheops.
A. toegang. - B. gang. - C. galerij.
- D . koninklijke kamer. - E. hol gedeelte. - F. verluchting. - G. onderaardsche kamer.

Kapiteel.

beide zijden reusachtige pylonen (fig. 23). Vóór den ingang
stonden obelisken, steenen
naalden uit één stuk, die soms
32 m. hoog waren.
Vaak vormde een dubbele rij
sfinxen (fig. 21), steenen leeuwen
met menschen- of dierenhoofd, den
toegangsweg naar deze tempels.

Beeldhouwkunst.
De
standbeelden waren eveneens

Fig. 25. - De kolossen van Amenophis III (Memnon) te Thebe.

Fig. 27. - De zittende schrijver
(Louvre-Museum).

reusachtig groot; deze kolossale beelden meestal in gezeten houding,
versieren den gevel van den tempel te Ipsamboel, die uit de rots gehouwen
is in den tijd van Ramses Il. Zooals bij de twee alleenstaande kolossen
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van Amenophis III (Memnon) (fig. 25) te Thebe zitten de ledematen
vast tegen het lichaam; deze stijve houding is te wijten aan de
steenen massa.
Maar deze stijfheid vindt men niet in de werken van kleineren omvang, zooals
in den « zittenden schrijver)) in het Louvre (fig. 27) of in de houten beelden:
dan kon de Egyptische beeldhouwer den teugel vieren aan zijn smaak voor het
natuurlijke en het realistische.
De personen van het halverheven beeldwerk vertoonen hun profiel, maar oog en
borst ziet men van voren, zoodat het geheel op expressieve wijze wordt vervormd.
Schilderkunst. - De teekeningen op steen of papyrus vertoonen dezelfde
houding van de personen. De kleuren worden er in gelijkmatige tinten op gelegd
zonder perspectief, noch reliëf. Maar de verscheidenheid van de tooneelen laat
ons binnendringen in de godsdienstige denkbeelden en in de verschillende
werkzaamheden van een volk.

4. Egyptische techniek en wetenschap
Nijverheid. - In de grafkelders, o. a. in het graf van Toethankamon (Vallei der koningen) werden vazen gevonden, uit hard steen
vervaardigd en op volmaakte wijze gepolijst, meubels uit kostbare
houtsoorten, met goud en ivoor ingelegd, linnen doeken met gekleurd
borduursel; al deze voorwerpen getuigen van een onovertroffen
techniek, door middel van eenvoudige werktuigen verkregen. De
uitvinding van het glas stamt, ook uit den Oud-Egyptischen tijd.
Wetenschap. - De Egyptische wetenschap is een opeenhooping van
practische kennis. Herodotus beweert dat de meetkunde ontstaan is uit
hun besproeiingswerken : afpalen, nivelleeren, kanaliseeren, dit alles
kon niet verwezenlijkt worden zonder de nauwkeurigste berekeningen.
Hun geneeskunde kende vele middelen tegen oog- en darmontsteking,
die in warme streken zoo vaak voorkomen, maar de behandeling van de zieken
ging steeds van toovermiddelen vergezeld.
De onvergankelijkheid van de mummies bewijst hoe kundig hun geneesheeren
waren bij het gebruik van scheikundige producten. Het woord chemie zelf
komt van den naam kern (( zwarte aarde)) of Egypte).

De nauwkeurigheid van hun sterrenkundige waarnemingen maakte
'de verbetering van het Romeinsche kalenderjaar door Julius Caesar
mogelijk (zie 3e Afd., Hfst. IV).
Deze Egyptische feitenkennis) hoe merkwaardig ook, werd niet tot een wetenschap. Dit gebeurt slechts in den bloeitijd van de Grieksche geschiedenis : dan
wordt deze kennis onder klare en stelselmatige regels gebracht door een strenge
redeneering.
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HOOFDSTUK III
DE VOLKEREN VAN AZIË
VÓÓR HET EERSTE MILLENNIUM
I. -

GESCHIEDENIS VAN HET OUDE MESOPOTAMIË
SUMER EN AKKAD 1

De laagvlakte van den Eufraat (Sumer), het eerste bewoonde land,
was langen tijd een twistappel tusschen kleine, vijandige staatjes. Deze
werden om 2800 bij het rijk Akkad gevoegd door Sargon 111; om 2100
regeerde Sargon van Assyrië van de « Benedenzee » (Perzische Golf)
tot aan de « Bovenzee » (Middellandsche Zee); ten slotte om 2000, werd
Sumer met het rijk van Hammoerabi van Babylonië vereenigd. Deze
maakte zijn Mesopotamisch rijk één door middel van den nationalen
eeredienst voor Mardoek, door een officieele taal (het Akkadisch) en door
een eenvormig bestuur en wetgeving (wetboek van Hammoerabi).
Maar in het Il° millennium moest Babylonië vreemde vorsten dulden
en verloor zijn vrijheid van handelen. Mesopotamië bewaarde slechts
een cultureele eenheid.

Een andere oorspronkelijke beschaving ontwikkelde zich in het
benedenbekken van Eufraat en Tigris : verschillende naijverige staten
onstonden er en werden er achtereenvolgens de heerschers : ze zetten
echter een gemeenschappelijke, schitterende cultuur voort, vanaf het
IV e millennium vóór Chr. Deze cultuur verspreidt zich over geheel
Voor-Azië.
De overlevering. - Volgens de Babylonische legenden zouden er in voorhistorische tijden legendarische vorstenhuizen hebben bestaan, waarvan ieder
duizenden jaren zou hebben geregeerd. Onder de overleveringen uit den eersten
tijd van den mensch wordt het zondvloedverhaal zoowel in de spijkervormige
opschriften als in den Bijbel gevonden. Bij opgravingen te Kish en te Oer
ondernomen in 1928 ontdekten de oudheidkundigen een laag zuivere klei, zoo
dik dat ze geen stroombedding kon zijn; hieronder vonden ze praesumerisch
vaatwerk, dat niet juist kan gedateerd worden.
De geschiedenis van Sumer (Zuiden) begint boven deze laag.
------- - - - - 1

Atlas der Algem. Gesch., kaart Ib.
SClIMÈTS,

lIoudheid.
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Eenmaking van Sumer en Akkad (om 2800). - Sumer was eerst in
onafhankelijke staatjes verdeeld, door plaatselijke goden beschut. De verschillende koninkjes « plaatsvervangers der goden » betwistten elkaar den bodem
en het water der vlakte: de geschiedenis van Oer, van Oeroek, van Lagash is een
aaneenschakeling van bloedige twisten.

Sargon 11 (om 2800), koning van het Semietische land dat aan
Akkad (Noorden) paalde, veroverde het naburige Sumer. Hij breidde
zijn rijk uit tot aan de Middellandsche Zee : de loop van den Eufraat
had hem in het land van cederhout (Libanon), steen en züver (Taurus)
doen aanlanden.
Om 2100 werd Sargon I van Assyrië op zijn beurt « meester van de wereld»
maar een duurzamer werk werd na hem door Hammoerabi verricht.

Het Babylonische Rijk van Hammoerabi (om 2000). - De
Babylonische koning beheerschte gedurende een veertigjarige regeering
het land van den Boven-Eufraat, Assyrië en Elam. Hij was de werkelijke
éénmaker van Mesopotamië.
Hij centraliseerde zijn rijk : gouverneurs en ambtenaren vertegenwoordigden hem in de veroverde streken; zijn gezag werd gesteund
door een aantal versterkte steden, waar garnizoenen lagen.
Mardoek, de Babylonische god, overheerschte de andere, plaatselijke
godheden en werd rijksgod. De wetten der steden, uit de oude
Sumerische overleveringen ontstaan, werden versmolten in het
Wetboek van Hammoerabi (zie blz. 36) en daarna overal toegepast.
De Babylonische inrichting maakte zooveel indruk dat het Akkadisch als
internationale taal werd gebruikt tusschen de staten van het klassieke Oosten.
De vreemde vorstenhuizen (ne millennium). - De Eufraat was de natuurlijke weg naar de hoofdstad van het groote Rijk voor de volkeren van VoorAzit!, die door de Indogermaansche volksverhuizingen werden verdrongen
(zie blz. 22). Babylonit! werd in 1925 door een Hethietisch leger ingenomen.
Het werd later, gedurende een halve eeuw, door een Kassietisch vorstenhuis
geregeerd en moest de aanvallen van Assyrië en Elam dulden.

n. -

DE SUMERISCH-AKKADISCHE BESCHAVING

I. De hemellichamen zijn de godheden van Chaldea, vooral Sin (maan),
Shamash (zon) en Ishtar (Venus). Onder Hammoerabi wordt de plaatselijke eeredienst van Mardoek (Jupiter), god van Babylon, tot nationale
godsdienst.
n. De koning, plaatsvervanger der goden, spreekt op meedoogenlooze
wijze recht in een nog patriarchale samenleving. Zijn gezag wordt slechts
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beperkt door den invloed der wichelaars en toovenaars, bewaarders
der Mesopotamische overlevering en wetenschap.
Zij beoefenden d~ sterrenwichelarij en hun sterrenkundige bevindingen leven nog in ons gebruik : de verdeeling van den tijd in weken
en jaargetijden, van dén cirkel in graden, de namen van de dagen aan de
planeten ontleend : dit hebben we van de Chaldaei!rs overgeërfd.
I.

De godsdienst

De astrale godheden. - Het schriftprentje voor « godheid » was
een ster.
In een landstreek, waar een heldere lucht de waarnemingen
zeer vergemakkelijkt, werd steeds groote aandacht geschonken aan
den loop der hemellichamen, die als godheden werden beschouwd :
de Sumero-Akk-:ldiërs brachten hun eigen lot er mee in verband en
trachtten het te verklaren door de hemelverschijnselen.
Het was gewoonlijk een astrale godheid die elke stad beschermde. Nadat
het land eengemaakt was, werden de plaatselijke goden door den god van de
overwinnende stad in de schaduw gesteld, maar ze verdwenen niet geheel.
I. De elementen. Oorspronkelijk was de wereld onder drie elementen
verdeeld: Anoe, oppersten god, meester des hemels; BlIil, god van het aardoppervlak; Ba, god van het water: hij is den mensch welgenegen; hij schiep hem
door zijn adem in een klomp klei te blazen; hij redde hem uit den zondvloed,
onderwees hem in de schoone kunsten en verleent zijn ingevingen aan koningen
en priesters.

2. Het hemelsche drietal. - Een hemelsch drietal werd eveneens
algemeen vereerd : Sin, de maangod, die den tijd in maanperioden
verdeelt (maanden naar de maan berekend), en zijn kinderen :
Shamash, de zon, en lshtar, de planeet Venus.

3. De rijksgoden. - Toen de rijken werden gesticht, waren er
plaatselijke goden, die den rang van opperste goden verkregen :
Mardoek (Jupiter, planeet), eerst god van Babylon en later, om
het jaar duizend, Assur, god van Ninive.
Uitoefening van den godsdienst. - Twee colleges van priesters
zaten de godsdienstplechtigh~den voor. De wichelaars legden droomen
en hemelsche gebeurtenissen uit : de koning ondernam niets van
belang zonder hun voorspellingen te raadplegen (sterrenwichelarij);
de toovenaars verbanden booze geesten en genazen de ziekten door
hun tooverkunst.
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De mensch moest de goden welwillend stemmen door het dagelijksch
gebed en door het offeren van dieren om het door de menschen begane
kwaad uit te boeten.
2.

Bestuur en maatschappij

Koninklijk gezag. - De koning was de « plaatsvervanger van de
godheid », maar hij werd niet vergood; een leger gevormd door wervers
hield zijn gezag in stand en werd gebruikt om de strenge straffen uit
te voeren. Alle landen van het Rijk stonden onder het gezag van de
koninklijke ambtenaren.

Wetgeving van Hammoerabi (om 2000). - Het koninklijk gezag
diende het algemeen welzijn : het wetboek van Hammoerabi strafte
zonder meedoogen doodslag, roof en diefstal; de meineed werd vaak
met den dood bestraft. De wedervergelding werd vaak toegepast, maar
de rechts spraak was niet willekeurig: het getuigenbewzjs werd aanvaard.
Maatschappij. - De priesters waren bevoordeeld, zoowe1 wat
gezag als inkomsten betrof. De overige bevolking leefde vooral van de
opbrengst van den bodem; ze was verdeeld in vrije eigenaars, halfvrijen en slaven. Deze laatste konden hun vrijheid soms afkoopen ;
hun lot werd door de wetten beschermd. Onder de landbouwers
werd ruilhandel gedreven; ook werden belastingen en leeningen
in natura betaald, zooals in Oud-Egypte; als ruilmiddelen dienden
gerst, maar ook brons, zilver en zelfs goud in baren.

3. Wetenschappen en kunsten
Sterrenwichelarij en rekenkunst. - De sterrenwichelarij was de
voornaamste tak van kennis bij de Sumero-Akkadiërs.
Vele van onze gebruiken berusten op de nauwkeurige waarnemingen en op
de gebruiken van de Oostersche sterrenwichelaars, eerst door de Assyriërs, en
dan door de Grieken overgenomen.
Onze dagen zijn nog toegewijd aan de zon (Zondag), de maan (Maandag)
en aan de planeten die de Chaldeeërs van de sterren wisten tè onderscheiden :
Mars (Fr. mardi), Mercurius (Fr. mercredi), Jupiter (Fr. jeudi), Venus
(Fr. vendredi), Saturnus (Zaterdag). Onze week is een van de gestalten der
maan (vandaar maand). De groepeering der sterren in gesternten, de verdeeling van den dag in 24 uren, die van den cirkel in 360 graden, de bepaling
van de jaargetijden : dit alles hebben wij van de Chaldeeërs overgenomen.
De rekenkunst, die zeer ver gevorderd was, berustte op het getal zes en op
zijn veelvouden. Het diende als grondslag van het zestigtallig stelsel.
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Bouwkunst. - De voor korten tijd opgegraven stad Oer en Suza toon en
aan hoe rijk de oude Sumerische en Elamitische beschaving was .

De gebouwen werden in steenen uit gedroogde klei opgetrokken op
een onderbouw uit gebakken steenen. De woningen van Oer, uit twee
verdiepingen bestaande, door enge straten gè:scheiden, zooals thans
nog het geval is in het Oosten, bevatten twaalf of meer kamers
om een centraal binnenplein. De muren waren wit gekalkt. Een huiskapel bevond zich boven een krocht voor de afgè:storvenen.

Fig. 28 en 29. - De harp van koningin Shubad en de gouden helm van
een koning van Oer, ontdekt bij de opgravingen van Prof. Woolley (1927-1928)
ondernomen door het British Museum en Pennsylvania University (V. S.) [in
het Britisch Museum] (Met speciale toelating Van het British Museum en van
de Oxford University Press).

Kunstnijverheid. - In het rva millennium bestond er mozaïek,
menschen en dieren voorstellend. De pottenbakkerskunst bracht
meesterwerken van verfijnden smaak, met gè:styliseerde figuren
voort. De goudsmeden smeedden schotels, beeldjes en wapens uit
goud. Er werden cylindervormïge stempels gebruikt, die in de
klei den eigenaar of den maker moesten aangeven, en die allerlei
toonee1en voorstellen.
Snaarinstrumenten en beeldenschrIft zijn reeds in dien tijd bekend, die meer
dan duizend jaar aan Hammoerabi en Abram voorafgaat.

lIl. - HET AEGÈisCH-KRETENZER
ZEERIJK EN DE ACHAEISCHE VEROVERING
DE KRETENZER EN DE MYCEENSCHE BESCHAVING
I. Naast de groote kontinent ale rijken, Egypte en Mesopotamië,
verovert Kreta de heerschappij op zee. Het eiland was de eerste stapelplaats van den handel op het klassieke Oosten: goud, ivoor, koper, tin,
amber werden er tot werktuigen en juweelen bewerkt, waarmee een
winstgevende ruilhandel werd gedreven; dit gold eveneens voor vaatwerk,
olie en wijn.
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U. De weelderige palei%en op Kreta (Knossos) en de voortbrengselen
van de h~dwerkslieden bewijzen dat er een groot stoffelijk confort en
een verfijnde smaak heerschten : fresco schilderingen en teekeningen
op vaatwerk geven blijk van een lieflijke fantazie en van een nauwgezette waarneming.
De heerschappij der Kretenzen had zich over de Aege'tsche Zee uitgebreid. Hun beschaving verdween er om 1600, onder den druk van
Indogermaansche volkeren, de Achaeërs. Paleizen met hellende daken
vervingen de terraswoningen van de Kretensen. Versterkte steden met
steenen omwallingen (acropolen) bevestigden de heerschappij van de
Achaei!rs op het land, terwijl ze zich op zee vooral aan zeeschuimerij
overleverden. De nijverheid begon te vervallen : de versiering op vaatwerk wordt gestyliseerd. Na Kreta ten onder gebracht te hebben (om
1400), na de Delta verwoest.te hebben, en na het Hethietenrijk in KleinAz!i! tot val te hebben gebracht (om IZOO) bezweek de macht der
oorlogszuchtige Achaei!rs onder de slagen van andere Indogermanen,
de Dorii!rs.
De heerschappij van Kreta. - De Kretenzers leeren ons niets over hun
verleden, want hun schrift kon nog niet ontcijferd worden; in de plaats hiervan
bewijzen hun monumenten en het getuigenis van andere volkeren hoe bloeiend hun
handel was.

Het eiland, sedert het neolithisch tijdvak bewoond, was in onafhankelijke koninkrijkjes verdeeld. Een zeerijk door de koningen van
Knossos gesticht, breidde zich uit tot aan de eilanden en kusten van de
Aegeische Zee waar de Kretenzer naam Minos in de Grieksche overlevering bleef voortleven.

De Aegelsch-Kretenzer beschaving. - Kreta had zijn voorspoed
vooral aan de zee te danken. Zijn schepen waren kustvaarders die
tot in Egypte voeren; dit leverde goud en ivoor uit Aethiopië. Byblos,
in Phoenicië, was reeds voor het jaar 2000 een door de Kretensers
gebruikte stapelplaats voor den handel op Azië. Amber en tin werden
hun uit Europa toegevoerd. De Kretenzers voerden hun wijn, hun
olie en de voorwerpen uit, vervaardigd door handwerkslieden, die
gebruiksvoorwerpen met weergalooze vaardigheid wisten te
versieren.
Een amphora diende om olie of wijn in te bewaren, maar de zijden er van
waren met levendige toonee1tjes of figuren bedekt en hierdoor werd ze een
kostbaar voorwerp; een bronzen zwaard was niet slechts een nuttig voorwerp,
maar werd een genot voor het oog door de figuren die er op waren gegraveerd.

Op Kreta hadden de woningen platte, terrasvormige daken,
zooals in alle landen waar veel zonlicht is. De-reusachtige steenen paleizen
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te Knossos en Phaistos, bestonden uit een grillige verzameling kamers
rondom een zeer ruim middenplein.
De naam van het labyrint, door den Daedalus
der Grieksche legende gebouwd, herinnert aan
dezen ingewikkelden bouwtrant. De Kretenzer
dwingelandjes hielden vooral van een gemakkelijk
leven : hun waterleidingen, riolen en bevloeringen
bewijzen het. De muren van de koninklijke paleizen
Fig. 30. - Vaas met gezijn daarenboven met frescoschilderingen ver- styliseerde ornamenten uit
sierd, waarin natuur en fantazie door de Kretenzer het Myceensch tijdperk.
kunstenaars werden vereenigd tot meesterwerken
van fijnen waarnemingsgeest. Ze leggen zich toe op het vervaardigen van kleine
voorwerpen : hun beeldjes, cylinders, gedreven vazen, ivoren of metalen kastjes,
roepen voor ons oog een weelderige en beschaafde maatschappij op. Deze leeft

Fig. 31. -

De Leeuwinnenpoort, in de wallen van Mycene.

onder dé leiding van koningen-priesters, wier zinnebeeld de lelie en de dubbele
bIjl is : het Oosten en Egypte hebben op verre na niet de geheele Kretenzer
beschaving geschapen.
Verval van Kreta: de invallen der Achaeërs (om 2000). - De Kretenzer
kooplieden konden hun wijd verspreid eilandenrijk niet behouden : hun leger,
uit vreemdelingen, waaronder negers, bestaand, was in .de minderheid
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tegenover de menigte Achaeërs, die om het jaar 2000 de Aegeïsche kusten van
Griekenland binnenvielen, terwijl andere Indogermanen Azië overrompelden.
Om 1400 verwoestten de Achaeërs Kreta zelf en brandden de steden neer.
Onder den naam Philistijnen waren deze zeeroovers gevaarlijke buren voor
Palestina en Phoenicië. De Egyptenaren moesten zich op hun beurt tegen deze
« zeevolken » verdedigen. Op Cyprus en in Klein-Azië geland vielen zij het
rijk der Hethieten aan : het zal, evenals dat der Kretensers, onder hun slagen
bezwijken. Het beleg van Troje (Ilion) (om 1200), in de « Ilias» verhaald, wordt
als een historische gebeurtenis beschouwd onder de talrijke invallen, waaraan de
Achaeërs deelnamen.

De Myceensche beschaving. - De beschaving van het Achaeische
tijdvak (na 1400) wordt Myceensche beschaving genoemd, omdat het
te Mycene in Argolis (kontinentaal Griekenland) is dat er merkwaardige
overblijfselen van ontdekt werden.
Uit de vochtige streken van het Noorden afkomstig, voeren de Achaeërs in Griekenland een niéuwen bouwstijl in voor de woning : het langwerpig vierkant
huis met haard en overdekt met een dubbel hellend dak. Deze woning vormt
het middengedeelte van de koninklijke paleizen in plaats van het plein der
Kretenser paleizen : tot dit megaron of woonhuis der mannen leiden eveneens
overdekte gangen, waarlangs dan, door talijke kamers heen, de wallen bereikt
worden. De Achaëische koninkjes bewonen inderdaad versterkte vestingen
van waaruit zij de veroverde bevolking in bedwang houden.

Het stadje, op een natuurlijke verhevenheid (acropolis) gebouwd,
is omringd door dikke steenen muren waardoor galerijen loopen. De
omwalling van Tiryns is op een punt 15 meter dik. De massa steenblokken, die zonder mortel op elkaar werd gelegd, deed de meening
ingang vinden dat het werk door reuzen was verricht geworden :
de Grieken spraken van Kuklopische gebouwen.
De « leeuwinnenpoort )) (fig. 31) te Mycene is het treffendste voorbeeld van hun simplistische beeldhouwkunst.
De kunst der Kretenzers, door de overwinnaren overgenomen, verloor al
haar verfijndheid. Het realisme der frescoschilderingen maakte plaats voor
een styliseering, maar het rijke materiaal, vooral het overvloedige gebruik van
goud, is een kenmerk van deze Myceensche voortbrengselen.
Deze verlaagde kunst verdwijnt op haar beurt in Griekenland ten gevolge
van de invallen van nieuwe Indogermanen, van ijzeren wapens voorzien en die
ook uit het Noorden kwamen (om 1200).
IV. -

HET RIJK DER HETHIETEN

1

Toen de eerste Indogermanen, de Hethieten in Azië binnendrongen,
werden de Staten van het klassieke Oosten diep geschokt (na 2000).
Onder hun druk trokken de Hykso's Egypte binnen en Babylonië verloor
1

Zie Atlas der Algem. Gesch. kaart blz. 5, kaart lb.
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zijn eigen koningen. Hattoesil, een Hethietisch koning, ging een verbond
aan met Ramses 11 tegen Assyrië, dat hen aanviel, maar het Hethietisch
koninkrijk kon de aanvallen van Assyriërs en Achaeërs niet overleven
(om 1200). De Hethietische overheersching steunde op de militaire
macht : steenen vestingen, gebruik van het paard en ijzeren wapens.
De Assyriërs bootsten deze oorlogsbewapening na, zoowel als hun
halfverheven beeldwerk dat in de rots uitgehouwen werd.

De militaire uitbreiding van de Hethieten. - De Indogèrmanen
treden de geschiedenis van h~t Aziatische vasteland binnen met het
Hethietenrijk.
Om het jaar 2000 overmeesterden zij Klein-Azië, terwijl meer in het Westen
de Achaeërs den Balkan en daarna Griekenland binnenvielen (zie blz. 68-69)
en andere Indogermaanschc stammen in het Oosten de hoogvlakte van Iran
en Indië binnendrongen.

Zooals bij de Ach1eëls berustte hun gezag alleen op de macht.
Ze omringden hUil stadjes met steenen vestingmuren en het is dank
zij hun betere bewapening dat zij in hun aanvallen slaagden : de
oorlogswagens, met paarden bespannen, en later de eerste
ijzeren wapens, nieuwe strijdmiddelen van het grootste belang.
Zoo breidden ze hun tochten uit tot in 13abylonië (zie blz. 34) en in het vruchtbare Mitallni (Syrië) dat ze aan Egypte betwistten (zie blz. 24). Hun rijk was
echter te uitgestrekt en bestond uit zeer verschillende bestanddeclen : het werd
ten slotte doodgedrukt tusschen de rijken van Assyriërs en Achaeërs (zie blz. 40) :
het viel voorgoed uiteen in de 12" eeuw.

De Hethietische beschaving. De Hethieten hebben veel
ontleend aan de hooger besch'lufde landen, die ze zijn binnengevallen.
Bij hun natuurgodsdienst ter eere van den stiergod en bij hun eeredienst voor
de duif voegden zij het polytheïsme der Semieten; ook voorspellingen, natuuroffers en andere offeranden speelden hierbij een rol.

Hun

alleenheerschl~nde

koning was tevens hoogepriester en militair

bevelhebber.

In de ruw gevormde nijverheidsproducten van de Hethieten zien
wij zich de Babylonische arbeidsmethoden weerspiegelen. Ook namen
zij h~t spijkerschrift over (zie blz. ro). Hun bouwkunst wordt gekenmerkt door het gebruik van steen, van .~pitsboogdeuren en door
halfverheven beeldhouwwerk op rotsen, dat toonee1en uit de
dierenwereld voorstelt.
De Assyriërs zullen dit later toepassen op de wanden van hun koninklijke
paleizen, maar van de Hethieten erfden ze vooral hun oorlogsbewapening over.
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HOOFDSTUK IV

DE RIJKEN EN DE KLEINE VOLKEREN VAN AZIË OM HET
JAAR DUIZEND
I. -

ASSYRIË EN HET NIEUW-BABYLONISCHE RIJK

1

I. Om het jaar duizend legt Assyrië aan het klassieke Oosten zijn
macht gewapenderhand op.
De Assyriër Teglatphalazar 111 (t 727) richtte de systematische verovering in door het wegvoeren der overwonnelingen en door het aanstellen
van Assyrische ambtenaren om het land te besturen. Hij heerschte over
Babylonië en Phoenicië. Sargon 11 voerde de Israëlieten weg. Sennacherib
bereikte de Delta, den Halys (Klein-Azië) en de Perziche Golf. Assoerbanipal gaf aan het rijk zijn grootste uitbreiding door zich meester
te maken van Thebe in Boven-Egypte en van Suza in Elam.
11. Ninive, de Assyrische hoofdstad, viel nochtans korten tijd later
onder de slagen der Meden en der opstandige Babyloniërs (612). Het
Nieuw-Babylonische Rijk beleefde toen een kortstondigen bloei onder
Nabuchodonozor 11; hij versperde den pharao Nechao 11 den weg te
Karkemish (604), nam Jeruzalem in (596) en voerde de Joden weg (gevangenschap te Babylon), daarna verwoestte hij Tyr (573). Babylon zelf
viel in 538 in de handen van den Perzenkoning Cyrus.

Het klassieke Oosten bij het begin van het Iste millennium
- De beschavingen van Egypte en van West-Azië hebben zich ontwikkeld vóór het jaar duizend, maar de rzjken waarin deze beschavingen zijn ontstaan, verdwzjnen of vervallen : de meesterschap op zee
is aan de Kretensers ontsnapt, de Hethietische macht is verdwenen,
Egypte is verdeeld en door vijanden overrompeld, Babylon is in de
handen van de Kassietenkoningen en van andere vreemdelingen. Op dit
oogenblik dringt het oorlogszuchtige Assyrië zijn macht op in
het klassieke Oosten.
Het begin van de Assyrische macht. - Assyrië, alhoewel reeds als een
Semietische staat bekend sedert de 24 e eeuw, treedt uit de schaduw onder
Salmanazar I : zijn strevingen hadden voor gevolg dat Egyptenaren en Hethieten
samen een verbond sloten (zie blz. 24). De Assyrische expansie werd hierdoor

1

Atlas der Algem. Gesch., kaart blz. 9.
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niet tegengehouden, maar de dienstplichtige staten kwamen vaak met goed
gevolg in opstand tot op het oogenblik dat Teglatphalazar -111 (745-727)
stelselmatige veroveringstochten begon.
De uitbreiding van Assyrië (7" en 8 C eeuw). - Babylonië, waar verdeeldheid
heerschte, kwaam eerst onder zijn juk. De Phoenicische havens : Tyr, Sidon,
Byblos en de volkeren van Arabië werden tolplichtig.

Om eIken opstand bij voorbaat te verhinderen vond Teglatphalasar III een nieuw middel: hij liet de overwonnenen wegvoeren en
hun landen werden rechtstreeks door Assyrische ambtenaren bestuurd.
Sargon 11 (722-7°5) stichter van het vorstenhuis den Sargoniden,
bevestigde het rijk door nieuwe veroveringen.
Hij liet de Israëlieten wegvoeren naar Medië, dat hem onderworpen was,
nadat hij hun hoofdstad, Samarië had verwoest (772). Ook het eiland Cyprus
moest zich onderwerpen.
Na Sargon II, voerde Sennacherib (7°5-681) zijn legers tot aan de poorten
van Egypte, tot aan den Halys in Klein-Azië en tot Babylon (689).

Assoerbanipal (669-626). - Assoerbanipal was het die Assyrië
het meest uitbreidde. Egypte en Elam, die gedurig met de opstandige
landstreken samenwerkten, werden op hun beurt aan het Assyrische
gezag onderworpen.
Assoerbanipal drong in het gebied van den Boven-Nijl en in Nubië door Thebe
werd verwoest (666); Elam, dat tweeduizend jaar aan elke vreemde overheersching had weerstaan, werd eveneens veroverd en zijn hoofdstad, Suza, verwoest
(640). De Assyriërs namen zelfs de beenderen van zijn koningen mee.

Het Nieuw-Babylonische rijk (625-538) : verwoesting van
Ninive (612). - De dwingelandij en de wreedheid van de Assyriërs
konden de opstanden nooit geheel beletten. In 625 herstelde
Nabopolassar een Babylonisch vorstenhuis; met de hulp van den
Medischen koning Cyaxares, verwoestte hij Ninive (6I2). Het Assyrische rijk verdween hiermee voorgoed.
Nabuchodonozor 11 (605-561).
der Psammetichen hadden Egypte
Nechao 11 was zelfs den ouden weg
Babyloniër Nabuchodonozor stuitte
(zie blz. 25).

- De machtige vOrsten van het geslacht
op dergelijke wijze verlost : de pharao
naar den Eufraat weer ingeslagen, maar de
zijn aanvalsbeweging te Karkemish (604)

Nabuchodonozor versloeg tegelijk Egyptenaren, Joden en Tyriërs,
die een verbond gesloten hadden om hem te weerstaan. Jeruzalem,
reeds in 596 ingenomen, werd wreed gestraft: de door Salomo gebouwde
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Tempel (zie blz. 49) werd verwoest, koning Sedekias werden de oogen
uitgestoken en de gehçe1e Joodsche bevolking werd weggevoerd.
Deze ballingschap eindigde slechts met de verdwijning van het Babylonische rijk (538) : men noemt dit de Babylonische gevangenschap.
Tyr viel als laatste na dertien jaar oorlog (585-573).
Val van Babylon (538). - Groot bouwmeester zooals de Assyrische veroveraars, legde Nabuchodonozor II ook aan de overwonnen en den zwaarsten
arbeid op. Na hem, op het einde van de regeering van Belsar Oessoer (Balthasar)
maakt de inneming van Babylon door den Pers Cyrus (538) een einde aan het
kortstondige Nieuw-Babylonische rijk.
11. -

DE ASSYRISCHE BESCHAVING

I. Voor de Assyrische koningen was oorlog een bron van rijkdom :
zij waren opzettelijk wreed en richtten moedwillige verwoestingen
aan.! Met de armen van tallooze overwonnenen werden de opeenvolgende hoofdsteden
en de onmetelijke paleizen van de veroveraars gebouwd (Khorsabad, Ninive).
11. Deze gebouwen met geometrische
vormen, uit ongebakken steen gebouwd,
zijn met platen uit veelkleurig glazuur
bedekt; de steenen plinten vertoonden
in halfverheven beeldwerk de oorlogsdaden
van de koningen. De broosheid van het
materiaal, de klei, maakt het bouwen met
bogen onontbeerlijk.
111. De Assyriërs zetten de overlevering
van de Sumerisch-Akkadische beschaving
voort; onder de astrale godheden was het
Assur, die de nationale god werd.
IV. Babylon vereenigde sedert Nabuchodonozor Il binnen zijn ruime vestingmuren
al de weelde van de Oostersche bouwkunst.

Fig. 32. - Genie met
adelaarshoofd, halfverheven
beeldwerk van het paleis van
Sargon II, te Khorsabad.

Het Assyrische leger. - De Assyrische koningen hadden van den oorlog
een winstgevend handwerk gemaakt. Elk
jaar moest het leger optrekken om de
vijanden van Assur te overwinnen.

Alles was voorzien om de strooptochten van
den koning te doen slagen; de pionieren vereffenden de wegen om het vervoer
van den legertros te vergemakkijken. Om de gekanteelde muren van de steden
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te overweldigen werden ladders, rammen en rollende torens gebruikt. In het
vlakke veld voerden de koningen een leger aan bestaande uit wagens, ruiterij
en voetvolk; dit droeg maliënkolders, helmen
en was bewapend met bogen, lansen en
zwaarden.

De folteringen. - Na de nederlaag
van den vijand, vooral wanneer deze
een opstandige was, werden de overwonnenen op wreede wijze ter dood
gebracht ; hun werd lewnd de huid
afgedaan, ze werden ingemetseld of
gespiest.
De bezittingen van de overwonnenen
werden geplunderd of verbrand, de oogst
verwoest, de boomgaarden omgehakt en de
bevolking werd weggevoerd . « De rook der
branden steeg ten hemel op » is een gebruikelijke zegswijze in de Assyrische verhalen.
De koninklijke steden. - Het koninklijk
paleis en de koninklijke stad, opgebouwd
door de armen van de krijgsgevangenen,
weerspiegelden de macht van den heerscher :
hij aarzelde niet, als Sargon II bij voorbeeld,
Fig. 33 . - Assoerbanipal
een nieuwe hoofdstad te doen oprijzen. Z00
van een veldslag terugkeerend
ontstond Doer-Sha~roeken (Khorsabad), op
(fragment van halfverheven
J5 km. van Ninive. Deze werd de hoofdstad
beeldwerk uit albast).
(Louvre-Museum.)
van Sennacherib die er een stad van maakte
De koning op zijn wagen
« zoo schitterend als de zon », zooals de
gezeten wordt door zijn lijfbeschrijving luidt.
wacht gevolgd. In de bovenDe hofhouding, de dienstboden en de
paneelen de gevangenen en
administratie waren veel talrijker geworden
de buit.
in de koninkrijken van het J C millennium,
en vormen een ware stad: Khorsabad, b . v.lbedekt meer dan 250 hectare en het
paleis van Sargon had een oppervlakte van bij de 100.000 vierkante meter.

Bouwkunst. - Er wordt vooral met ongebakken steen gebouwd.
Ook moest in geometrischen en loggen vorm gebouwd worden ; de
stadsmuur van Khorsabad is 24 meter dik. Steen werd gebezigd voor
de grondvesten der muren alsook om de poorten op te doen draaien
en om de plinten onderaan de gebouwen te vervaardigen. De broosheid van de klei dwong de Assyriërs er toe zolderingen in gewelfof koepelvorm te bouwen.
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Op de naakte baksteenen muren kon de beeldhouwer met zijn
beitel niets uithouwen; dit werd verholpen door schitterende kleuren;
daarom werden de steenen met rood, wit, geel en blauw glazuur
bedekt. Gevleugelde stieren (fig. 34) van reusachtige afmetingen,
eveneens met vlak of halfverheven glazuur bedekt, bevonden zich
aan beide zijden van den ingang.

Fig. 34. - Gevleugelde stier van het paleis van Sargon II te Khorsabad
(LouV're-Museum).

Beeldhouwkunst. - De steenen plinten vertoonden gebeeldhouwde
friezen, waarop de beeldhouwer jacht- of oorlogstooneelen (fig. 33)
of folteringen voorstelde.
Dit halfverheven beeldwerk is de meest verspreide vorm van Assyrische
kunst : deze bracht alleen in de afbeelding van dieren meesterwerken voort (De
« Gewonde Leeuwin »).

Godsdienst der Assyriërs. - De Assyriërs hadden het spijkerschrift
(zie blz. Ia) aangenomen en tegelijk hiermede den eeredienst der hemellichamen
en de Babylonische wetenschap; de sterrenwichelarij bleef de hoofdwetenschap
en ze was ook aan de colleges van wichelaars en magiërs voorbehouden. De goden
des hemels worden verdrongen door Ishtar, die door alle Semietische volken
vereerd wordt, en door den nationalen god Assur wiens plaatsvervanger de
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koning i s. In de buurt van het paleis bevindt zich de vierkanten tempel, met
zeven inspringende verdiepingen, ziggoerat geheeten.
De Assyrische samenleving. - De bevolking bestond uit groote eigenaars
en door de wet beschermde slaven. De onverbiddelijke dwingelandij der Assyriërs
woog alleen op de krijgsgevangenen, die in grooten getale den zwaarst en arbeid
moesten verrichten.
De Nieuw-Babylonische beschaving. - Onder Nabopolassar en Nabuchodonozor II, was de Babylonische Renaissance gekenmerkt door Assyrischen
invloed; Babylon was een stad met rechte en geplaveide straten, met dubbele
muren omringd, met vierhoekige torens, waarop gevleugelde genieën prijkten;
het onderscheidde zich van de Assyrische hoofdsteden alleen door zijn onafzienbare grootte; de Grieken beweren dat het een met muren omringde provincie
was, eerder dan een stad.
111. DE KLEINE VOLKEREN VAN HET KLASSIEKE OOSTEN
HEBREEËRS EN PHOENICIËRS 1

A. -

Geschiedenis der Hebreeërs

De eeredienst van een eenigen onstoffelijk en God was kenmerkend
voor de Hebreeërs. Uit Chaldea vertrokken met Abram, werden de
Hebreeërs, een zwerversvolk, voorgoed door Mozes uit Egypte weggevoerd;hij schonk hun de Tafelen der Wet (Sinaï). In het Land van Belofte
(Palestina) verdeelden ze zich in I2 stammen. Hun verdeeldheid hield
eerst op toen ze door koningen werden geregeerd : David was een oorlogvoerende vorst en Salomo bouwde den Tempel (om 970).
De splitsing van het Hebreeuwsche volk in twee koninkrijken Israël
(Samarië) en Juda (Jeruzalem) bevorderde de vreemde overheersching.
Sargon 11, koning van Assyrië, verwoestte Samarië (722). Nabuchodonozor 11, koning van Babylonië, vernielde Jeruzalem (586) en het
Joodsche volk moest de Babylonische Gevangenschap ondergaan. Deze
eindigde onder Cyrus (538), Koning der Perzen.
Dan keerden godsdienstige en nationale eenheid bij de Joden terug
onder een vreemden beschermstaat. Onder de regeering van den
Romeinschen keizer Augustus werd Jezus-Christus, de door de Joden
verwachte Messias geboren. Zijn leering, die door hen werd miskend,
verspreidde zich over de wereld.

Tijd der volksverhuizingen. - De Hebreeërs hadden langen
tij deen zwervend leven geleid. Als herdersvolk waren ze afkomstig uit
Sinear (Chaldea) en waren ze van Oer naar den Boven-Eufraat gereisd,
1

Zie Atlas der Algem. Gesch., barten blz.
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in den tijd van Hammoerabi (om 2000), onder de leiding van Abram
(Abraham), aan wien Jahwh (Jehovah) beloofd had, dat zijn nakomelingen een schitterende toekomst tegemoetgingen.
Deze aartvader stichtte een eerste nederzetting in het land Chanaän, nadat
zijn stam wegens hongersnood eenigen tijd in Egypte had verbleven. In een
latere periode van schaarschte kwam zijn kleinzoon Jacob of Israël er terug
en met de toestemming van de Hykso's verbleven zijn nakomelingen langen
tijd in de Delta, in het land van Gessen.
Toen de Thebaansche pharao's de vreemde koningen hadden verjaagd
(zie blz. 24-25), vervolgden zij de Israëlieten. Mozes ontving de opdracht
ze naar h~t Land van Belofte te leiden. Gedurende den uittocht (Exodus)
schonk hij hun ook de Tien Geboden, in de Tafelen der Wet gebeiteld;
deze geboden bleven de grondslag voor hun zedelijke plichten
vormen.

Tijd der nederzetting: de stammen en de Rechters. - Josuë
was het die de Israëlieten, na hun lange omzwervingen in de woestijn,
naar de oevers van den Jordaan bracht.
Wegens hun wederzijdschen naijver konden de Hebreeuwsche stammen hun
onafhankelijkheid moeilijk verdedigen. In het Westen waren de Philistijnen,
een volk van Middellandsche zeeroovers (zie
blz. 40) hun ergste vijanden. Ten gevolge van
betrekkingen met of onderwerping door
Semietische volksstammen namen de Israëlieten vaak de zeden en godsdienst van
anderen aan.

E\·;:O 'hm~:d"F":· ']
""
d<,

Voorhor der H=idc:nc: ...

::

~ ~~

;/
./

: . : . : ' . t<~;nki'Jkc: i.uikllgang . .. : ' ..
:: ... : .. . : .. ... :::.
. oe::::]

Fig.' 35· - Plattegrond van
den Tempel van Jeruzalem.

Rechters, die tevens godsdienstige
en militaire heerschers waren, verlosten
ze van de slavernij, herstelden hun
eenheid en den eeredienst van Jehovah;
de voornaamste onder hen was Samson.

De koningen : David, Salomo. Eindelijk werd de onafhankelijkheid van
het Israëlietische volk in de IIe eeuw
gevestigd door de oprichting van een
koninkrijk. David liet zijn gezag door
alle stammen erkennen cn verloste ze

van hun erfvijand, de Philistijnen.
Jeruzalem werd als hoofdstad gekozen; David vestigde zijn macht
van de Roode Zee tot aan de Middellandsche Zee en hij sloot een
verbond met Tyr.
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Zijn zoon Salomo schonk aan het rijk voorspoed en vrede. Hij was
gehuwd met een dochter van Seshonk (zie blz. 25), den Egyptischen
phlfao, en ook met Hiram, koning van Tyr, was hij verwant. De
rijkdom, die zijn regeering kenmerkt, was te danken aan verre handelsreizen, ondernomen met de medewerking van de Phoeniciërs; deze
weelde blijkt vooral uit den bouw van den Tempel van Jeruzalem
(om 970).
Cederhout en goud wèrden overvloedig gebruikt in het Allerheiligste, het
heiligdom dat alleen voor den hoogepriester toegankelijk was : in dit deel van
den tempel werd de Arke des Verbonds bewaard, een kist uit kostbaar hout,
waarin de Tafelen der Wet opgesloten waren.

De splitsing: de koninkrijken Juda en Israël. - De eenheid
van h,~t rijk verdween na Salomo: slechts twee stammen, Juda en
Benjamin, bleven trouw aan zijn zoon Roboam : Jeruzalem was nog
alleen de hoofdstad van het koninkrijk Juda. De andere tien stammen
erkenden Jeroboam die het rijk Israël stichtte, met Samarië als hoofdstad. De geschiedenis van deze staten was een opeenvolging van
onderlinge oorlogen en de afgoderij, namelijk de aanbidding van een
gouden kalf, werd er geregeld beoefend. Door de splitsing van het
J oodsche volk werd de inmenging van vreemde vorsten in de hand
gewerkt.
De Assyrische koning Sargon 1I, verwoestte Samarië (722) en voerde de bevolking weg (zie blz. 44).
Het rijk Juda stond eveneens aan de aanvallen der naburige rijken bloot.
Onder Roboam werd Jeruzalem door der pharao Seshonk (z~e blz. 25) geplunderd. De Assyriër Sennacherib verwoestte het koninkrijk. Jeruzalem en de
Tempel werden door Nabuchodonozor vernield (586), koning Sedekias en
zijn volk werden naar Babylonië in gevangenschap meegevoerd (zie blz. 44).

De vreemde overheersching. - Een nieuw tijdvak van vrede
brak aan na de inneming van Babylon door den Perzischen koning
Cyrus (538). De bevrijde Joden bouwden den Tempel weer op en
onder het gezag der hoogepriesters keerden ze terug tot den eeredienst
van J ahveh, waaraan ze zoo vaak ontrouw waren geweest.
Hun gebruiken en hun eeredienst bleven bestaan onder de opeenvolgende
overheerschingen van Perzië, van Alexander den Groote, van de Egyptische
en van de Syrische koningen en na de verovering van Judaea door den Romein
Pompeius (63).

Het was in den tijd van Herodes, die koning was in den naam der
Romeinen, dat Jezus-Christus, de Messias, geboren werd. De meeste

- 5°Joden bleven doof voor zijn leering, die de wereldgodsdienst zou
worden (zie 3e afd., hfst x).
Toen het Joodsche volk, door opstandelingen opgehitst, het juk van de
Romeinen wilde afschudden, werd het op vreeselijke wijze bestraft: Titus dwong
Jeruzalem tot overgave door hongersnood; de tempel en de stad werden na een
beleg van zes maanden geheel door brand vernield (70 na Chr.).
De overlevenden kwamen een laatste maal in opstand in 134 na Chr., onder
Hadriaan : Palestina werd toen in een woestijn veranderd en de bevolking
verspreidde zich over het geheele Romeinsche Rijk.

B. -

De Joodsche beschaving

De eenheid van de Joodsche stammen werd bevorderd door den
eeredienst van een eenigen God, door één Tempel, door éénzelfde
priesterorde (Levieten) en door dezelfde plichten, in de Tien Geboden
vervat. De maatschappij had een aartsvaderlijken grondslag en wijdde
zich aan den landbouw; haar beschaving was met godsdienst doordrenkt : de Bijbel, het heilige boek der Joden, maakt ons bekend met
hun geschiedenis en met hun verheven godsdienstige gevoelens.

Godsdienst. - Het Joodsche volk was door en door godsdienstig.
Het bestaan van één onstoffelijken God, schepper en meester van het
heelal, vormt het hoofdbeginsel van hun geloof. Hun zedeltjke plichten
zijn in de Tien Geboden vervat. De wet van Mozes schreef dierenoffers voor, alsook de onthouding van bepaalde spijzen en van den
arbeid op elken zevenden dag of sabbat. De eenheid van godsdienst
werd bezegeld door het bestaan van een eenzgen tempel,. zijn hoogepriesters werden alleen uit het geslacht van Aaron en de priesters
alleen uit den stam der Levieten gekozen : deze bezat geen grondgebied, maar leefde van de opbrengst der offers en van het tiend,
geheven op de vruchten der aarde door de andere elf stammen
voortgebracht.
Maatschappij. - De godsdienstige, militaire en burgerlijke inrichting
van het volk berustte op de vijf boeken Mo;!:es (Pentateuch). Hierdoor bewaart
de Joodsche maatschappij een aartsvaderlijk karakter. De grenzen van de stammen
waren onveranderlijk; het grondbezit van de familie was onaantastbaar.

De Bijbel. - Het J oodsche volk beoefende de poëzie en de muziek,
waardoor hun kerkelijke feesten, Paschen, Pinksteren en het Loofhuttenfeest opgeluisterd werden. Afgezien van de goddelijke ingeving, die
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Joden en Christenen aan den Bijbel erkennen, is de Bijbel of het Oude
Testament door zijn dichterlijke waarde het boek bij uitnemendheid.
Naast de historische gedeelten en de boeken over den oorsprong van den
mensch, hebben de Psalmen Davids, het Hooglied van Salomo en de boeken
van de profeten Isaïas, Jeremias, Ezechiel, steeds bij iedereen groote bewondering
gewekt door hun hooge lyrische vlucht.

c. -

Geschiedenis der Phoeniciërs

De Phoeniciërs, een volk van zeevaarders, bewoonden verschillende
havensteden (Sidon, Tyr), die naijverig op elkaar waren; na 1400 erfden
zij de bedrijvigheid van de Kretensers over. De handel van Tyr (om 1100)
strekte zich over de gehee1e aan de Ouden bekende wereld uit. Onder
zijn talrijke factorijen werd Carthago (om 814) op zijn beurt het handelscentrum van de westelijke Middellandsche Zee.
De Phoeniciërs bezaten geen nationaal gevoel en waren onderworpen
aan de groote Aziatische rijken. Tyr trachtte evenwel weerstand te
bieden; het werd tweemaal verwoest : door Nabuchodonozor 11 van
Babylonië (573) en door Alexander den Groote (332).

Uitbreiding
van kooplieden.
en wedijverden
zich gewoonlijk

der Phoeniciërs. - De geschiedenis der Phoeniciërs is die
Nooit vormden ze een natie. De steden bezaten zelfbestuur
met elkaar; Tyr, Byblos, Arad werden rijk en onderwierpen
aan de veroveraars die op hun oevers kwamen landen.

De Phoenicische uitbreiding op zee begint slechts na de ineenstorting
van het Kretenser rijk (om 1400). Sidon overvleugelt dan de andere
havens; maar het kwam in verval onder de slagen van de Philistijnsche
zeeroovers (om 1100) en werd door Tyr vervangen.
Tyr. - Dit werd de stapelplaats van het karavanenverkeer naar de Perzische
Golf en de Roode Zee. Maar het breidde zich vooral uit in de Middellandsche
Zee : uitwijkelingen van Tyr stichtten een enkele Phoenicische nederzetting
van eenigen duur: Carthago (om 814) dat in het Westen een handelsrijk veroverde (zie 3" afd., hfst. IV).

In het Oostelijke zeebekken verdreef de Grieksche kolonisatie
(zie blz. 69) de vloten der Phoeniciërs uit de Aegeïsche zee. De
Oostersche koningen van hun kant trachtten de macht van Tyr te
verpletteren. Het weerstond aan den Assyriër Sennacherib, maar
Nabuchodonozor bestrafte het, omdat het zich tegen hem verbonden
had met Sedekias, koning van Juda : na een beleg van 13 jaar werd
het verwoest in 573.
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Weer opgebouwd, ditmaal op een klein eiland, was Tyr onderworpen aan
Babylonië en later aan Perzië; het werd een tweede maal belegerd gedurende
de veroveringstochten van Alexander den Groote (532) (zie blz. IlO) : het stond
niet meer uit zijn puinen op en Alexandrië in Egypte werd nu het groote middenpunt van den handel in het Oosten.

D. -

Bedrijvigheid der Phoeniciërs

De Phoeniciërs hoopten allerlei waren in hun stapelhuizen op: cederhout (Libanon), koper (Cyprus), ijzer (Elba), goud, reukwerk, ivoor
(Afrika), tin (Brittannië), amber (Oostzee). Ze werden rijk door den
ruilhandel eerder dan door de nijverheid. Zij waren de eersten, die
!lP hun schepen de Middellandsche Zee verlieten en onder Nechao
slaagden zij er zelfs in Afrika te omzeilen. Hun factorijen waren echter
zoo zeer verspreid dat ze zich niet-konden verdedigen.
De Phoenicische beschaving was ontleend aan de naburige volken
van het Oosten. Iedere stad had haar beschermgod, een Baal. Voor
het overige stelden de Phoeniciërs vooral belang in de uitvindingen
van practischen aard. Ze gebruikten in hun handelsbetrekkingen een
vereenvoudigd schrift, het alfabet.

Zeevaart. - Het instinkt voor handelszaken was het kenmerk
der Phoeniciërs, die steeds op winst uit waren. Zij waren de (( zeerotten »
van de Oudheid. Hun handelshuizen waren meestal factorijen. Ze
kochten het graan in Egypte, koper op Cyprus, iJzer op het eiland
Elba, zilver in Spanje en langs den landweg haalden ze amber langs
de Oostzee.
Hun tochten buiten de Middellandsche Zee waren vooral winstgevend : de kusten van Afrika en Azië leverden reukwerk, goud en
ivoor; ze doorkruisten de noordelijke zeeën en haalden tin, dat voor
het maken van brons noodzakelijk was, tot op de Scilly-eilanden
(Groot-Brittannië). De omzeiling van Afrika, in drie jaren volbracht,
ten tijde van Nechao II (zie blz. 25) is wel het merkwaardigste waagstuk
van de Phoenicische zeelieden.
De Phoenicische steden, die de rijkdommen van de Oude Wereld verdeelden,
behoorden aan een klasse van machtige kooplieden; het waren eerder stapelplaatsen dan middenpunten voor de nijverheid. Tyr putte nochtans een deel
van zijn rijkdom uit de vervaardiging van purperen stoffen, die voor de koninklijke
gewaden werden gekocht : een kleurhoudend schelpdier, de purperslak, was
in overvloed aanwezig langs hun kusten.
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Oostersche invloed. - Voor het overige hingen deze Semietische stammen
van de Oostersche volkeren af, waarmede ze verwant waren door stoffelijke
beschaving, taal en godsdienst. De Baal-goden of Baalit-godinnen van de steden:
Astarte (Ishtar) te Tyr, Tanit te Carthago zijn meestal astrale godheden, afhankelijk van den grooten Oosterschen god El.
Het alfabet. - De Phoeniciërs legden zich toe op de practische zijde van
het leven; hun straten zijn geplaveid, in hun havens vindt men kaden en
magazijnen. Dezelfde behoefte om het verkeer te vergemakkelijken bracht hen
er toe een vereenvoudigd schrift, het alfabet uit te vinden (zie blz. II-I2).

HOOFDSTUK V
HET PERZISCHE RIJK
I. -

GESCHIEDENIS VAN MEDEN EN PERZEN

1

De Perzen spelen een belangrijke rol, omdat zij al de volkeren van het
klassieke Oosten in hun Rijk vereenigen en omdat hun geschiedenis ze
met de geschiedenis van Europa in aanraking brengt, namelijk door
de Medische Oorlogen.
De laatste Semietische rijken werden verwoest door de Indogermaansche volken van Iran : Ninive werd vernield door den Meed
Cyaxares (612) en Babylon werd door den Pers Cyrus ingenomen (538).
Cyrus legde zijn heerschappij op aan westelijk Azië: Lydië, na den
slag bij Thymbrea (546), en de Grieksche kust van Klein-Azië, Turkestan
en de grensstrook van Indië, Babylonië en al de provinciën van zijn
rijk.
Cambyses drong in Afrika door en veroverde Egypte (525). Darius
kwam naar Europa en veroverde Thracië.
De tegenstand der Grieken maakte een einde aan de uitbreiding der
Perzen. Na de nederlagen van Darius enXerxes in de Medische Oorlogen,
zetten de Grieken hun offensief voort in Azië. In 330 richtte Alexander
de Groote van Macedonië zijn rijk op in de plaats van dat der Perzi sche
vorsten.

Belang van de Perzische geschiedenis. - Op het einde van de
6e eeuw worden al de volkeren van het klassieke Oosten voor
het eerst in één rijk vereenigd, namelijk dat der Perzen. Door de
nationale gebruiken te eerbiedigen en een voorbeeldig bestuur in
1 De aardrijkskunde van Perzië herzien, blz.
kaart blz. 13.
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te richten, hadden de Perzen bereikt hetgeen aan de bloeddorstige
Assyrische dwingelanden niet was gelukt: hun koninklijk gezag werd
lichter verdragen. Door haar aanrakingspunten met de Grieksche
geschiedenis gedurende de Medische oorlogen (zie blz. 87-91) heeft
de geschiedenis der Perzen rechtstreeks belang voor Europa.
De Meden. - Het waren Arische (Indogermaansche) volken, de Meden
en Perzen, verwant met de huidige Europeeërs, die de laatste Semietische rijken
van Azië, Assyrië en Babylonië, uitroeiden.
Oorspronkelijk aan Assyrië onderworpen, werden de Medische stammen
eerst vereenigd door Dejoces (708) die- zijn hoofdstad in het Noorden van Iran
vestigde, namelijk te Ekbatana (Hamadan). Zijn opvolger Phraortes (655) verjoeg
de Assyriërs uit Medië. Cyaxares (633) voltrok het werk van zijn vader; in het
Noorden maakte hij een einde aan de invallen der Skythen. In het Zuiden
veroverde hij de Assyrische hoofdstad Ninive (6I2), met de medehulp van
Nabopolassar van Babylon. In het Westen breidde hij zijn staten uit tot aan
den Halys, ten nadeele van Lydië.
De Perzen. - Astyages was de laatste koning der Meden; gedurende een
omwenteling veroverde Cyrus I I, erfgenaam van het Perzische vorstenhuis der
Achemeniden, Ekbatana (550).

De veroveringen van Cyrus : Medië, Lydië, Babylonië. Nadat de oorlogen in den Kaukasus beëindigd waren moest Cyrus
aan koning Craesus van Lydië het hoofd bieden.
Tegen dezen krijgslustigen nabuur had bij een verbond gesloten
met Grieksche huurlingen, Amasis van Egypte en Nabonid van Babylon.
Het orakel te Delphi (zie blz. 78) had aan den Lydischen koning
voorspeld dat « een onmetelijk rijk zou ten ondergaan indien hij den
Halys overschreed ». Dit rijk was het zijne: hij werd bij Thymbrae
geheel verslagen (546). Perzië had toegang gekregen tot de Aegeïsche
Zee.

Na zes jaar oorlog gevoerd te hebben in Turkestan en in de Indusvallei doorgedrongen te zijn, richtte Cyrus zijn stappen naar Babylon
(539). De loop van den Eufraat werd verlegd en door de droge bedding
drong een Perzisch leger de stad binnen, die door Belsar-Oessoer
(Balthazar) te vergeefs werd verdedigd.
Als bevrijder begroet door alle volken, die Babylon onderworpen had, kwam
Cyrus in een laatsten Indischen veld tocht om. Zijn Aziatisch rijk strekte zich
tot in Afriká uit onder de regeering van zijn zoon Cambyses.

Cambyses 11 (528-522) : Egypte. - Phoeniciërs en Bedoeïnen
uit de woestijn bereidden de Perzische aanvallen voor: Psammetich I I,
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zoon van Amasis, werd te Pelusa (525) verslagen en gevangen genomen.
Memphis moest zich overgeven. Cambyses riep zich tot pharao uit.
Zijn veroveringsdroomen kwamen echter niet uit : een leger, 5°.000 man
sterk, dat hij door de woestijn naar Carthago had gezonden, keerde nooit weer;
een veldtocht naar Aethiopië mislukte door gebrek aan levensmiddelen. In een
aanval van krankzinnigheid pleegde Cambyses zelfmoord, terwijl een Medisch
toovenaar, Gaumata, zich voor den broeder van Cambyses, Smerdis of
Bardija, deed doorgaan en zich tot koning uitriep.
Darius (521-486) : Thracië. - Het bedrog van den valschen Smerdis werd
ontdekt, doordat hem vroeger de ooren afgesneden waren, een straf die hij onder
Cyrus ondergaan had. De grooten, tegen hem opgestaan, doodden Gaumata
(52!). Darius, die beweerde uit het geslacht der Achemeniden te stammen,
nam het gezag in handen, maar hij moest zeven jaren strijden om de provincies,
die door andere troonpretendenten tegen hem in oproer waren gebracht, te
onderwerpen.

Azië en Egypte waren onderworpen; Darius legde een heirbaan van
uit zijn hoofdstad Persepolis naar Sardes aan : zijn plan om Europa
binnen te vallen kon hierdoor verwezenlijkt worden. Hij drong de
Skythen terug tot over de Donau (514) maar verder ontsnapte dit
zwervers volk aan zijn achtervolging. Thracië bleef in zijn handen: in
het Oosten werd de lndus de grens van zijn staten.
Verval van Perzië. - De Grieksche steden in Europa ondersteunden den opstand van hun Ionische koloniën (Klein-Azië) en
zetten zoo paal en perk aan de heerschzucht van Darius : het verval
van Perzië begon met de Medische Oorlogen (zie blz. 87-91).
Het rijk der Achemeniden was te uitgestrekt en bestond uit te talrijke en te
zeer van elkaar verschillende volken. De wraaklust laaide op na de overwinningen van de Grieken op Darius en op zijn opvolger Xerxes (486-465), terwijl
het vorstenhuis verzwakt werd door twisten in het paleis zelf. Het gaat ten onder
door den moord gepleegd op Darius III Codoman (330) gedurende de verovering van het Perzisch rijk door Alexander den Groote, koning van Macedonië
(zie blz. ilO).

n. -

DE PERZISCHE BESCHAVING

A. De {( Koningen der Koningen)) waren verdraagzaam voor de godsdiensten en gebruiken van de overwonnen volkeren. In Perzië bad het
volk de elementen aan. De koning vereerde het scheppende licht
(Ormazd). De Medische magiërs, steunend op de leer van Zoroaster,
beweerden dat de wereld het toonee1 was van den strijd tusschen Ormazd,
god van het licht en van het goede, tegen Abriman, god van de duisternis en van het kwaad.
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B. Onder Darius was het koninklijk gezag in elke der 23 provinciën
door een satraap, een generaal en een secretaris (opzichter) vertegenwoordigd. Heirbanen en koninklijke koeriers verbonden de provinciën
met de hoofdstad (Suza, Persepolis). De provinciën betaalden tol
in natura en in geld (darische munt). De koninklijke schatkist werd
gebruikt om het hof te onderhouden en paleizen te bouwen.
C. De Perzische kunst is samenpesteld : beschilderde Assyrische ceramiek, Egyptische zuilenrijen, halfverheven beeldwerk op steen : niets
draagt een eigen Perzisch karakter, behalve wat de detailuitvoering
betreft, namelijk friezen met boogschutters en kapiteelen met stierenkoppen.

A. -

Godsdienst

Godsdienstige verdraagzaamheid. - Verdraagzaamheid was
een regeeringsbeginsel in het Perzische rijk.
De bevrijding van de Joden van Babylonië, door Cyrus bevolen, is hiervan
het meest bekende voorbeeld.
De Perzische godsdienst. - In Perzië zelf werden water, aarde, lucht en
vooral vuur als heilig beschouwd. De eeredienst hiervan was voorbehouden
door een stam van Medische toovenaars : er werden dieren geofferd.
Ahoura Mazda (Ormazd) was het voornaamste element, want het was het
scheppende licht, dat op de monumenten door een gevleugelde schijf wordt
verbeeld. Dit licht werd op stoffelijke wijze voorgesteld door vuren, die in open
lucht op steenen altaren werden aangestoken : hier werd het door den koning
gehuldigd. De officieeIe eeredienst ontwikkelde zich in de 4" eeuw tot een aanbidding van den zonnegod : Mithra.
Alleen Perzen en Hebreeërs deden niet mee aan de ruwe afgoderij der
Oostersche volken.
De zedeleer. - Hun godsdienst, zonder tempels noch afgodsbeelden, had
ook een verheven zedenleer : men mocht niet tegen het licht zondigen, noch
door woorden, d. w. z. door leugens, noch door daden, d. w. z. door bedrog. De
Perzen moesten niet slechts voor zich zelf, maar ook voor hun naastbestaanden
en voor den koning bidden.
De leer van Zoroaster. - De naam Ormazd ging over in de leer van Zoroaster
(Zarathoestra), een hervormer, die in de 6° eeuw leefde. Volgens de Medische
magiërs, die ze verspreidden, is de wereld het tooneel van den strijd tusschen
twee geesten: tegenover Ormazd, geest van het goed en het licht, staat Ahriman
geest van het kwaad en de duisternis.
De dag en de nacht zijn twee phasen van dezen eindeloozen strijd. De dood
bevrijdt de ziel van haar stoffelijk omhulsel en is daarom een zegepraal van
Ormazd. De ziel wordt na den dood geoordeeld : die van den rechtvaardige
raakte gemakkelijk over de brug die naar het rijk van het licht voert; die van
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integendeel struikelt onder den last van de zonden en stort
der volslagen duisternis. Deze tweezijdige opvatting, eigen
werd opgenomen in het heilige boek der Indiërs, de Avesta,
eeuw na Chr. de officieele godsdienst van Perzië.

B. -

Regeering

Het koninklijke gezag. - De « koning der koningen » beschikte
over een volstrekt gezag, maar hij liet aan de veroverde landen hun
zelfbestuur en hun gebruiken. Een koninklijke lijfwacht van Perzische
ruiters en voetknechten, met lansen bewapend, waakte over zijn persoon.
Zijn voornaamste leger bestond uit 10.000 man, de Onsterfelijken, zooals de
Grieken ze noemden, omdat ieder man, die verdween, onmiddellijk werd vervangen. Andere troepen werden slechts in oorlogstijd geheven.

De zetel der regeering, eerst Suza en daarna Persepolis, was door
koninkliJke koeriers met het hee1e rijk verbonden. De heirbaan van
Persepolis naar Sardes (2.400 km.) was voorzien van afspanningen
en pleisterplaatsen, waar de paarden werden gewisseld; de spionnen
van den koning, zijn « oogen en ooren )) geheeten, voerden overal en
stipt zijn bevelen uit.
De wreedste straffen werden op de plichtvergeten ambtenaren toegepast.
Cambyses liet bij voorbeeld den rechter Sisamnes levend villen omdat hij zich
had laten omkoopen en voor geld een onrechtvaardig vonnis had uitgesproken;
de rechterstoel werd met zijn huid overtrokken en zijn
eigen zoon moest hierop recht spreken .

Belastingen; de munt. - De provinClen
betaalden hun tol, deels in natura en deels in
geld. Elke provincie leverde haar eigen rijkdommen aan den koning: Egypte, zijn graan;
Aethiopië zijn goud en zijn ivoor; Arabië, zijn
Fig. 36. - Darike,
wierook; Cilicië, zijn paarden; Medië, zijn
een geknield schutter,
schapen. Het gebruik van munten, uit Lydië voorstellend, die den
afkomstig, werd door Darius I verbreid : pijl afschiet. (Penningkabinet. Kon. Bib!.,
het Perzische goudstuk werd naar hem darike Brusse!.)
genoemd.
De onmetelijke schat, door de koningen opgestapeld, diende om
een weelderig hof te onderhouden en ruime paleizen te bouwen,
waarvan de overblijfselen te Suza en te Persepolis aan het licht
zijn gekomen.

-
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De Perzische kunst

Monumenten. - Tempels zijn niet bekend : de monumenten
dienen uitsluitend voor den koning. Er had zich echter in Perzië geen

Fig. 37. - De boogschuttersfries uit het paleis van
(fragment). (Louvre-Museum.)

Darius I te Suza

Fig. 38. - Perzisch kapiteel met twee uitspringende, elkaar den rug toekeerende stieren. Paleis van Darius I te Suza. (Louvre-Museum.)

kunsttraditie gevormd; het vorstenhuis der Achemeniden moest zijn
te snellen opgang door buitenlandsche kunstuitingen opluisteren.
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De graftombe van Darius te Behistoen is een grafkelder in de rots uitgehouwen,
naar Egyptisch model met halfverheven beeldwerk bedekt. De zuilen, 20 meter
hoog, die de zuilenzaal van Persepolis versieren, herinneren ook aan de Egyptische
kunst. Geschilderde ceramiek bedekt de muren van de paleizen, zooals in de
Assyrische kunst.

Kenmerken van de Perzische kunst. - Hooge geribde zuilen,
met kapiteelen bestaande uit twee uitsprongen, gevormd door stieren
die elkaar den rug toekeeren, monumentale trappenhuizen met dubbelen
opgang, de vaak voorkomende afbeeldingen van gevleugelde stieren
en veelkleurige schuttersbeelden als friezen gebruikt (fig. 37) : dit zijn
de eigenaardigheden van de Perzische kunst, even zoo samengesteld
als het rijk, waarin ze ontstond.

Al werd het Perzische rijk door Alexander den Groote verwoest
en al verspreidden de Grieken daarna hun taal, hun kunst en hun
gebruiken, toch bleven de oude beschavingen van Azië en Egypte, door
de Perzen geëerbiedigd en overgenomen, niet zonder invloed op de wereld
om de Middellandsche Zee : op velerlei gebied zullen Griekenland en

Rome in de leer gaan bij de vroegste volkeren van de Oudheid.
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De Grieken hadden een gemeenschappelijken Indogermaanschen oorsprong, spraken dezelfde taal en hadden
denzelfden godsdienst, waarvan de uiting een zeer beeldrijke godenleer was.
Zij waren de eersten, die bij de Kretensers en bij de
volken van het klassieke Oosten in de leer gingen. Het
land, dat arm was, maar een zeer ontwikkelde zeekust had,
begunstigde de zucht naar koloniseeren bij de Grieken :
ze zwermden uit verder dan den Bosporus en stichtten
Groot -Griekenland dat in hun beshaving deellachtig
- werd.
De Grieksche steden, door het bodemreliëf van elkaar
gescheiden en naijverig op elkaar, leidden lang een afzon-

_

-

-

-

-

_

=
-

-

derlijk leven . Sparta , eerder kontinentaal gericht, leefde
onder de tucht van de zoogenaamde Lycurgische grondwet,
was krijgszuchtig en oefende zijn gezag uit op den Peloponnesus. De Atheners, die zich op den handel hadden
toegelegd, waren vrijer geworden sedert de invoering
der wetten van Solon, en vormden een zeerijk.
Deze staten vereenigden zich om aan de heerschzucht
der Perzische koningen weerstand te bieden in de Medische
Oorlogen, waarin Miltiades bij Marathon (490) en =
Themistoc1es bij Salamis (480) roem verwierven. Athene
trok hieruit het voordeel, dat het heerschte over de koloniën vereenigd in den Delischen Bond. Het blonk uit door
een schitterende beschaving, die onder PerikIes haar
hoogtepunt bereikte : de evenwichtige kunstwerken der _
Grieken werden als modellen beschouwd en zijn dit voor de
letterkundigen en kunstenaars van alle tijden gebleven.
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Weldra ontstonden broedertwisten tusschen de steden,
die elk naar de oppermacht streefden: het trotsche Sparta,
vernielde in den Peloponnesischen oorlog de Lange Muren
van Athene (405); Thebe had daarna de bovenhand, zoolang het zijn helden Pelopidas en Epaminondas bezat.
De verdeeldheid onder de steden begunstigde de overwinning van Philips van Macedonië te Chaeronea (338).
Dit maakte een einde aan hun onafhankelijkheid. Hun
beschaving, het zoogenaamde hellenisme, drong in het
klassieke Oosten door ten gevolge der veroveringen van
Alexander den Groote.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1I1I1IIII1III111111111111111111111111111111111111I111111111.1111111111111111111111111111111

-

63-

HOOFDSTUK I

AARDRIJKSKUNDE VAN OUD-GRIEKENLAND
I. -

AARDRIJKSKUNDIGE LIGGING

1

Door zijn ligging moest Griekenland, het eerste Europeesche land
zijn, dat van de ervaring der Oostersche volkeren zou gebruik maken,
vóór het zijn eigen onvergelijke beschaving zou scheppen.
Europeesch Griekenland, een zeer bergachtig landschap, was in een
aantal afzonderlijke staten verdeeld. De voornaamste waren Attika
(Athene) in Midden-Griekenland en Lakonië (Sparta) op het Peloponnesisch schiereiland. De eilanden van de Aegeische Zee en Ionië (KleinAzië) namen deel aan den gemeenschappelijken bloei.

De geschiedenis van Griekenland heeft als hoofdtooneel de kusten
rondom en de eilanden in de Aegeïsche Zee. Al haar oevers zullen
eens aan Griekenland toebehooren.
De ligging van de Grieksche wereld bracht mee dat ze den
invloed van de Oostersche beschavingen moest ondergaan : Anatolië
vormde een ruime verbinding met de Aziatische rijken : de zee vergemakkelijkte het verkeer, niet alleen met Azië, maar ook met Egypte.
De Grieksche havensteden kwamen het eerst onder dien invloed;
in de bedrijvigste er van namelijk in Ionië en in Attika, vormde zich
dan een oorspronkelijke beschaving, die de kennis en de techniek van
het Oosten zou overtreffen.

A. -

Kontinentaal Griekenland: zijn onderdeelen

Europeesch Griekenland telt drie natuurlijke onderdeelen : 1° in
het Zuiden, den Peloponnesus, een schiereiland dat door de landengte
van Korinthe met het vasteland is verbonden. Het voornaamste
Peloponnesisch landschap is Lakonië of het land van Sparta.
20 in het midden Hellas begrensd door een lijn gaande van Ambracia
(Westen) tot aan de Golfvan Malis (Oosten) : Attika en Beotië (Thebe),
beide aan de Aegeïsche Zee, waren de bedrijvigste gedeelten.
1

Atlas der Algem. Gesch., kaarten blz. I4 en I9.
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3° Noord-Griekenland, dat een bijkomstige rol speelt: het bevat
den Epirus (Westen) en Thessalië (Oosten), door den Pindus van elkaar
gescheiden.
Geheel Griekenland wordt daarenboven van Noord tot Zuid door
een reeks hooge bergketens verdeeld : in het midden het massief
van Aetolië, waarvan de Parnassus een uitlooper is; in den Peloponnesus
de Arkadische hoogvlakte, waarvan de 'Voorgebergten zich naar
verschillende zijden vertakken.
B. -

De landséhappen 'Van Kontinentaal Griekenland

I. De Peloponnesus. - Arkadië, een met bosschen en weilanden overdekt
tafelland, vormt het midden. Van deze hoogvlakte loopen ketens uit, die zoovele
onderscheiden staten begrenzen. De noordelijke dalen hooren bij Achaïe. Ten
Oosten ligt Argolis (Argos, Mycene, Tiryns) dat de bakermat der voorhistorische Myceensche beschaving geweest was (zie 1° Afdeeling, blz. 40), maar het
heeft zijn rol uitgespeeld, wanneer de Grieksche geschiedenis begint. De schitterende ligging van Korinthe, langs twee zeeën, was de oorsprong van een
buitengewone bedrijvigheid.

Sparta, de voornaamste stad van den Peloponnesus, lag in
het midden van Lakonië : dit was beschut door het Parnongebergte
(+ 1.900 m.) [Oosten], de besneeuwde toppen van de Taygetusketen
(2.400 m.) [Westen] en een lage, moeilijk bereikbare kust [Zuiden].
Ook bleven de Spartanen langen tijd landbouwers. Hun vlakten, door
den snel vlietenden Eurotas besproeid, waren uiterst vruchtbaar :
dit was hun echter niet genoeg. Messenia [Westen] zal in hun macht
overgaan.
De woonplaats van Zeus, den oppergod, lag volgens de Grieken te Olympia
(zie blz. 78) in Elis, de meest afgelegen streek.

Hellas. - Geen landstreek was beter voor den zeehandel geschikt
dan Attika. De Cithaeron ( + 1.400 m.) en de Parnesbergen ( + 1.400 m.)
vormen in het Noorden een natuurlijken muur, vanaf de Golf van
Korinthe tot aan de Marathonvlakte, bij de zeekust. De bodem,
kalkachtig en onvruchtbaar, behalve in enkele deelen, waar grond is
aangeslibd, kon de bevolking niet lang voeden, maar hij leverde hun
delfstoffen : pottenbakkersklei, Pentelikonmarmer [Oosten] en, in de
buurt van Kaap Sounion [Zuiden], het zilverhoudend lood uit het
Lauriumgebergte. Athene, op korten afstand van de havens Phaleron
en Piraeus, was niet zoo zeer de hoofdstad van een klein onvruchtbaar
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landje, dan wel de stapelplaats van een aanzienlijken kolonialen bond
de nood dwong de Atheners, die stout en vernuftig van aard waren,
elders de hulpmiddelen te gaan zoeken, die in hun vaderland ontbraken.

Fig. 39. - Het landschap van Delphi gezien van af het theater. De ruïne
van den tempel van Apollo. Den ondersten bergrug van den Parnassus ziet men
links. Het dal rechts vormt een kenmerkend landschap van kontinentaal Griekenland (Cliché van E. P. Stinglhamber).
De vruchtbaarheid van de Beotische vlakten (hoofdstad Thebe) was daarentegen spreekwoordelijk geworden.
De Parnassus (2.400 m.) in Phocis was het aardrijkskundig centrum van
geheel Griekenland: van zijn top kon men zien tot aan den Olympus (Noorden)
en tot Kaap Tenarus (Zuiden). In de Grieksche godenleer werd deze berg
als het verblijf van Apollo beschouwd. Aan den voet er van bevond zich de
meest beroemde tempel van den goq, te Delphi. De dwergstaat jes Loeris en
Doris lagen in een halven kring om Phocis. In het Noorden, bij den Oeta
(+ 2.100 m.) was de smalle bergpas der Thermopylae de eenige doorgang naar
Hellas. In het Westen lagen het beboscht bergmassief van Aetolië en Akarnanië
bij de Ionische Zee.
3. Noord-Griekenland. - Voor de Atheners waren de Epirus (Westen)
en Thessalië (Oosten) geheimzinnige streken. In de eerste hiervan vloeiden de
Acheron en de Cocytes: hun gedeeltelijk onderaardsche loop vormde de
stroomen van de Onderwereld; de stem van Zeus sprak in het gebladerte der
eiken van Dodona (Janina). In Thessalië maakten de bosschen van het Tempedal, waardoor de Peneus vloeide, den Olympus (2.973 m.) moeilijk toegankelijk : de Olympische Zeus had de Titanen er van afgeslingerd : naar de
legende verhaalt, hadden zij den PC/ion ( f· 1.600 m.) op den Ossa (1.900 m.)
gestapeld om den Olympus te bestormen.
SClI~n~TS,
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De Grieksche wereld buiten Kontinentaal Griekenland

Aziatisch Griekenland. - Een ander Griekenland vormde zich
zeer vroeg op de Aziatische kust: het omvatte, van Noord naar Zuid,
Aeolis (met Troas, Troje), Ionië en Doris. Tusschen de voorgebergten
van hun kusten (Mycale, Cnidos), waarlangs groote eilanden lagen
(Lesbos, Chios, Samos, Rbodes) kwamen kronkelende rivieren
uitmonden: de Hermus, de Cayster en de Meander. Ze lieten hun
slib op de rijke kustvlakten achter en vormen tevens de toegangswegen
naar het Oosten.
Ook was Aziatisch Griekenland een der groote twistappels der geschiedenis.
Handelssteden als Phocea, Ephesc, Miletus, Halicarnassus en Rhodes wedijverden
er in rijkdom en bedrijvigheid.

De kusten van Macedonië en Thracië. - Ten Noorden van de Aegcïsche
Zee hadden de Grieken ook de kusten van Macedonië en Thracië bevolkt.
Het eerste had een aantal rotsachtige uitloopers in de zee, namelijk in Chalcidice (berg Athos, + 1.900 m.), die voor de scheepvaart groote gevaren opleverden. In de buurt vestigden zich de belangrijke nederzettingen van Pocidaeas
en Amphipolis. Thracië bezat in de zeeëngten van Chersonesus (Dardanellen)
en in den Bosporus, den sleutel tot den Pontus Euxinus (Zwarte Zee) waarvan
de kusten eveneens door de Grieken werden bezet.

De eilanden. - In het westen, in de Ionische Zee waren Zacynthus,
Ithaca, Leucas en Corcyra de bakens voor de Grieksche scheepvaart
op Italië : van uit Corcyra kon men de Italiaansche kust zien.
De Aegeische Zee, ten Zuiden af, gesloten door het langgerekte
eiland Kreta (zie Ie afdeeling, blz. 19) was de Grieksche zee bij uitstek.
Het groote eiland Euboea (Cha1cis, Eretria) lag dicht tegen de kust
van Hellas. Cythera lag op korten afstand van Lakonië. De Cycladen
(Andros, Delos, Paros, Naxos) en de ontelbare en dicht bijeen liggende
Sporaden vormden als « de steenen in een doorwaarbaar water »
die Europeesch en Aziatisch Griekenland met elkaar verbonden.
11. -

AARDRIJKSKUNDIGE INVLOEDEN

Door het uitzicht van het Grieksche landschap laat zich de particularistische houding der steden verklaren. De dorheid van den bodem
maakte den Griek sober en werkzaam. De zee, met eilanden bezaaid,
maakte van hem een geboren zeevaarder. Het zachte klimaat bevorderde
het leven in open lucht. Een duidelijk afgeteekend landschap zette
hem aan ook in zijn werk klaarheid en evenwicht na te streven.
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De bodem. - « Griekenland is verdeeld ter wereld gekomen »
heeft men gezegd. De hooge bergketens scheidden de bevolking in
afzonderlijke staten; de meeste hiervan lagen aan de zee. De
visscherij, samen met landbouw in de vlakten, met veeteelt en
boschbouw in de bergstreken : dit alles leverde langen tzjd genoeg op
om iederen staat afzonderlijk te voeden. De Grieksche vaderlandsliefde
was dus hoofdzakelijk plaatselijk. De natuur zelf had van de Grieken
particularisten gemaakt.
De vruchtbare vlakten van Messenië, Lakonië, Beotië en Thèssalië
vormen slechts een klein gedeelte van Griekenland. Elders vond men
hier en daar snel vlietende rivieren en vulkanischen of kalkachtigen
bodem : deze was z eer karig met zzjn vruchten. Wijngaarden,
olijfboomen, vijgen en veldvruchten (gerst, koren), die den
grondslag der voeding vormen bij de volken om de Middellandsche
Zee, groeiden slechts dank zij een nauwgezetten en volhardenden
arbeid : deze schonk den Griek iweerstandsvermogen, spaarzaamheid,
soberheid : hij stelde zich met weinig tevreden.
De zee. - Hij vulde zijn voeding aan door middel van vischvangst
en zeehandel. De tot veilige
reeden ontwikkelde kusten lagen
aan een zee z onder getij, waarin
de eilanden bakens vormen voor
de scheepvaart. Deze werd een
ruim gedeelte van het jaar vergemakkdijkt door geregelde
winden, de zoogenaamde passaatwinden.
De Griek was zoo gewoon
op zee te varen dat Strabo
hem een tweeslachtig wezen
noemde.
Klimaat. - Het weer van
F ig. 40. - De uitgesneden Grieksche
dit zuidelijk land (42°-35° N. zeeoevers. De oevers van Attica gezien van
uit den kleinen tempel op Kaap Sounion :
Br.) noodigde den mensch uit kenmerkend
uitzicht van de Grieksche
tot het leven in open lucht. zeekust (Cliché van E. P . Stinglhamber).
De staatsaangelegenheden werden op den agora (markt) bch1udeld. Alle godsdienstige ceremoniën
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hadden buiten plaats als plechtige optochten. De schouwburgen en
stadions waren open. Aan de woningen werd weinig zorg besteed.
Natuurlijk wisselt dit zachte klimaat met de ligging: Thessalië met zijn beukenen eikenwouden is een « groen Griekenland» waarvan de Atheners de frischheid
benijdden; sneeuw bedekt den Taygetes. Maar de winter is kort in de vlakten.
Noorderwinden, karige winterregens, enkele onweders in den Zomer onderbreken gedurende weinige weken de bestendigheid van dit klimaat, dat het
meeste zonneschijn geniet van geheel Europa.

Van den anderen kant droegen de helderhád van de lucht, het overvloedige licht, dat de verste horizonten verduidelijkt, er toe bij om aan
de Grieken, die het landschap steeds in volle klaarheid konden overzien,
de behoefte aan nauwkeurigheid en een gevoel van harmonie te geven.
Deze eigenschappen vinden we in al hun werken terug.

HOOFDSTUK II
BEVOLKING VAN GRIEKENLAND
EN GRIEKSCHE KOLONISATIE 1
I. -

DE GRIEKSCHE INVALLEN

De eerste Grieken of Hellenen waren de Achaeërs, de Aeoliërs en de
loniërs. Hun Myceensche beschaving was niet zoo ontwikkeld als de
oudere Aegeïsch-Kretenzer beschaving. Onder den druk van de Aeoliërs
vond een gedwongen volksverhuizing plaats : Aeoliërs en Ioniërs weken
gedeeltelijk naar de eilanden en naar de kust van Azië uit, terwijl de
Achaeërs zich ten Noorden van den Peloponnesus terugtrokken.

Hoe Griekenland bevolkt werd 2. In den loop van het
n e millennium werd de Aegeïsch-Kretenzer beschaving diep gewijzigd
door de eerste Indogermaansche veroveraars .' de Achaeé·rs. Met deze
begon de bevolking van Griekenland en een nieuwe, de Myceensche
beschaving, waarvan de indrukwekkende steenen bouwwerken door
de overlevering aan reuzen, de Kuklopen, werden toegeschreven.
Atlas der Algem. Gesch., kaarten blz. 14 en 19.
Voor de Griekschc voorgeschiedenis (Aegeïsch-Kretenzer en Myceensche
beschavingen) zie de Ie Afdeeling, hfst. lIl, 3e deel, blz. 37-40.
1

2
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In dit tijdvak van de voorgeschiedenis zouden, volgens de Grieksche fabellee r,
Oostersche prinsen in Griekenland zijn geland, bij voorbeeld Kadmos, de
Phoeniciër, stichter van Kadmea, burcht van Thebe; hij zou tevens het
« Kadmisch letterschrift " (alfabet) hebben ingevoerd; Pelops, Aziatisch vorst
van Myccne, die zijn naam aan den Peloponnesus gaf, en twee vluchtelingen
uit Egypte : Danaos, die koning van Argos werd, en Kekrops, stichter van
Athene. Deze legenden, waarvan de waarheid niet kan nagegaan worden,
bewijzen toch dat de Grieken een groot belang hechtten aan de vreemde bestanddeden in hun beschaving.

De uitbreiding der Achaeërs werd gevolgd door andere stroomen
van inwijkelingen: de Aeoliërs vestigden zich in Thessalië, de Ioniërs
in het Oosten van Hellas. Maar de plotselinge inval van de Doriërs
bracht een laatste wijziging teweeg in de bevolking van Griekenland
na het jaar 1200 ; de Doriërs bezetten den Peloponnesus en verdreven
de Achaeërs naar de noordelijke dalen (Achaje).
Aan al deze volkeren wordt de verzamelnaam Grieken of Hellenen gegeven.

11. -

KOLONISATIE

Na een gedwongen nederzetting der Grieken in Klein-Azië, ontstond
er een tweede volksverhuizing: ze ging uit van Ionië en van Europeesch
Griekenland; van de 9° tot de 6° eeuw zwermden de Grieken uit op de
kusten van de Middellandsche Zee. Zoo ontstonden Groot-Griekenland
in het Zuiden van Italië en verafgelegen steden als Marseille, en Cyrene
in Afrika. In het Oosten werd de bedrijvigheid der Phoenicische zeelieden
door de uitbreiding der Grieken tegengehouden. Deze vond op haar
beurt in het Westen naijverige mededingers in Carthago en in de Etrusken.

De eerste kolonisatie : in de Aegeische Zee. - De landroof
door de Doriërs gepleegd had een gedeeltelijke uitwijking naar de
eilanden en naar Klein-Azië voor gevolg. De Aeoliërs stichtten er
Aeolië [Noorden], de Ioniërs, Ionië [midden]. De Doriërs moesten, bij
gebrek aan ruimte, denzelfden weg inslaan van Europa naar Azië en
stichtten er Doris [Zuiden].
Den dageraad der Grieksche beschaving zien wij opkomen bij deze inwijkelingen, verlost van den invloed der ruwe Doriërs.

Tweede kolonisatie : in de Middellandsche Zee. - Van de
9° tot de 6e eeuw ging een tweede kolonisatie beweging van Ionië en
tevens van Europeesch Griekenland uit. Deze beweging is een feit
van algemeene beteekenis in de geschiedenis van Griekenland.
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De uitwijkelingen lieten zich door allerlei beweegredenen leiden : overbevolking van de oude staten, een groote ramp, bij voorbeeld een aardbeving,
haat tegen den plaatselijken dwingeland, of eenvoudig lust naar avonturen en
begeerte naar rijkdom.

Elders, onder hetzelfde klimaat, vonden ze vruchtbare gronden
geschikt om graan, olijfboomen of wijngaarden te winnen; maar
landbouw alleen voldeed ze niet. Hun bedrijvigheid op handelsgebied
verdreef langzamerhand hun mededingers, de Phoenicische zeelieden,
uit de oostelijke Middellandsche Zee. De Ionische kolonie te Mi/eto
zwermde op haar beurt uit en stichtte niet minder dan 90 dochterkoloniën; ze bezette het gebied rondom den Pontus Euxinus (Zwarte
Zee) met aanleghavens, waar de huiden, het graan en het goud uit
het land der Skythen toekwamen. Een kolonie te Megara, Byzantium
(om 660) bewaakte den Bosporus, waarvan het belang te allen tijde
groot was.
De Doriërs gingen in tegengestelde richting. Door de verovering
van Corcyra had Korinthe, de Dorische hoofdstad, een aanlegplaats
op den weg naar Zuid-Italië en Sicilië verkregen. Deze gedeelten der
westelijke Middellandsche Zee kregen wegens hun talrijke en
belangrijke nederzettingen (Tarento, Sybaris, Agrigente, Syracusae
om 734] den naam Groot-Griekenland. Ook de Ioniërs waren er
gekomen en stichtten Cumae (om 800) en Napels.
Marseille, om het jaar 600 door uitwijkelingen uit Phocaea (Ionië)
gesticht, verbreidde den Griekschen invloed op de kust van Gallië
van Nice tot Ampurias in Spanje.
Ook de kust van Afrika werd bezet : de Dorische koloniën in
Cyrenaïka (630) kenden een grooten voorspoed; ze lagen tusschen
het rijk van Carthago (3 e afdeeling, hfst. IV) en Egypte, waartoe
Psammetich I de Grieken toegang had verleend (om 656). Naucratis,
aan den oostelijken arm van den Nijl gelegen, was vóór Alexandrië
het groote centrum voor den ruilhandel tusschen het land der pharao's
en de Grieksche staten.
1lI. - KENMERKEN EN GEVOLGEN
VAN DE GRIEKSCHE KOLONISATIE
De kolonisten vestigen zich voorgoed maar blijven in aanraking met
de staten, waaruit zij stammen en verspreiden hun beschaving.
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Kenmerken van de Grieksche kolonisatie. - De Grieksche
bezettingen waren bevolkingskoloniën die ze uitbaatten met de bedoeling
er te blijven wonen.
Sommige steden, als Syracusae, konden in macht en rijkdom met hun moederland wedijveren. De Grieksche tempels van Sicilië overtroffen door hun ruime
afmetingen die van het moederland; in Ionië en in Groot-Griekenland namen
wetenschap en wijsbegeerte voor het eerst een hooge vlucht.

De Grieken bleven in hun koloniën trouw aan den particularistischen
geest, die hun land van herkomst kenmerkte : nooit kwamen ze er toe
een echte zeemacht tot stand te brengen.
De koloniën waren nochtans door ware banden met Griekenland
verbonden; het gemeenschappelijk stambewustzijn, dezelfde taal,
dezelfde godsdienst : dit alles verklaart het gebruik een ambtenaar
van het moederland uit te noodigen om dezelfde beschermgoden te komen
inhuldigen en het heilig vuur uit het stamland naar hun nieuwe woonplaatsen over te brengen.

Gevolgen. - De Grieksche kolonisatie diende niet slechts hun
particuliere belangen : zij waren de eerste werkelijke cultuurdragers
op de verste kusten van de Middellandsche Zee; onder invloed van hun
hoogere techniek werd een meer v~rfijnde levenswijze bij verre volkeren
ingevoerd. De Etrusken (3 e afdee1ing, hfst. I) waren hun leerlingen
en Rome onderging zoo hun invloed op onrechtstreeksche wijze.

HOOFDSTUK III
GODSDIENST DER GRIEKEN
J. -

DE GRIEKSCHE GODENLEER

De Grieken bewezen in de eerste plaats goddelijke eer aan de natuurkrachten, die ze in een rijke mythologische wereld verpersoonlijkten.
Het heelal werd beheerscht door Zeus, god van den hemel en van het
aardoppervlak, Poseidon god der wateren en Hades, god van de onderwereld. De Olympische godheden waren o. a. Apollo, die op den Parnassus
het koor der negen Muzen voorzat, Ares, de oorlogsgod, Pallas, godin
van de wetenschappen.
Hades nam de goeden op in de Elyzische velden, terwijl de kwaden
in den Tartarus hun straf ondergingen.
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Belang van den Griekschen godsdienst. - De Grieken, die
een gemeenschappelijken oorsprong hadden en dezelfde taal spraken,
hebben ook dezelfde godsdienstige denkbeelden ontwikkeld en dezelfde
overleveringen bewaard. De godsdienst vormde den grondslag van
hun maatschappij : de goden hadden hun aandeel in al hun handelingen, zoo wel openbare als particuliere.
Eerste trap der ontwikkeling : de naturalistische veelgoderij.
- Het begrip van een Oppergod schijnt bij de Grieken reeds vroeg
vervaagd te zijn geworden. Ze verwarden de Godheid met de verschillende natuurkrachten die het leven beheerschen.
Hun verbeelding verpersoonlijkt het weldoende licht, den bevruchtenden
regen, de vrijgevige aarde. Het heelal is in hun naief denken met een menigte
goede en kwade machten bevolkt, wier gunsten door gebeden, gewijde dansen
en offers moesten verkregen worden. Hierdoor ontstond een onbeperkte veelgoderij. Gevoelens als liefde of berouw kregen een eigen goddelijk bestaan zoowd
als de natuurverschijnselen.
Aan dergelijke goden werden in de eerste tijden op hiervoor bestemde plaatsen
offers gebracht : bergtoppen, boschjes en grotten.

Tweede trap der ontwikkeling : anthropomorphisme. - Daar
ze de goden naar hun eigen beeld schiepen, konden deze alleen een
menschelijkegedaante hebben; ze bezaten de hartstochten en de gebreken,
zoowel zedelijke als lichamelijke van de menschen. Elke godheid wordt
een individueel wezen.
De goden vertoonden zich in legendarische gedaanten, voorzien van ZUlllCbeelden en elk met zijn eigen geschiedenis. Hierdoor ontstond een ingewikkelde
godenleer. Geen zedelijke beginselen konden uit deze famastischc fabels ontstaan,
waardoor vaak de strijd der natuurelementen werd verzinnebeeld.

Oorspronkelijke stamboom van de goden. - Uit Chaos ontstond,
na de schepping van Dag en Nacht, Oeranos, de sterrenhemel.
Verbonden met Geïa, de aarde, bevolkte hij de wereld met al de andere
goden. Zijn zoon Chronos (Saturnus bij de Latijnen) stiet hem van
den troon. Chronos werd op zijn beurt door zijn drie zonen verjaagd
en deze verdeelden zijn rijk onder elkaar: Zeus (Jupiter) ontving den
hemel en het aardoppervlak, Poseidon (Neptunus) heerschte over de
zeeën en Hades (Pluto) over de Onderwereld (onder het aardoppervlak
gelegen).
Hemelsche goden. - Zeus ontsnapte aan de vraatzucht van Chronos, die
zijn kinderen verslond. Hij werd in Kreta opgevoed, op den berg Ida, door
de geit Amaltheaj één horen van deze werd de horen des overvloeds.
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Als opperste god zetelde Zeus boven de wolken, tusschen hemel en
aarde, op den Olympus (zie blz. 65). Hij heerschte er met Hera (Juno)
zijn echtgenoote, godin van het huwelijk.

Fig. 4I. -

Stoet der Olympische goden met hun attributen.
(Museum van het Kapitool, Rome.)
Verkleinde Romeinschc kopij van een marmeren halfverheven beeldwerk op
een rond altaar: de ronde omtrek wordt hier vlak voorgesteld. De Grieksche goden
werden door de Romeinen overgenomen.
Met den bliksem bewapend moest Zeus zich tegen de aanvallen der Titanen
verdedigen : deze werden aangevoerd door Promctheus, die de menschen had
geschapen en hun het vuur had leeren gebruiken. Prometheus werd op den
Kaukasus met ketenen vastg2khnken en gieren kwamen hem de lever opvreten.

De goddelijke woonplaats op den Olympus was een tooverpaleis,
ingericht door Hephaistos (Vulkaan) god van het vuur en van de
ijzerbewerking. Doordat Zeus hem van den Olympus had afgeslingerd,
hinkte hij, hetgeen de anderen deed lachen. Later woonde hij in den
vulkaan Etna waar hij voor de goden wapens smeedde, samen met
de Kuklopen; dit waren reuzen met één enkel oog in het midden
van het vOOlh Jofd.
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Apollo of Phoibos is het zinnebeeld van zonnelicht, dichtkunst,
muziek en waarzeggerij. Zijn eigen verblijf was de Parnassus (zie blz. 65)
hij sprak zijn orakelen uit te Delphi. Met zijn zuster Artemis of
Phoibê (Diana), de maangodin, die als jageres met boog en pijlkoker
werd afgebeeld, zat hij het koor der negen Muzen voor : deze gaven
de menschen den zin voor kunsten en wetenschappen.
Ares (Mars), met zijn bronzen wapenrusting had den haan als
zinnebeeld; hij was de god der heftige veldslagen; Pallas Athena
(Minerva) was in een schitterende wapenrusting uit het brein van
Zeus geboren. Zij was de godin van krijgskunst en verstand.
Aphrodite (Venus) is waarschijnlijk de Phoenicische godin Ishtar.
Zij ontstond uit het schuim der zee en is de godin der schoonheid.
Hestia (Vesta) draagt een toorts: ze beschut den huiselijken haard
en de stad. Onder den vorm van het haardvuur werd ze algemeen
vereerd bij Grieken en Romeinen.
Hermes (Mercurius) doet zich voor als de god der herders en de
uitvinder der veldfluit (syrinx) en als de bode van den Olympus.
In deze laatste eigenschap heeft hij vleugels aan schouders en hielen en houdt
een staf in de hand met twee vleugels voorzien en waarom twee slangen kronkelen. Daar hij altijd op de baan is, wordt hij door reizigers en kooplieden
vereerd, alsook door de dieven. Zijn beeld vindt men op de kruiswegen.
Onder de godheden van lageren rang bevindt zich Iris, eveneens een bode
van den Olympus; de regenboog is haar sluier. Themis, die de plechtigheden
schikt, is tevens de godheid van de gerechtigheid. De Muzen, Chariten, en Horen
voerden de hemelsche reidansen en koren uit, terwijl deze goden als menschen
aan tafel zaten; door Hebe, godin der jeugd en haar gezel, Ganymedes, werden
ambrozijn en nektar opgediend.

Goden van de zee. - Poseidon (Neptunus) met den drietand
gewapend en zijn echtgenoote, Amphitrite, heerschten over de zee,
en over de andere zeegoden die den vorm van dolfijnen hadden : de
Nereïden, die goedgezinde godinnen waren en de gevaarlijke Sirenen,
met vrouwen uiterlijk, die door hun verleidend gezang de zeelieden
van hun weg tot op de klippen voerden.
Poseidon is de vader van Triton, god der huilende zee: hij blaast op een kinkhoorn; de verpersoonlijkte Stroomen behooren ook tot zijn rijk.

Goden van de onderwereld. - Hades en zijn echtgenoote
Persephone (Proserpinia) woonden onder den grond in de Onderwereld. De dooden waren hun onderdanen : deze werden samengebracht door Thanatos, den dood, en Hypnos, den slaap.
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Goden van de aarde. - Op de aarde woonden tallooze andere
godheden. Demeter (Ceres), zinnebeeld der bebouwde aarde (te
onderscheiden van Geia die de verwilderde aarde voorstelde), gaf
den mensch den eersten graankorrel. Ze was de godin van den Oogst.
Dionysos (Bacchus), met wijngaardranken gekroond en een thyrsusstaf
in de hand, bracht den wzj"nstoll op de aarde en werd de god van den
wijnoogst. Als leermeester had hij Silenus, wiens wijsheid even bekend
was als zijn dronkenschap. De god van den wijn was vergezeld door
een stoet Bacchanten en Satyren,. deze laatste hadden een behaard
lichaam, horens op het hoofd en bokkepooten : ze woonden in de
wouden. Pan, god van herders en kudden, werd beschouwd als de
uitvinder Van de herdersfluit met zeven pijpen.
Bevallige nimfen bewoonden bergen (oreaden), weilanden en tuinen (napeeën) ,
eikenwouden (dryaden) en rivieroevers (naïaden). Alle onderdeelen van het
landschap waren zoo tot levende en beschermende wezens geworden.
11. -

VEREERING VAN DOODEN EN HELDEN

De vereering der dooden was geen zaak eigen aan het gezin. Elke
staat vereerde een held, den echten of legendarisch en stichter van den
staat. Onder deze halfgoden waren Herakles en Theseus de machtigste
weldoeners. Sommige helden ondernamen gezamenlijke tochten, als
b. v. de Argonauten; andere zijn verbonden met historische gebeurtenissen als den Trojaanschen oorlog.
Al deze godheden worden beheerscht door een hoogere macht, het
Noodlot; zijn heerschappij gaat in den historisch en tijd in de handen
over van Zeus, « handhaver van alle orde ».

Vereering der dood en. - Naast de vereering der natuurkrachten
stond de eeredienst van den dood. De overledene, die geen eervolle
begrafenis had ontvangen, bleef onder de levenden rondzwerven,
stoorde hun slaap door nachtmerries en bracht hun ongeluk.
Vóór het homerisch tijdperk werden den doode levensmiddelen en benoodigdheden meegegeven, die hij in het leven hiernamaals zou noodig hebben; dit leven
stelde men zich voor zooals het huidige. Was hij op de vereischte wijze naar all ~
voorschriften begraven geworden en werd hij geregeld vereerd door middel van
maaltijden en door het plengen van wijn op zijn graf, dan werd hij de beschermer
van zijn verwanten.
In Ionië, gedurende het homerisch tijdperk, werden de lijken verbrand en de
asch in urnen bewaard onder grafzerken. In dezen tijd begint men te gelooven
aan een tweede leven in het rijk van Hades.
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Het leven hiernamaals in de fabelleer. - Elke doode kreeg
een obool mee; deze moest aan den ruwen veerman Charon betaald
worden; het was het veergeld om over den Styx gezet te worden en
toegang te krijgen tot de Onderwereld.
De andere Styxoever werd bewaakt door Cerberus, den driehoofdigen hond.
Naargelang het oordeel dat uitgesproken werd door de rechters der onderwereld,
Minos, Eakos en Rhadamantos, werden de goeden tot een gelukkig leven toegelaten in de Elysische velden, terwijl de kwaden in den Tartarus eeuwig werden
gefolterd. De Danaïden werden er toe veroordeeld een vat zonder bodem met
water te vullen, Sisyphus moest een rotsblok tot op een bergtop duwen, van waar
de zware steen dan weer naar beneden tuimelde. De godinnen der gewetenswroeging, die door een verbloeming de Eumenidcn, of godinnen der heilzame
gedachten, werden genoemd, lieten den geest der boozen geen rust.

De haard. - In het historisch tijdvak vereerde elke familie haar
voorzaten door het onderhouden van vuur op den haardsteen, die
over het graf lag. Zoo worden de dooden weldoende machten.
De stad zelf, groote verzameling gezinnen uit een zelfden stichter
geboren, had een gemeenschappelijk haardvuur, het prytaneum, waar
een altijddurend vuur werd onderhouden ter eere van den echten
of legendarischen held, die de stad had opgericht.
De helden. - Deze waren halfgoden, die zich met de bedrijvigheid der menschen inlieten; vele van hun daden herinneren aan
werkelijk gebeurde feiten. Herakles (Hercules), zoon van Zeus, is
de held van Argolis. Met een zinnebeeldigen knots bewapend en met
een bovennatuurlijke kracht begaafd, zuiverde hij Griekenland van
de monsters, die er de vrees verspreidden: den Nemeïschen leeuw,
de zevenkoppige hydra van Lema, de centauren.
Ook worden hem verre tochten toegeschreven : tegen de Amazonen, in den
tuin der Hesperiden, die door een honderdkoppigen draak werd bewaakt en
waar hij gouden appelen (sinaasappelen) plukte : dit gebeurde aan de verste
oevers van de Middellandsche Zee, waar hij de zuilen van Herculus (Gibraltar)
oprichtte.
Theseus was de held van Attika. Hij doodde den Minotaurus van Kreta: dit
monster eischte elk jaar het offer van zeven Atheensche jongens en meisjes.
Theseus geraakte uit het Labyrint, waarin hij was binnengedrongen, door een
draad te gebruiken hem door Ariadne, dochter van den koning, geschonken.
Perseus, held van Argos, verloste deze stad van de Medusa, vrouwelijk
monster, wier haren uit slangen bestonden; wic zc dorst bekijken werd in steen
veranderd.

Gezamenlijke tochten. - De eerste helden traden alleen op; andere ondernamen daarna gemeenschappelijke tochten.
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vlies te veroveren.
De Trojaansche oorlog is beroemd geworden. De schaking van Helena, vrouw
van Menelaos, koning van Sparta, door Piiris, zoon van koning Priam van Troje
(in Klein-Azië), zou er de oorzaak van geweest zijn; in werkelijkheid is deze
oorlog een gedeelte van den strijd der Achlcërs tegen de volken, die hun expansie
naar de Zwarte Zee wilden beletten. Troja weerstond tien jaren lang aan de
Grieken, die onder het bevel van Agamemnon stonden. Hector, de Trojaansche
held en Achilleus, de Griek, blonken uit in den strijd en vielen beide gedurende
het beleg. De stad werd ingenomen, dank zij een list van Ulysses : Grieken in
het binnenste van een reusachtig houten paard verborgen, werden door de al te
goedgeloovige Trojanen binnen de muren der stad gesleept, terwijl het Grieksche
leger deed alsof het van het beleg wou afzien; 's nachts kwamen de Grieken
uit hun schuilplaats te voorschijn en met de hulp van hun strijdmakkers overmeesterden zij de stad: deze werd geheel verwoest (om 1200). Bij zijn terugkeer
zwierf Ulysses tien jaar op de zee rond voor hij het eiland lthaca, zijn vaderland
bereikte.
Deze gebeurtenissen en andere, die er aan voorafgaan, worden verhaald in
klassiek geworden meesterwerken, de twee Grieksche gedichten, de Ilias en de
Odusseia, die aan Homerus worden toegeschreven.

Het Noodlot. - Goden, helden en menschen waren evenwel
onderworpen aan het Noodlot, waaraan zelfs Zeus niet kon ontsnappen.
Elk wezen had zijn onverbiddellijk levenslot; dit werd door een hoogere
macht bepaald en hiertegen wiIIen opstaan was een goddelooze daad.
Het bewustzijn van een gelukkig of ongelukkig hiernamaals, volgens
de verdiensten van den mensch geregeld, alsook het denkbeeld van
een noodzakelijke, universeele orde werden duidelijker toen de Grieken
in goed geordende staten gingen leven. Zeus werd dan de wijze en
rechtvaardige schikker van alle dingen.
111. -

DE

GODSDIENST IN DE

GRIEKSCHE MAATSCHAPPIJ

Elke der Grieksche steden bewees een eeredienst aan een beschermende
godheid. Zoo was Pallas, de beschermster van Athene. Maar alle Grieken
geloofden aan de beroemde orakelen, zooals die van de Pythia te Delphi
en allen vierden de openbare spelen mee, die ter eere van de hoogere
goden werden ingericht. Zelfs de bewoners uit de meest afgelegen
Grieksche steden kwamen deelnemen aan de Olympische spelen. Deze
werden om de vier jaren gehouden en de jaren werden met olympiaden
geteld (vanaf 776). Deze gemeenschappelijke godsdienstige plechtigheden
vormen een vreedzamen band tusschen de steden, die reeds te zeer
geneigd waren zich af te zonderen en elkaar te bestrijden.
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De eeredienst van de stad.
De koning onderhield het heilig
vuur der stad, in het prytaneum ontstoken.
In naam van de gemeenschap leidde hij de feesten ter eere der groote
beschermgoden. Na het verdwijnen der koningen werd dit godsdienstig ambt
door een officieel afgevaardigde waargenomen : te Athene was het een archont.
Het leven van elke stad is, in de oogen van de Grieken, verbonden met den gemeenschappelijken eeredienst verbonden. De Atheners b. v. vereerden met openbare
ceremoniën Erechtheus die de eerste bevolking van Attika schiep, door den
aardbodem met keien te bezaaien. Theseus werd vereerd als stichter van den
Staat. Ten slotte Athene (Pallas) was de groote Olympische godin die over
hun onafhankelijkheid waakte. In den grooten tijd van Griekenland vond haar
eeredienst zijn uiting in prachtige optochten, de Panathenaeën.
Hetzelfde gold voor elke stad.
Orakelen : de pythia van Delphi. - De Grieken waren goedgeloovig en
ondervroegen de waarzeggers over hun particuliere toekomst. Deze waarzeggers verklaarden de droomen, onderzochten de ingewanden der offerdieren,
de vlammen van een brandstapel of andere voorteekenen.

De steden zelf ondernamen geen werk van belang zonder rekening
te houden met de voorspellingen; ze raadpleegden vooral de orakelen
uitgesproken in den tempel van Zeus te Dodona of in dien van Apollo
te Delphi (zie fig. 39) : deze laatste was het godsdienstig centrum van
de Grieksche wereld,. uit de meest afgelegen koloniën kwamen bedevaarders het beroemde oord bezoeken.
De orakelen werden medegedeeld door de pythia of pythonissa, die onder de
meisjes van de streek werd gekozen. De naam is afgeleid van Python, een slang
die door Apollo op den Parnassusberg werd gedood. De Pythia ging op een
driepoot, die met de huid van de slang overtrokken was, zitten boven een afgrond
wàaruit stinkende dampen opstegen. De waarzegster kreeg dan een soort van
ijlkoorts en sprak onsamenhangende woorden uit: hiermede stelden de priesters
van den tempel antwoorden op de vragen op en overhandigden deze aan de
geloovigen. De teksten waren steeds op omzichtige en soms op dubbelzinnige
wijze opgesteld.
De aanmaningen tot matiging die in het heiligdom werden gegeven, genoten
een groot gezag.

Openbare spelen : de olympiaden. - De Grieken stroomden
op de heilige plaatsen samen om de openbare spelen, waarin athle ten
uit alle steden en koloniën wedijverden, bij te wonen. De spelen te
Olympia (in Elis) ingericht, hadden plaats om Zeus te eeren (vanaf 776).
Er werd een langwerpig stadion gebouwd; de renbaan was met zand
bedekt en omgeven met zitplaatsen voor 4°.000 toeschouwers. Er hadden
wedstrijden plaats in het loopen, springen, worstelen, vuistvechten
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met den leeren handschoen, schijf- en speerwerpen. Een paardenrenbaan diende voor de wagenrenners.

Fig. 42 . - Het Athcensch Stadion, in rB96 hersteld. Het bestond uit twee
evenwijdig 100pende banen door een boog met elkaar verbonden. Het was een
stadion (ongeveer I90 m .) lang; later werden langs beide zijden trappen met
zitplaatsen voor de toeschouwers gebouwd.

Fig. 43. en 44. - Olympische spelen. Een ruiter houdt de palm der overwinning in de hand. Geldstukken van Philips II van Macedonië; keerzijde
(Penningkabinet., Kon. Bib!., Brussel).
Deze wedstrijden duurden vijf dagen en waren voor Grieken voorbehouden.
De overwinnaar ontving slechts een palm- of olijftak. Zijn overwinning gold
voor zijn klein vaderland; hij keerde er terug met purper bekleed, in een rijk
versierden wagen en de dichters bezongen zijn groote daden.
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Uit de Olympische spelen ontstond de Grieksche tzjdrekening die
met olympiaden telt, een tijdspanne van vier jaren, waarna de spelen
weer werden gehouden.
Naast deze beroemde spelen vierden de Grieken vanaf de 6c eeuw ook de
pythische spelen, te Delphi bij den tempel van Apollo, de isthrnische spelen te
Korinthe ter gelegenheid van het feest van Poseidon en de Nerneïsche spelen in
Argolis, ter eere van Zeus.

Belang van de hellenische spelen. - Al deze plechtigheden
verhoogden het nationaal gevoel bij de Grieken. De gymnastiek wekte
bewondering voor het lichamelijk weerstandsvermogen en droeg bij
tot uiterlijke vormschoonheid. Zoo vond de Grieksche beeldhouwkunst haar onvergdijkclijke modellen.
Een druk verkeer onder de staten was het gevolg van deze feesten en de
Grieksche letterkundigen maakten er gebruik van om de aandacht van een talrijk
en schoonheidslievend publiek op zich te vestigen: ze droegen er hun werken
voor en deze geraakten zoo over de geheele Grieksche wereld bekend.

HOOFDSTUK IV
DE GRIEKSCHE STEDEN
VÓÓR DE MEDISCHE OORLOGEN
SPARTA EN ATHENE
I. -

DE OUDE KONINKRIJKEN

Griekenland was nooit een natie in een enkelen staat. Het was een
vereeniging van steden eerst door koningen geregeerd, in een aartsvaderlijke samenleving, waarin de groote grondeigenaars de Raden
uitmaakten.

De oude steden. - De steden werden eerst door koningen
geregeerd. Elke stad vormde een kleinen staat van de rijkdommen van
den bodem levend : oogst, wijn, kudden.
Zelfs de vorstelijke gezinnen leidden een aartsvaderlijk bestaan. Dit was de
tijd toen Penelope, koningin van Ithaca, zelf weefde. Koning Ulysses ging er
trotsch op een goed ploeger te zijn en prinses Nausikaä ging zelf met haar dienstjuffers het linnen wasschen in de rivier.

De koningen als volksherders. - De koning, wiens gezag erfelijk
was, was het hoofd van den godsdienst en van het leger; hij koos
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zijn raadsheeren onder de edelen, grooteigenaars en ruwe krijgslieden,
bezongen in de Ilias : de roofoorlogen gaven de koningen, de (( volksherders )), gdegenheid hun dapperheid te toonen en hun rol als beschermheeren te spelen. De acropolis ofsteenen vesting diende als gemeenschappelijke schuilplaats voor de inwoners, die verspreid woonden in de
van de stad afhankelijke landbouwersvlekken.
Ontwikkeling van den adel. - De koninklijke macht werd
nochtans beperkt door de talrijke en rijke grondeigenaars: dit gebeurde
zoohaast de beschermende rol van de koningen geen reden van bestaan
meer had. Het gezag der koningen werd verminderd zooals te Sparta of
verdween geheel, zDoals te Athene. In plaats van door monarchieën,
werden de steden door oligarchieën (regeering van een klein aantal)
bestuurd.
11. -

INSTELLINGEN VAN SPARTA

De stad Sparta ging over in de handen van een bevoorrechte militaire
kaste. De Spartaansche burgers ontvingen een ruwe opvoeding en
leidden een krijgshaftig bestaan. De bevolking van Laconië zullen ze
met geweld overheerschen : de Perioïken, die vrij waren en de Heloten,
die als slaven den grond bewerkten voor den Spartaan. Vijf jaarlijks
te benoemen ephoren oefenden toezicht uit over de twee Spartaansche
koningen, over de Geroesill, een senaat met 28 leden en over de vergadering der burgers (ApeUa). Daar hun geheele levenswijze naar den
oorlog gericht was, konden de Spartanen Messenië veroveren en kwamen
aan het hoofd te staan van het Peloponnesisch verbond.

Maatschappij. - In de ge eeuw was het werkelijk gezag in Laconië
in de handen van een militaire kaste, de Spartanen, overgegaan. Ze
hielden de geheele overige bevolking onder hun gezag.
Lycurgus. Doel van de Spartaansche wetgeving. De
Spartanen schreven den oorsprong van hun instellingen toe aan een
legendarische persoonlijkheid, Lycurgus, dien ze als een nationalen
held beschouwden : het doel van deze instellingen was de gelijkheid
onder de burgers te handhaven en door een ontwikkeling van hun
krijgsmacht, het oppergezag voor te bereiden.
De maatschappelijke standen. Overeenkomstig de oorspronkelijke
wetgeving was de maatschappij in drie standen van verschillenden graad
verdeeld.
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I. De Heloten, de vroegste bewoners van het grondgebied, waren in slavernij
vervallen en hadden geen politieke rechten : ze werden van de staatsaangelegenheden ver gehouden. Ze hadden zelfs geen burgerlijke rechten, d. w. z. dat ze
niet door de wet beschermd werden. Als slaven bebouwden zij den grond van
Laconië. Onder het geringste voorwendsel konden ze ter dood gebracht worden
en in oorlogstijd dienden ze slechts als roeiers of als licht gewapende soldaten,
want ze werden niet betrouwd.
2. De Perioiken, van Dorischen oorsprong, hadden geen politieke rechten.
Zij alleen mochten rijkdom verwerven door handel en nijverheid. Ze dienden
als hoplieten, voorzien van helm, pantser en schild, maar de vaderlandschliefde
van deze tweede klasse-burgers was gering.

De Spartanen genoten burgerlijke en politieke rechten, op drie
voorwaarden echter : van Spartaansche ouders afstammen, een Spartaansche opvoeding gekregen hebben en een ,stuk staatsgrond bezitten,
waarvan de opbrengst hen ontsloeg van elke bezigheid, buiten den
wapenhandel en de staatszaken. De Spartaan brengt inderdaad zijn
leven in het leger of op het openbaar plein door. Sparta is een legerkamp, waar alles steeds op oorlogsvoet is ingericht.

De Spartaansche opvoeding. - Door hun opleiding staan de
burgers volkomen onder de voogdij van den Staat van 7 tot 60 jaar.
Zwakke kinderen mogen bij hun geboorte verstooten of in een afgrond
geworpen worden. Op 7-jarigen leeftijd wordt de knaap aan een
pedonoom toevertrouwd: deze bekommert zich slechts om zijn lichamelijke opvoeding en om zijn militaire vorming.
De jonge Spartaan gaat barrevoets en draagt slechts één mantel, van ruwe
en lichte stof. Hij slaapt op riet, hardt zijn lichaam door in elk jaargetijde in
den Eurotas te baden. Het stroopen is hem toegelaten opdat hij listig zou worden,
maar wordt hij betrapt, dan krijgt hij een strenge straf. Deze opvoeding
was dus geenszins verfijnd; ze wordt aangevuld door het aanleeren van krijgsliederen. De Spartaan mag niet spreken als hij niets te zeggen heeft : hij moet
laconisch zijn. De meisjes werden even ruw opgevoed.

Het leven van den burger. - Vanaf twintigjarigen leeftijd
brengt de burger zijn leven in het legerkamp door. Hij doet niet aan
handenarbeid, maar houdt zich bezig met lichaamsoefening en oorlog.
Zijn eten is de « zwarte soep )j, een eenvoudig soldatengerecht : dit
bestaat uit varkensvlcesch, klaargemaakt met bloed, zout en azijn.
De krijgsdienst loopt tot 60 jaar: en dit geldt slechts indien zich geen
vijand op het grondgebied bevindt. Vanaf 30-jarigen leeftijd neemt
de burger deel aan de staatsaangelegenheden.
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Vergaderingen. - Alle burgers wonen de maande1ijksche vergadering (de Apella) rechtstaand bij. Ze mogen, zonder het woord te
voeren, de wetten aannemen of verwerpen.
Het voorbereiden van deze wetten was de taak van den meer ervaren
senaat: deze bestond uit 28 geronten (~= ouden) die meer dan 60 jaar
oud waren : dit was de Geroesia.
Bestuur. - Twee vorstenhuizen regeerden tegelijk te Sparta.
Ze waren geheiligde wezens, godsdienstige en militaire opperhoofden,
maar genoten meer ontzag dan eigenlijke macht. Deze bevond zich
inderdaad in de handen van de ephoren (= opzichters).
Ten getale van vijf zorgden ze voor de betrekhingen van den staat met het
buitenland. Ze oefenden toezicht uit op de koningen, de rechters, de vergaderingen,
de opvoeding, het openbare en het particuliere leven van de burgers. Hun macht
was echter beperkt doordat zij maar één jaar aanbleven en bij hun aftreden aansprakelijk werden gesteld; ook oefenden ze toezicht op elkaar uit.

Kenmerken van Sparta's instellingen. - Ingericht om de
heerschappij van een weinig talrijke klasse te handhaven (9.000
Spartanen in den bloeitijd) eischte de staat dat de burgers hem
hun geheel leven zouden wijden: vrijheid bestond niet te Sparta. Alleen
bekommerd om zijn veiligheid kon de burger noch aan letterkunde,
noch aan kunst doen. Sparta bracht als groote mannen alleen krijgslieden
voort.
De burger mocht geen handel drijven. Toen het gebruik van de munten zich
in de 7" eeuw in Griekenland verspreidde, werd alleen de ijzeren munt toegelaten.
De drijfveer van den Spartaan was zijn trots van een onoverwinnelijke natie deel
uit te maken.

Oppergezag van Sparta. - Onbetwiste heerschers in Laconië,
beproefden de Spartanen hun krachten tegen de naburige volken.
De Doriërs van Messenië waren hun eerste slachtoffers : zij werden
de Heloten.
Later legde Sparta zijn gezag aan bijna alle staten van den Peloponnesus op : juist vóór de Medische oorlogen (zie blz. 87) staat het
aan het hoofd van hun Bond en geen enkel besluit betreffende het
gemeenschappelijk lot van de Grieksche staten wordt genomen zonder
inmenging van deze krachtigste militaire macht, die in dien tijd
bestond.
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111. -

INSTELLINGEN VAN ATHENE

Athene werd bestuurd door archonten, gekozen onder de groote
grondeigenaars en aansprakelijk voor den areopagus, die aanvankelijk
de wetten maakte.
De zeehandel deed in de 7 e eeuw een nieuwe klasse van rijken ontstaan:
de kooplieden. De bevolking werd, naar het vermogen, in vier klassen
verdeeld. In den tijd van den hervormer Solon (594) werden de archonten
uit de eerste klassen genomen, evenals de 400 leden van den senaat
(boulê) : de wetten, die hij voorbereidde, moesten door alle burgers
in de ecclesia aangenomen worden.
Pisistrates maakte van de ontevredenheid der armsten en der rijksten
gebruik om de tyrannie in te richten, maar zijn zonen werden verwijderd.
Clisthenes richtte dan een egalitair bestuur in dat hij staande hield door
de verdachte burgers te verbannen door middel van het ostracisme.

In tegenstelling met Sparta werd Athene een handeldrijvende
macht vol ondernemingsgeest; door bedrijvigheid en zeevaart vulde
het de onvoldoende hulpmiddelen aan, die een onvruchtbare bodem
kon bezorgen.
Oudste inrichting van den Staat. - Aanvankelijk waren de machtige
geslachten, die den grond in eigendom bezaten, ingedeeld in phratrieën en deze
waren over vier stammen verdeeld; Athene werd de hoofdstad van het geheel;
zijn acropolis, een steile hoogte van IS6 meter, beheerschte het hart van het
land, de vallei waar Pallas Athene (zie blz. 74, 77-78) den olijfboom had geplant.
Het aandenken aan deze oudste staatsinrichting (aan Theseus toegeschreven,
zie blz. 76, 78), werd bewaard door twee jaarlijksche feesten ; de synoikia ter
eere van Theseus en de panatheneeën.
I. Aristocratisch bestuur. Dracon. De adel (eupatriden) ,
die den grond bezat, werd zoo de grondslag van de staatsinrichting.
Hij schafte de erfelijke macht van den koning af: de jaarlijks door
hem benoemde archonten, regeerden in zijn plaats.

De eerste archont (eponiem) gaf zijn naam aan het jaar; de tweede vervulde
de godsdienstige ambten van den koning, de derde nam zijn militair gezag over
(polemarchos). Zes andere moesten waken over het handhaven van de gebruiken.

Wanneer hun ambtstijd verstreken was, traden de archonten in
den àeropagus, een vergadering die de wetten maakte en toezicht
hield op de staatszaken. Attica werd dus geregeerd door een oligarchie
van groote grondeigenaars.
De kleine vrije landbouwers en de ambachtslieden waren met belastingen
overladen. Om te leven moesten zij leeningen aangaan bij de rijken; ze raakten
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in schulden en werden hierom soms tot slavernij gebracht. Dit gaf aanleiding
tot opstanden.
De archont Dracon (621) moest den socialen vrede herstellen. Hij verving
de ongeschreven gebruiken, waardoor de rechtspraak werd overgelaten aan de
willekeur van rechters die uit den adel voortkwamen, door een geschrevell wetboek;
hij bestrafte de schending van den eigendom met de grootste strengheid : er
werd van zijn wetten gezegd dat ze met bloed geschreven waren. Hij slaagde
evenwel niet in zijn poging, want het lot der armen werd niet beter.
2. Ploutocratisch bestuur : Solon. In de 7e eeuw had de
klasse der ambachts- en kooplieden, door haar handel met de soms
veel vrijere Grieksche: koloniën (zie blz. 69-70), nieuwe denkbeelden doen
ingang vinden en nieuwen rijkdom geschapen : er moest rekening
gehouden worden met de macht van het geld, waarvan het gebruik
voorgoed was ingeburgerd. De nieuwe rijken eischten hun aandeel
op in de macht en de staat werd in vier klassen verdeeld, naar de
inkomsten van de burgers. Het was Salon die een nieuwen regeeringsvorm zou tot stand brengen.

Solon, die de verarmde afstammeling was van een vervallen koningsgeslacht,
verwierf een nieuw vermogen in den handel. Als bereisd en ervaren man werd
hij tot archont benoemd (594). Hij verlichtte eerst het lot der armen, schafte
de slavernij wegens schulden af en liet een zilveren drachma slaan die een vierde
minder gewicht had dan de oude drachma, maar die voor een gelijke waar-de
moest aangenomen worden; dit was een maatregel ten gunste van de schuldenaars.

De vergaderingen. - Elk Atheensch burger nam deel aan de
regeering. Hij nam de wetten aan in de ecclesia; hij mocht de leden
van den magistraat voor de volksrechtbank, de heliaea, in beschuldiging stellen.
Er bestond evenwel geen gelijkheid van rechten. De wetten, die
aan de volkstemming moesten onderworpen worden, werden opgesteld
door een senaat van 400 leden, benoemd onder de burgers der eerste
drie klassen; de rol van den aeropagus bestond alleen in het toezicht
houden over de staatszaken.
De openbare ambten. - De verhevenheid van de ambten hing
afvan de diensten door de burgers aan den Staat bewezen. De archonten
waren gewoonlijk burgers van eerste klasse.
Ze oefenden hun ambt kosteloos uit. Door een groot deel der staatsonkosten
op zich te nemen bewezen de rijken dat ze voor deze ambten in aanmerking
wilden komen. De geringste burgers (4° klasse) waren buiten de regeering
gesloten en tevens van het betalen der belastingen ontslagen.
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De hervormingen van Solon droegen den stempel van het gezond
verstand : het bestuur van den staat werd toevertrouwd aan den
middenstand, die wars was van elke overdrzjving.
De tyrannie van Pisistrates. - Solon had de alleenheerschappij aan
de eupatriden ontrukt; het lagere volk meende dat het niet over voldoende
rechten beschikte. De verstandhouding onder de ontevredenen schonk aan een
edelman, Pisistrates, de gelegenheid om een staatsgreep te ondernemen. Hij
maakte zich van alle ambten meester, maar was verstandig genoeg om de wetten
van Solon op rechtvaardige wijze toe te passen. Hij liet de tyrannie aan zijn
twee zonen na, Hippias en Hipparchus, die niet dezelfde gematigdheid aan den
dag legden. Hipparchus werd gedood; Hippias nam de wijk naar Klein-Azië
bij den « Grooten Koning» (510) (zie Ie afd. blz. 55).

3. De democratische regeering. Het ostracisme. - Een der
hardnekkigste vijanden van de tyrannen, Clisthenes, keerde op dat
oogenblik uit de ballingschap terug en stichtte een regeering op
egalitairen grondslag.
Het bestuur werd hervormd. Clisthenes vereenigde de Attische zeelieden, handwerkslieden en landbouwers in tien kiezersgroepen, zonder met hun particuliere
belangen rekening te houden. Het gemeenschappelijk belang was de maatstaf bij het begeven van ambten. Elke groep verkoos een strateeg : deze was
vooral op militair gebied werkzaam.

Om nieuwe staatsgrepen te voorkomen, stelde hij het ostracisme
in : iemand, die als gevaarlijk werd beschouwd, kon voor tien jaren
verbannen worden.
De naam van dengene, wiens aanwezigheid niet gewenscht was, werd door
den kiezer op een schelp (ostrakon) geschreven en 6.000 dergelijke stemmen
waren voldoende om de verbanning (ostracisme) te doen uitspreken. Deze maatregel stelde een einde aan de kuiperijen van Hippias' partijgangers, maar vaak
was het gevolg dat Athene de ervaring en de bedrijvigheid van zijn meest
vooraanstaande burgers moest missen.

Kenmerken van de Atheensche regeering. - Het Atheensche
volk bezat dus, juist vóór het uitbreken van de Medische oorlogen,
een regeering zooals het had gewenscht : de gezamenlzjke burgers
zouden voortaan over de regeeringszaken beslissen. De belangen
van de groote grondbezitters moesten wijken voor die van de volksmassa, die vooral baat vond in een uitbreiding van de zeemacht van
den Staat.
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HOOFDSTUK V

DE MEDISCHE OORLOGEN
I. -

DE GRIEKSCHE VERDEDIGING

1

De meeste Grieksche steden sloten een verbond om zich tegen Perzië
te verdedigen. Nadat Cyrus zijn heerschappij over Ionië (Klein-Azië)
had gevestigd, had de eerzuchtige Perzische koning Darius den oorlog
naar Europa overgebracht : de schrandere Athener Miltiades had
hem echter bij Marathon verslagen (490), zoodat hij zich ijlings moest
terugtrekken.
Daarna stond Griekenland aan nieuwe aanvallen bloot. 300 Spartanen
onder het bevel van Leonidas verdedigden den bergpas der Thermopylen
tot den laatsten man tegen het Aziatisch leger van Xerxes, echter te vergeefs. De Grieksche vloot,onder het bevel van den Athener Themistocles,
behaalde evenwel een groote overwinning te Salamis (480).

Onmiddellijk na hun ontwikkeling tot afzonderlijke staten moesten de Grieken
het hoofd bieden aan het buitcnlandsch gevaar: het vcroveringszuchtige Azië.
Het Perzisch gevaar bestond van af Cyrus (Ic afd., blz. 54) : door Lydië en de
Ionische steden (zie blz. 66) te onderwerpen, had hij de uitbreiding van Griekenland op Aziatisch grondgebied gestremd. De kolonisten moesten zich aan
den satraap van Sardes onderwerpen en tol betalen.

Oorzaken der Medische Oorlogen. - Dit zware juk werd
ondraaglijk en een opstand brak uit (500) : de Ioniërs staken Sardes
in brand. Koning Darius, woedend omdat Athene de opstandelingen
had gesteund en door Hippias (zie blz. 86) opgehitst, vond hier tegelijk
een gelegenheid om zijn heerschzucht te voldoen door een verovering
van de rijke Grieksche steden.
Eerste Medische Oorlog: Darius. - Marathon (490). - Na een nederlaag
in Thracië door Mardonius, den schoonzoon van den koning ondergaan, en
nadat zijn vloot door een storm was vernield geworden bij den berg Athos,
eischte Darius de overgave van Sparta en Athene. Blijkbaar kende hij ze niet
goed. De herauten van den koning die « den grond en het water )) kwamen
opeischen, werden ter dood gebracht.

De Perzische vloot maakte zich meester van de Cyc1aden en van
Eretria (zie blz. 66), terwijl een leger van 110.000 Aziatische troepen,
- - ---" - - - - - ----1

Zie Atlas der Algem. Geschied., kaart blz. 19.
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op aanraden van Hippias, in de vlakte bij Marathon, op acht uren
gaans van Athene, aan land ging. De Atheners stonden ongeveer
alleen tegenover dit gevaar. Tienduizend Atheners en duizend
Plataeërs onder het bevel van Miltiades redden de onafh1llkelijkheid
van Griekenland. De Grieksche strateeg liet de beide vleugels van zijn
legertje uitspreiden om den vijand in de flanken aan te vallen. Deze
beweging slaagde volkomen: de Perzen vreesden van hun vloot afgesneden te worden. In hun snellen terugtocht verloren ze 6.400 man.
Athene telde slechts 192 dooden en verwierf door deze overwinning
een onmetelijken roem.
Tweede Medische Oorlog: Xerxes. - De Thel'mopylen, Salamis (490).
- Een handig staatsman, die tot archont was benoem:! geworden, Themistocles,
maakte van Athene een zeemacht, om het weer opkomende Perzische gevaar
te keeren.
Hij bouwde voor Athene een versterkte haven, den Piraeus, en verzamelde
er de machtigste vloot van Griekenlan:! : hij bouwde honderd nieuwe triëren :
deze slanke schepen, voor de snelle vaart gebouwd, hadden drie rijen roeiers
en hun bronzen voorsteven was uiterst geschikt om de vijandelijke schepen in
den grond te boren.

De voorbereidselen van Themistoc1es waren noodig. Xerxes, Darius
zoon, had besloten Griekenland te vernietigen.
Volgens het verhaal van Herodotes had de " Groote Koning " meer dan
4.300 schepen en 2.64r.610 krijgslieden samengebracht : voetvolk, Medische
ruiterij, Indiërs op strijdwagens, Arabieren op kameel en, Phoenicische zeelieden,
bondgenooten uit Thracië. Deze getallen komen om ongelooflijk voor, maar
zelfs al zijn ze erg overdreven, toch was het gevaar voor Griekenland ten top
gestegen : de vijand stak den Hellespontus over en viel Thessalië binnen.

Een bond der Grieksche steden werd gevormd tegen Xerxes. Sparta
zou het bevel over de legers voeren en de Atheensche veldheer besloot
de Aziatische legers in het Noorden van Hellas, in de Thermopylen,
tegen te houden.
De bergpas en zijn omgeving werden verdedigd door 5.200 Grieken,
waaronder 300 Spartanen onder het bevel van hun koning Leonidas.
Gedurende twee dagen bleef het Perzisch leger hier steken. De " onsterfelijken)) (I afd., blz. 57), die in de nabijheid der zee in een engen doorgang
zaten, konden de Spartanen niet overmeesteren; deze waren gewapend met
langere lansen en waren besloten weerstand te bieden tot den dood. Xerxes
had aan Leonidas volgende boodschap gestuurd : " Leg de wapens neer ". De koning antwoordde laconisch : « Kom ze halen! )) Zijn heldenmoed was echter
vergeefsch. Een verrader, Ephialtes, wees aan den vijand een bergpad, waarlangs
de pas langs achteren kon bereikt worden. De 300 Spartanen werden nu
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omsingeld en streden tot den laatsten man. Xerxes, buiten zich zelf van woede)
liet het lijk van Leonidas aan het kruis slaan.

Na Athene in brand gestoken te hebben, liet Xerxes bij de kust een
troon oprichten, van waar hij de overwinning, die hij nu in zijn bezit
waande, kon gadeslaan : de sluwe Themistocles had hem de tijding
laten overbrengen dat de Grieksche schepen den strijd wilden ontgaan
en zich in de geul van Salamis schuilhielden. De ontzaglijke Perzische
vloot drong er binnen. Dit beteekende haar ondergang : de lichte
Grieksche triëren rammeiden de vijandelijke schepen met den moed
der wanhoop; de Perzische vaartuigen hinderden elkaar door hun
groot aantal en er ontstond een onbeschrijfelijke verwarring, die in
een wilde vlucht ontaardde. Xerxes zelf trok zich haastig naar Sardes
terug.
In Thessalië liet hij MardoniIls met 300.000 m1n achter, om na den winter
de vijandelijkheden opnieuw te beginnen. z'~ liepen op een ramp uit. De
Spartaansche koning Pausanias, opperbevelhebber der Grieken, behaalde de
overwinning bij Platdea (479) waar Mardonius den dood vond, en op denzelfden
dag brachten de Atheners Leotychides en Xanthippos een verpletterende
nederlaag toe aan de Perzen in IOIlië bij den kaap Mykale.

Gevolgen der Grieksche overwinningen. - Griekenland was
bevrijd. De Perzen waren uit hun Europeesche bezittingen verdreven.
De oorlog had de dcc!n.atigl,cid 'L'all de eendrachr der Grieksche steden in het
gevaar aangetoond; ook de macht van hun militaire inrichting en het genie van
hUil bevelhebbers was bewezen geworden. Vooral Athene kwam verheerlijlu uit
den strijd. Het zal thans, zoowcl uit voorzorg als uit heerschzucht tot del! aanval
op Perzië overgaan.

11. -

DE GRIEKSCHE AANVAL

De Grieken gingen op hun beurt oorlog voeren in Azië en bevrijdden
Ionië. De Aegeïsche Zee wordt weer een Grieksche Zee, dank zij den
Delischen Zeebond, die door Aristides werd opgericht en zich door de
overwinningen van den Athener Cimon met roem bedekte. Er kwam
toen een echt Atheensch zeerijk tot stand en Perzië moest er aan verzaken
nog in Griekenland tusschen te komen (Vrede van Callias, 449).

Tweedracht onder de Grieksche steden: het Perzisch goud.Van militaire ondernemingen, die hun zoo slecht waren gelukt, afziend,
trachten de « Grootc Koningen » Griekenland te verzwakken door
den invloed van het goud. Door dit middel zaaien ze tweedracht onder
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de Grieksche steden en koopen de Grieksche veldheeren om,
oorlog tegen Perzië moeten leiden.

die

den

Pausanias, koning van Sparta, werd als verrader ontmaskerd en vluchtte in
een tempel om er van het asylrecht te genieten. Maar de Spartanen metselden
de uitgangen dicht en hij stierf er van honger. Themiswcles zelf, door zijn medeburgers verbannen, nam de weelderige gastvrijheid van den Perzischen koning aan.

De Delische Bond. - Aristides, een bevelhebber met een onkreukbare
eerlijkheid, aan wien zijn medeburgers den bijnaam « De Rechtvaardige » hadden
gegeven, had in Athene de macht verkregen en de bondgenooten namen zijn
leiding aan in den strijd tegen Perzië. De hoofdstad bepaalde het aandeel in geld
of in schepen van elke stad van den bond en de gemeenschappelijke schat werd
in een heilige plaats opgeborgen, namelijk in den tempel van Apollo op D elos
(Cycladen). Deze bond voor wederkeerig
militair hulpbetoon kreeg zoo den naam
Delischen Bond.

Cimon, zoon van Miltiades, gaf er
een onverhoopten bloei aan : zijn
overwinningen in Thracië en bij den
Eurymedon, hadden den oorlog naar
Azië verplaatst. Om Athene tegen
elke verrassing van uit de landzijde
te vrijwaren, had hij twee Lange
Muren laten bouwen, waardoor de
Attische hoofdstad met den Piraeus,
haar oorlogshaven, was verbonden.
Vrede van Cimon-Callias (449).
- De bedrijvigheid van den Bond
had voor gevolg dat de vrede gesloten
Fig. 45. - Atheensche tetra- werd; de onderhandelingen werden
drachma. Dit zilverstuk stelt
Pallas voor en op de keerzijde eerst door Cimon zelf, en na zijn
den symbolischen uil en den overlijden, door den gezant Callias,
olijftak (Penningkab., Kon. Bib!.,
met koning Artaxerxes gevoerd. De
Brussel).
voorwaarden waren vernederend voor
Perzië : het erkende de onafhankelijkheid van de Grieksche
steden in Azië en zijn oorlogsschepen mochten de Aegeïsche
Zee niet meer binnendringen. Deze werd dus een Grieksche zee.
Gevolgen van de Atheensche overwinningen. - Athene heeft
het toppunt van zijn macht bereikt : de Delische Bond is een echt
Atheensch zeerijk geworden : dit heeft tot 265 steden geteld.
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De Aegeïsche Zee is vrij : Athene zal in de eerste plaats baat vinden bij een
voorspoedigen handel, die niet meer door den oorlog wordt gehinderd. Maar
de stad neemt een i'mperialistische houding aan tegenover de zeesteden :
hierdoor zal ze het gevoel voor onafhankelijkheid der andere steden van den
Bond kwetsen; Sparta, haar mededingster, zal hierbij een rol spelen en weldra
wordt Griekenland door vreeselijke burgeroorlogen verscheurd.
De grootheid van Athene blijkt vooral gedurende de regeering van den
strateeg Pericles .

HOOFDSTUK VI
DE EEUW VAN PERICLES
I. -

PERICLES EN DE HEERSCHAPPIJ VAN ATHENE

Pericles schonk aan zijn Atheensche medeburgers volkomen rechten
om aan de regeering deel te nemen. Hij zette den bouw van de Lange
Verdedigingsmuren voort: zijn tijd werd de klassieke eeuw van Griekenland : de Acropolis werd overdekt met marm eren tempels; de beeldhouwer Phidias versierde het Parthenonj achtereenvolgens deden
Aeschylus, Sophokles en Euripides de nationale tradities in hun treurspelen herleven.

Doeleinden van Pericles. - Pericles was de zoon van Xanthippos,
den overwinnaar van Mikale (zie blz. 89). Hij was een indrukwekkende en ernstige persoonlijkheid, die de g. hechtheid van de Atheners
had gewonnen door zijn ernst, zijn gematigdheid, zijn sobere levenswijze en zijn wil den roem van de stad te verzekeren. Zijn doeleinden
waren de burgers volkomen gelijkheid te schenken, Athene's militaire
macht te vergrooten en het tot den voornaamsten haard voor kunst
en letterkunde van de geheele Grieksche wereld te maken.
Politieke gelijkheid. - Hij schonk aan elk Athener, zelfs aan den armsten,
de mogelijkheid om zich met de staatsaangelegenheden in te laten, door salarissen te bepalen voor de openbare ambten. De gelijkheid in rechten werd zoo een
feitelijke gelijkheid.
Militaire macht. - Daar hij de heerschzucht van Sparta en den Peloponnesischen Bond vreesde (zie blz. 83) zette hij de vetdedingswerken van Athene
voort door het bouwen van een nieuwen Iliuur die de bovenstad met den Piraeus
verbond. Moest de stad van de landzijde aangevallen worden, dan kon de Attische
bevolking een toevlucht vinden tusschen de Lange Muren. Op zee was er niets
te vreezen : Athene kon op zijn vloot rekenen voor de voedselvoorziening en
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de verdediging van zijn Rijk. Atheensche kolonisten, de kleroeken, die grond
hadden ontvangen in de verbonden steden, moesten de trouw van deze laatste
bewaken en de hoofdstad bezat een vloot van 400 triëren om haar bevelen te
doen eerbiedigen.

Bloei van kunst en letteren. -

De duurzaamste vruchten van
Perikies' bedrijvigheid zijn
de groote werken van de
kunstenaars en letterkundigen die hij wenschte te
beschermen. In deze taak
slaagde hij volkomen : de
eeuw van PerikIes is de
klassieke eeuw van Griekenland.
Xerxes had Athene verwoest. Perikies bouwde het
schooner op
op zijn
voorstel werd de Acropolis
(zie blz. 84) een heilige
stad, toegewijd aan de
goden, aan wie men de
bevrijding van het grondgebied meende te moeten
toeschrijven. Men had toeFig. 46. - Athêna Parthênos. Dit beeldje, gang tot den heuvel langs
dat zich in het Nationaal Museum te Athene de monumentale trap der
bevindt, wordt beschouwd als een verkleinde
door
den
reproductie van het meesterwerk van Phidias. Propylaeën,
De rechtstaande godin draagt een lang kleed, bouwkundige
Mnesikle
dat tot aan de voeten reikt. Op haar borst
en
Ictinos
zien wij de aegis met het hoofd der Medusa in ontworpen.
het midden. Op het hoofd een helm waarvan
het
bouwden
de oor bedekking naar boven geslagen is en Callicrates
die met een sfinx en twee griffoenen versierd
Parthenon (fig. 49) toeis. De godin steunt op haar schild, waarachter
de symbolische slang zich verschuilt. In de gewijd aan Athena : een
rechterhand houdt zij een standbeeldje van de beeld, met goud en ivoor
Overwinning (waarvan het hoofd ontbreekt).
versierd, door den beeldhouwer Phidias, bewees er door zijn afmetingen en zijn weelderige
versiering, de dankbaarheid der Atheners; hetzelfde gold voor de
gebeeldhouwde fries der Panathenaeën, die de hulde aan de godin
belichaamden. Eenige jaren na den dood van Pericles werden de
tempel van Athena-Nike (de Overwinning), het Erechteion (fig. 54)
en daarna het zoogenaamde Theseion voltooid.
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De herinnering aan de groote gebeurtenissen werd door de geschiedschrijvers
bewaard: Herodotes, die de Medische oorlogen had beleefd, is een schilderachtig
verteller; Thucidides verhaalt den Peloponnesischen Oorlog en vindt hier een
gelegenheid om de historische methode te hernieuwen: hij tracht de feiten door
hun oorzaken te verklaren.

Het Grieksche tooneel kende toen zijn grootste dichters: achtereenvolgens worden door Aeschylus, Sophokles en Euripides de
nationale legenden tot treurspelen verwerkt, terwijl de tooneelspeler
Aristophanes de gebreken van zijn medeburgers belachelijk maakt.
De sophisten (sophia, de wijsheid) openen scholen, waar zij tegen flinke
betaling, een geheel practische wetenschap onderwijzen, namelijk de kunst in
de wereld te slagen door middel van studie en welsprekendheid.
Door deze geestelijke bedrijvigheid verkreeg Athene een schitterende en
en benijde beschaving. Dit had ook zijn schaduwzijde : een zedelijke dwang
bestond niet meer, zelfzucht en eigenbelang waren vaak de drijfveeren van de
handelingen; de zonnige zijde van het leven was voor een bepaalde kaste voorbehouden: deze genoegens werden betaald met den arbeid der slaven, deze plaag
van de oudheid.

11. -

DE ATHEENSCHE SAMENLEVING

De bevolking van den staat bestond ongeveer in gelijke mate uit slaven,
die van delwillekeur van hun meesters afhingen, uit vreemdelingen, onder
de bescherming van de burgers levend, de metoiken en de eigenlijke
burgers : dit waren de eenigen die zich met de staatsaangelegenheden
bezighielden. De opvoeding te Athene was gericht naar de ontwikkeling
van lichaam en geest tegelijk.

De Attische bevolking. - Attica, dat zooveel invloed op de beschaving
uitoefende, was niet groot er dan één van onze provinciën.

In de 5 e eeuw waren er, naast 15°.000 slaven en 100.000 vreemdelingen of metoiken, ongeveer 100.000 echte Atheners, waaronder
3°.000 burgers boven de 17 jaar.
De slaven. - Bij de Ouden was de slavernij een geheel natuurlijk verschijnsel.
De Staat bezigde slaven als openbare beambten; de particulieren gebruikten
ze als dienstboden of als eigen handwerkslieden.
Gewoonlijk werden de slaven niet bezoldigd, maar ze werden, ten minste
te Athene, op menschclijke wijze behandeld. Men kon ze van de gewone burgers
niet onderscheiden door hun uiterlijk of hun kleeren. De wet verbood ze te
mishandelen. Maar ze waren de eigendom van den meester, door hun
geboorte of door aankoop. De slaaf was meestal een vreemdeling uit Azië of uit
Thracië. Hij kon, wegens bewezen diensten, vrijgemaakt worden: hij werd dan
een metoik en had zijn vroegeren meester als beschermer.
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De metoiken. - De vreemdelingen of metoiken, die hun vaste woonplaats
te Athene hadden, werden zoo talrijk als de Atheners. Hun bedrijvigheid was
een bron van voorspoed. De metoik had een burger als beschermer. Evenals
de Athener moest hij belasting betalen en krijgsdienst verrichten, maar hij bezat
geen politieke rechten.
De burgers. - De staatsaangelegenheden waren voorbehouden voor de
geboren Atheners, die zeer trotsch waren op hun burgerrecht. Om dit te verkrijgen, moest een vreemdeling 6.000 stemmen vereenigen.

Alleen de burger bezat burgerlijke rechten (eigendom, huwelijk,
enz.) en publieke rechten : het woord voeren in het openbaar, aan
stemmingen deelnemen,rechter ofhooger ambtenaar worden. Tegenover
deze rechten stonden plichten : krijgsdienst, belastingen en openbare
diensten.

Opvoeding van den burger. - Te Athene werd het kind niet,
zooals te Sparta, aan den Staat toevertrouwd.
De meisjes werden in het huisgezin opgevoed : ze leeren vooral naaien,
spinnen, weven en leefden in het gynaeceum, het gedeelte van het huis voor de
vrouwen voorbehouden.

De Atheensche jongeling werd, op 7-jarigen leeftijd naar school
gebracht door een paedagoog. Hij ontving een verzorgde opvoeding.
De grammaticus leerde hem de schoone letteren kennen; de citherspeler
leerde hem gedichten voordragen met begeleiding van cither en fluit;
de paedotribes hardde zijn lichaam door de oefeningen van het pentathlon
of vijfkamp : loopen, springen, worstelen, schijf- en speerwerpen.
Deze vorming van geest en lichaam werd aangevuld door de ephebia,
een militaire opleiding van twee jaren in de kazernen van den Piraeus
en in de Attische vestingen.
De epheeb moest in: het openbaar trouw zweren aan wetten en vaderland
" Ik zweer, verklaarde hij, deze heilige wapens nooit te onteeren, in den veldslag
niet te vluchten. Ik zal voor mijn goden en mijn haard strijden, ofwel alleen
of met allen. Ik zal mijn vaderland niet laten verkleinen, maar voor de uitbreiding
van zijn macht strijden. )) Zoo was de eerste daad van den Atheenschen jongeling, wanneer hij in het openbare leven trad, een erkenning van zijn plichten.
111. -

HET PARTICULIERE LEVEN

De Athener hechtte minder belang aan zijn woning, die meestal
bescheiden was, dan aan de schoonheid der openbare gebouwen. Hij
droeg eenvoudige kleederen (chitoon, chlamys); hij gebruikte sobere
eetmalen, waarbij hij zich gaarne met zijn vrienden onderhield.
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Geen stad, zelfs Athene, zag er zoo grootsch uit als onze hoofdsteden. De kronkelende straten waren eng en vuil : geen openbare hygiëne, geen verlichting,
weinige fonteinen. De groote monumenten staken boven een massa kleine
woningen uit.
Woning. - De Griek, die veelal buiten leefde, heeft steeds weinig belang
gehecht aan zijn woning : ze was gebouwd uit ongebakken kleisteenen of uit
hout en met pannen gedekt: daarom heeft ze niet, zooals de steenen of marmeren
tempels, den tijd kunnen trotseeren.

De rijke burgers bezaten echter ruimere huizen : het mannenverblijf, het gynaeceum, de keuken, de kelders lagen rondom een
plein, dat met zuilen was omgeven en waar vaak de eetmalen werden
gebruikt. De ramen zagen op dit binnenplein uit.
De keuken alleen bezat een schoorsteen. Elders verwarmde men zich aan een
vuurpot. De bcu\\'wijze was niet stevig, zood at de Grieken de dieven als
« muur brekers » bestempelden.
Huisraad. - Het huisraad was eenvoudig
onze ligbanken gelijkend, dienden voor de
rust en bij' het eten; lage tafels; lage houten
stoelen, met kussens bedekt; koffers om
juweelen, geld en kleeren op te bergen.
Eerst werden toortsen gebruikt voor de verlichting, daarna olielampen uitgebakken aarde.
Uit dezelfde stof werd het huishoudgerei
gemaakt, namelijk vaten van alle vormen en
voor elk gebruik. Wijn, olie, graan, vijgen
werden in groote kruiken bewaard. De pottenbakker wist aan deze alledaagschc voorwerpen een rijke versiering te geven, zoodat
de Griellsche ceramiek een van de volmaaktste
vormen was van de toegepaste kunst.

gebeeldhouwde bedden op

Kleederdracht. - De Grieksche
kleeding volgde den lichaamsvorm niet,
maar was wijd. Mannen en vrouwen
Fig. 47. Grieksche vaas
droegen een wollen of linnen kleed met met roode figuren op zwarten
een gordel : den chitoon. De mannen grond (Museum van het Jubelpark).
droegen een korten chitoon zonder
mouwen en wierpen een stuk stof over hun schouders : dit was de
mantel, het himation; bij de krijgslieden heette de mantel chlamys
en werd dichtgl'haakt.
De vrouw droeg een langen, wijden chitoon met vele ploQien; hierover kwam
een sluier, de peplos. Deze uiterste eenvoud in de kleederdracht sloot de begeerte
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naar sieraden heelemaal niet uit: halssnoeren, armbanden, rijk versierde gespen
en oorringen werden gebruikt zoowel als blanketsel.
De Grieken liepen meestal blootshoofds en soms barrevoets. Als schoeisels
hadden ze sandalen die toegeregen werden.

Maaltijden. - 's Avonds heerschte er het meeste leven in het
huis. Dan werd de voornaamste maaltijd gebruikt, vaak met gasten.
Hij bestond uit eenvoudige spijzen en veel vruchten; daarna werd
een symposion of drinkpartij gehouden.
De Attische wijn, die zeer koppig is, werd met water vermengd in de krateren.
Zang en dans vermaakten de tafelgenooten en soms ook was er een parasiet
(tafelschuimer) aanwezig, die zijn maaltijd met geestige zetten betaalde.
IV. -

DE KLASSIEKE TIJD DER GRIEKSCHE BESCHAVING

De Grieksche kunst werd een toonbeeld voor alle tijden. De groote
gebouwen zijn aan hun bestemming aangepast; ofwel kunnen ze groote
volksmassa 's bevatten: het zijn halfronde stadions of schouwburgen;
ofwel worden ze voor den eeredienst gebruikt: het zijn de tempels.
De gebouwen steunen op zuilen- : deze zijn eerst dik en eenvoudig
(dorisch), daarna luchtig en versierd (ionisch, korinthisch). De Grieksche
beeldhouwers gaven leven aan het marmer. Ze beelden de lichamelijke
schoonheid af in een eenvoudige en serene houding. In de Grieksche
ceramiek vinden we hetzelfde streven naar waarheid en symmetrie.
Het tooneel was te Athene uit den godsdienst gesproten; samen
met de Panathenaeën vormden de vertooningen het volksvermaak bij
uitstek. Al meer en meer tooneelspelers kwamen door hun spel de
reizangen van het koor verlevendigen.
De Grieken bouwden de menschelijke kennis tot wetenschappen uit.
Vooral in de exacte wetenschappen, b. v. meetkunde en sterrenkunde
muntten zij uit. Hun groote wijsgeeren Sokrates, Plato en later Aristoteles zochten naar de grondoorzaak der dingen en door hun leering
verdreven ze het naieve bijgeloof der Grieken.

Belang van de Grieksche beschaving. - De Grieksche vormen leven
voort in een aantal moderne kunstwerken, de Grieksche denkbeelden vormen
nog den grondslag van studie en litteratuur. De Grieksche beschaving kende
een « klassieke periode die onsterfelijk is : de " eeuw van Pericles
)J

)J.

Kenmerken van de Grieksche kunst. - Het Grieksche
kunstwerk is aan zijn bestemming aangepast. Hier geen kolossale
bouwwerken door legers van slaven opgetrokken, zooals bij de Oostersche volkeren. De Grieken streven het beoogde doel niet voorbij
en gaan hun geldmiddelen niet te buiten. Schouwburgen en stadions
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beantwoorden aan de voorliefde voor het tooneel : zij zijn voor het
volk gebouwd. Maar de tempels, aan de plaatselijke goden toegewijd,
dienen alleen als weelderige woonplaatsen voor deze goden en hebben
dus veel geringere afmetingen.
De voorgevel van het Parthenon (zie blz. 92) met zijn zuilenrij is 30 meter
lang; binnen is het 19 meter breed; het is 17 meter hoog. De standbeelden zijn
gewoonlijk van natuurlijke grootte. Het vaatwerk heeft de eenvoudige vormen,
die het best aan zijn gebruik beantwoorden.

Fig. 48. - Het Dionysostheater te Athene, in de 4" eeuw voltrokken. De
opstijgende zitbanken vormen een halven cirkel; ze werden is de rotsen van de
Acropolis uitgehouwen en zijn nog een eeuw ouder. Elk jaar werden treur- en
blijspelen opgevoerd in aanwezigheid van den archont eponymos (naar wien
het jaar genoemd werd). Dit was het plechtigste gedeelte van de Dionysosfeesten,
die de stad ter eere van den wijngod vierde.

De Grieksche kunstwerken zijn uit inheemsche grondstoffen vervaardigd: het zijn steen of marmer: dit wordt bijzonder
gebruikt voor den bouw der tempels en de fijne, doorschijnende en
zachte soorten dienen voor de beeldhouwkunst; zelf de klei wordt
aangewend, namelijk voor de vazen en voor de Tanagra-beeldjes.
Strenge symmetrie en, bij de beeldhouwers, de nauwgezette nabootsing van de echte vormen waren de vruchten van waarneming
en redeneering : het zijn de kenmerken van de Grieksche kunsttechniek.
SCHMÉTS,

Oudheid

4-
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Bouwkunst. ~ De groote Grieksche bouwwerken dienen alle het
gemeenschappelijk nut. De burgers komen er samen voor wedstrijden in lichaamsoefeningen; het zijn stadions of paardenrenbanen
(zie blz. 78-80); ofwel verbinden ze de landgenooten in de geestdrift
voor de gedramatiseerde nationale overleveringen ; hiertoe dienen
de schouwburgen (zie fig. 48). De vereering van de beschermgoden
geschiedt eveneens gemeenschappelijk, in de tempels. Al deze gebouwen

Fig. 49. - Het Parthenon. De zuilengang (peristylium) bestaat uit acht
zuilen langs voor- en achtergevel en zeventien langs de zijgevels, indien we de
hoekzuilen tweemaal tellen. Het Parthenon werd in 1687 gedeeltelijk verwoest
door de ontploffing van een buskruitfabriek en in 1810 geschonden door lord
Elgin die de standbeelden van het fronton en het halfverheven beeldwerk van
de fries liet wegnemen: thans bevinden ze zich in het British Museum te Londen.
De zuilenrij, die op het plaatje naar ons is toegekeerd, is tegenwoordig hersteld.

vertoonen den grootsten eenvoud. Nuttelooze versiering wordt er uit
geweerd.
De Grieksche stijl is gekenmerkt door het gebruik van de zuil,
als steun van den bouw : het gewelf was bij de Grieken onbekend.
De dorische bouworde (fig. 51) was de eerste: het Parthenon heeft dorische
zuilen. De schacht is dik, breed geribd, zonder voetstuk en met onversierd
kapiteel. Ook maakt de dorische tempel een strengen en machtigen indruk.
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De ionische orde brengt bevallige en luchtige werken voort: de zuil is slanker
en heeft een gekruld
kapiteel.
In
daaropvolgende
korinthische orde is
het kapiteel met een
gestyliseerde
bladversiering overdekt : regelmatige
kringen
van
acanthusbladeren
hebFig. 50. - Fronton en fries.
ben de plaats ingenomen A. Dekstuk. B. Metopen en trigliefen. C. Timpaan.
van de eenvoudige lijnen.

Fig. SI.
Dorisch kapiteel.

Fig. 52.
Ionisch kapiteel.

Fig. 53.
Korinthisch kapiteel.

De
zuilenrijen
steunen het dekstuk;
dit is versierd met
friezen en frontons,
met beeldhouwwerk
bedekt (fig. 50).

Beeldhouwkunst.
- De beeldhouwer
voltooit het werk
van den bouwmeester en past zijn
werk aan de bestemming van het gebouw aan.

Fig. 54. - De kariatiden van het Ereichteion (zie
blz. 92). Deze standbeelden dienen als steunzuilen.

In het driehoekig
fronton bevindt zich het timpaan : hier wordt door middel van een tooneel uit
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de fabelleer de macht van den god uitgebeeld. Defries is ofwel een lange, gebeeldhouwde rand waarop de daden van helden
en goden zijn afgebeeld, ofwel een reeks
metopen of paneelen, waarvan de beelden
zijn gescheiden door illsnij dingen of
trigliefen.

Fig. 55. - De Schijfwerper van
Myron. (Vatikaansch Museum.)

In de Se eeuw had de Grieksche
beeldhouwer de stof overmeesterd :
de soepele houding, het volkomen
evenwicht van het lichaam, de
nauwkeurige verhoudingen van de
ledematen schenken leven aan het
marmer. Myron slaagde er in het
lichaam in volle beweging voor te
stellen (de Schzjfwerper). De naam
van Phidias is voorgoed verbonden
met den bouw van het Parthenon.
Hij bereikt de volmaakte kunst
door eenvoud en waarheid
der vormen. Polycletes (de
Lansdrager) is bekend voor
zijn nauwkeurige kennis van
den lichaambouw en Praxiteles ( Apollo Sauroktonos,
Apollo een hagedis doodend)
sluit de groote eeuw af. Alle
werken van deze klassieke
periode stellen de schoonheid
van het menschelijk lichaam op
machtige en serene wijze voor.

Fig. 56. - De Nike (overwinning) van
Samothrake, 4 e eeuw. (Museum van het
Louvre).

Na het verval van Griekenland
verplaatste het centrum der beeldhouwkunst zich naar Azië : de
werken zijn soms van kolossale
afmetingen (de colossus van Rhodes,
35 m.), de houdingen worden
dramatisch (de Laokoön) ; de kracht
wordt vervangen door een weekere
schoonheid (Apollo van het Belvedere), beeldjes van Tanagra, Aphrodite van Me/os); weelderige kleedij
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en. hartstochtelijke gelaatsuitdrukking komen den Atheenschen kunstzin ter
hulp. De meesterwerken worden niet door nieuwe vervangen : de oudere
worden nagebootst.
Schilderkunst. - De groote schilders, die de tempels en portieken
versierden (Zeuxis, Sc eeuw; Apelles, 4 e eeuw) kennen we slechts door den lof,
dien de Grieksche geschiedschrijvers van hen maken, maar de prachtige Grieksche
vazen geven ons een denkbeeld van hun kunstwerken (fig. 47 en 61).
Ceramiek. - Een voorstad van Athene heet Keramis, d. w. z. de pottenbakkerij. Door zijn techniek en zijn goeden smaak wist de Athe~mche pottenbakker alle mededingers te verdringen in een vak dat hij tot een kunst verhief.
De vazen met rooden grond uit de Se eeuwen de vazen met zwarten grond der
4 e eeuw stellen vooral tooneelen uit de fabelleer voor: de afbeeldingen zijn
symmetrisch en geven op juiste wijze de verhoudingen en bewegingen weer.

Grieksche letterkunde. - Toon.eel en welsprekendheid, de
twee kunstvormen die voor de volksmassa bestemd zijn, speelden de
voornaamste rol in de Grieksche letterkunde.
De redenaarskunst was van groot belang wegens de rol die zij op de volksvergaderingen : zij moest de burgers meesleepen. Demosthenes was de meest
volmaakte vertegenwcordiger van de rhetorische kunst; hij leefde in de 4 e eeuw
(zie blz. 108).

Ook de tooneelkunst had haar bakermat in Griekenland. Haar
oorsprong is van godsdienstigen aard. Het drama werd het voornaamste
deel van de Dionysische feesten (zie blz. 75). De kunst zet hier, te
midden van een passend decor, de legenden en groote gebeurtenissen
der Grieksche geschiedenis in een levendige handeling om.
Aeschyles' treurspelen waren somber: de mensch is er de speelbal
van het Noodlot. Sophokles wist de belangstelling beter te wekken:
de ontknooping wordt door een vrijere handelwijze van den mens eh
veroorzaakt. Euripides, de derde groote treurspeldichter, schildert
de mensehen en hun hartstochten op realistische en bittere wijze.
In een ander genre, het blijspel, wordt Aristophanes de onmeedoogende bespotter van de gebreken zijner tijdgenooten.
De schouwburg was boven open en meestal tegen de helling Vàn een
rotsachtigen heuvel gebouwd : hierin werden de zitbanken in den
vorm van een halven cirkel uitgehouwen (fig. 48). Het middenpunt
hiervan was het orkest, waar de reien zich om een beeld van Dionysos
bewogen. Hierachter bevond zich het verhoog, waarop het tooneelspel
plaats vond.
De Grieken maakten gebruik van tooneelmachinerieën : de goden daalden uit
den hemel in korven, die aan katrollen hingen en de donder werd nagebootst
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door het werpen van keien tegen bronzen platen. Het was noodig maskers en
laarzen met dikke zolen te dragen om de handeling voor iedereen zichtbaar te
maken: in de 4 e eeuw telde de schouwburg van Dionysos 30.000 zitplaatsen.

Wetenschappen. - Waarneming en ervaring zijn de eerste grondslagen van de wetenschappen. Uit de vaktermen der meetkunde
en der sterrenkunde blijkt dat deze wetenschappen van Griekschen
oorsprong zijn.
Door het waarnemen van den regelmatigen terugkeer van de beweging der
hemellichamen wist Thales van Milete in het jaar 585 voor Chr. een zonsverduistering te voorspellen. Toch bleven de Grieken er van overtuigd dat de aarde
het onbeweeglijk middelpunt was van het heelal.
Ze waren overtuigd van de vastheid der natuurwetten en zoo hadden ze een
methodische geneeskunde uitgevonden: de zieken werden onderzocht en hun werd
de pols gevoeld. Hippokrates genas de zieken door « de natuur ter hulp te komen
)J.

Wijsbegeerte. - Hun weetgierigheid op elk gebied bracht de
Grieken er toe de diepste oorzaak der dingen op te zoeken. Deze studie,
wijsbegeerte genaamd, nam haar hoogste vlucht in Europeesch Griekenland, onder de leiding van drie meesters, wier denkbeelden tot
op heden hun stempel op het menschelijk weten drukken : SocratesJ
Plato en later Aristotele$.
Socrates ct 400) dacht de methode uit, die nog naar hem de socratische
methode wordt genoemd; hij bracht zijn leerlingen door zijn vragen er toe, hun
eigen onwetendheid te erkennen, om ze dan door de redeneering tot de waarheid
te brengen. Zijn leerling, Plato ct 347), onderwees dat er ideale wezens bestaan,
wier volmaaktheid aan de menschen hun handelwijze moest ingeven. Later komt
een universeel geleerde, Aristoteles ct 322); hij leefde in de 4 e eeuwen bracht
een beredeneerd geheel van de menschelifke kennis tot stand. Hij werd de « vorst
der wijsgeeren genoemd ».
Hun nieuwe theorieën vielen niet steeds in den smaak van het volk. De mythologische overleveringen, waaraan de meerderheid van het Grieksche volk trouw
bleef, werden er door geschokt: Socrates werd door de Atheners tot het drinken
van den giftbeker veroordeeld.
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HOOFDSTUK VII

DE TWISTEN TUSSCHEN DE GRIEKSCHE STEDEN
De Peloponnesische Oorlog en de opperheerschappij van Sparta.
Opperheerschappij van Thebe. - Verovering van Griekenland
J. -

DE PELOPONNESISCHE OORLOG (431-4°4)

De Perzische koningen, na hun nederlaag in de Medische Oorlogen,
slaagden er in door middel van hun goud tweedracht te zaaien tusschen
de Grieksche steden en de Grieksche veldheeren om te koopen. Voor het
afgunstige Sparta was Athene's roem een doorn in het oog : het lokte
den Peloponnesischen oorlog uit en slaagde er in Athene op het land
te verslaan. Pericles stierf aan de pest : deze bracht een onderbreking
der vijandelijkheden mede. Daarna werd Athene verraden door Alcibiades, bij zijn veldtocht tegen Sicilië; ten slotte werd het verslagen
in den slag bij Aegos Potamos (405) : ook de heerschappij op zee was
verloren en Athene moest de Lange Muren, die het langs de landzijde
beschermde, laten sloopen.

In minder dan een eeuw verviel Griekenland van de onafhankelijkheid in de
onderwerping. Nadat het Perzisch gevaar geweken was, keerden de steden
terug tot hun particularisme : Athene, Sparta en Thebe verscheurden elkaar
om de eene na de andere hun heerschappij aan de Grieksche wereld op te leggen.
Het buitenland alleen vond baat bij deze twisten.

Oorzaken van den Peloponnesischen Oorlog. - Uit den
bloei van Athene ontstond de afgunst der andere steden : Sparta
stelde zich aan hun hoofd.
Het deed de steden die den Delischen Bond gesloten hadden en die
de Atheensche heerschappij niet meer wilden dragen dit verdrag
opzeggen. Aan Pericles werd verweten dat hij den gemeenschappeIijken
schat naar Athene had overgebracht en dat hij er met volle hand uit
putte ten voordeele van zijn eigen stad. Korinthe, de Dorische
mededingster van Athene, verklaarde den oorlog.
Het richtte zijn aanval naar de rijke koloniën van Groot-Griekenland (zie
blz. 69). Het eiland Corcyra, dat van Korinthe afhing en op den weg naar
Italië lag, kwam in opstand en werd door Athene gesteund. Korinthe riep
dan tegen Athene de hulp in van Sparta en van den Peloponnesischen Bond.
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I. De oorlog onder Archidamos (431-4Z1). Archidamos,
koning van Sparta, verwoestte Attica zonder weerstand te ontmoeten.
Volgens het krijgsplan van Pericles had de bevolking een toevlucht
gezocht tusschen de Lange Muren en de geheele Atheensche oorlogsvoering was naar de zee gericht. Maar de pest overviel Athene en Pericles
werd er zelf het slachtoffer van. De behoudsgezinde partij te Athene,
onder de leiding van Nicias, wilde vrede sluiten. Een volksopruier,
Cleoon, stelde integendeel den oorlog tot het uiterste voor.
Door de inneming van Pylos op de kust van Messenië kon de
Atheensche vloot den Peloponnesus omsingelen en zich een weg naar
Sicilië banen. Maar het Atheensche garnizoen van Pylos werd op
zijn beurt door de Spartanen ingesloten. Cleoon kon het redden,
maar hij stierf gedurende den aanval op Amphipolis, dat naar den
vijand was overgegaan. Deze mislukte veldtocht eindigde met den
vrede van Nicias (421) : er was noch overwinnaar, noch overwonnene.

2. De veldtocht op Sicilië (415-413). De vijandelijkheden
begonnen opnieuw door het toedoen van den eerzuchtigen Alcibiades :
hij spiegelde aan de Atheners de verovering van Sicilië en een inval
in Afrika voor, waar Carthago de Grieksche expansie in den weg stond.

De veldtocht werd als een nationale onderneming afgeschilderd en Alcibiades
werd, samen met Nicias en Lamachos, aan het hoofd van de vloot gesteld.
Alhoewel een verwante en een beschermeling van Peric1es, verschilde hij
t och zeer van dezen door zijn streven naar populariteit. Zijn eenig doel is de
anderen te verbazen. Zijn kleederen zijn opzienbarend en hij geeft zijn geld
op kwistige wijze uit. Een prachtigen hond snijdt hij den staart af, alleen maar
opdat de menschen over hem zouden praten. Ook de veldtocht naar Siciliê
moest enkel zijn eerzucht dienen. Maar een ergerlijk feit wierp al zijn plannen
omver. In de dagen die het vertrek voorafgingen werden de marmeren Hermesbeelden
(zie blz. 74), die te Athene op de kruispunten der wegen stonden, stukgeslagen.
Er werd aangetoond dat Alcibiades aan deze heiligschennis had deelgenomen
en hij werd naar Athene geroepen om zijn handelwijze te verdedigen; de doodstraf stond hem te wachten. Hij riep uit : « Ik zal aan mijn medeburgers toonen
dat ik nog springlevend ben » en vluchtte naar Sparta, waar hij het volk tegen
zijn vaderland ophitste.

De Siciliaansche veldtocht liep op een ramp uit. De Spartaansche
veldheer Gylippes omsingelde de Atheners bij Syracuse (413).
7.000 Atheners werden als slaven verkocht, de anderen levenslang opgesloten
in de « latomieën » of steengroeven; de veldheeren werden ter dood gebracht.
Nu had Sparta de leiding verkregen en Athene verkeerde in een wanhoptgen
toestand.
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3. De oorlog om Decelea (413-406). - Athene moest het hoofd
bieden tegelijk aan Sparta, aan Syracuse, aan de verbonden steden die
thans afvallig werden en aan Perzië, dat Ionië wilde terugkrijgen en
het bondgenootschap tegen Athene met zijn goud steunde. In 413
ging het Spartaansche leger Decelea, op vier uren gaans van Athene,
bezetten en zoo werd dit laatste langs de landzijde afgesneden.
Athene spande zich tot het uiterste in om zijn bondgenooten te behouden;
alleen de Hellespontus en de Cycladen bleven trouw.

De Atheensche vloot behaalde een laatste overwinning bij de
Arginusen (406). Maar de overwinnende veldheeren werden er van
beschuldigd dat zij de eigen zeelieden, die schipbreuk hadden geleden,
niet hadden gered. Ze werden ter dood veroordeeld en stierven door
beulshanden : Athene verloor zoo zijn laatste goede krijgskundigen
en het overblijvende gedeelte der vloot kwam onder het bevel te staan
van den onbekwamen Konoon. De Spartaansche admiraal, Lysander,
maakte ze buit in Chersonesos bij Aegos-Potamos (405).

Gevolgen van den Peloponnesischen Oorlog. - De Atheensche
vloot bestond niet meer. Het Spartaansche leger sloeg het beleg voor
de Lange Muren. Athene moest zich overgeven (404) : de Lange
Muren werden gesloopt en de Piraeus onderging hetzelfde lot, terwijl
de overwinning van de Spartanen door fluitmuziek werd gevierd.
De heerschappij van Sparta kwam tot stand op de puinen van het
Atheensche rijk.
11. -

OPPERHEERSCHAPPIJ VAN SPARTA

Na zijn overwinning werd Sparta de dwingeland van de Grieksche
steden en onder de leiding van koning Agesilas dorst het zelf een veldtocht tegen Perzië ondernemen. Een verbond der Grieksche steden,
door Perzisch goud gesteund, doorkruiste deze plannen.

Zooals Athene, dat het had overwonnen, deed Sparta aan veroveringspolitiek en maakte misbruik van zijn macht over Griekenland.
De veldtochten in Azië. - In den strijd om zijn broeder, den Persischen
koning Artaxerxes van den troon te stooten had Cyrus 13.000 Grieksche huur-lingen naar het hartje van Babyloniê overgebracht, namelijk tot Cunaxa, waar
de troonpretendent den dood vond (401). Dit dwong de Grieken tot een moeilijken
aftocht door de Armeensche bergen naar de Zwarte Zee toe; zij stonden onder
het bevel van Xenophoon, die ons dit verhaalt in de Anabasis. Dit gebeuren
bewees echter dat de verovering van het Perzische Rijk niet onmogelijk was.
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Agesilas, koning van Sparta, wilde « den Grooten Koning van den
troon stooten J). Maar de satraap Tithraustes deelde met volle handen
het goud uit onder de steden die Sparta vijandig gezind waren. Thebe
richt een bond tegen Sparta op met de hulp van Athene en Korinthe.
Agesilas moest terugkeeren : « Ik word door 30.000 boogschutters uit Azië
verjaagd » zei hij en bedoelde het Perzisch goud. Hij versloeg den bond bij
Koroneia (394), maar Konoon (zie blz. 105) tot admiraal van den « Grooten
Koning » aangesteld versloeg de Peloponnesische vloot bij den kaap van Knidos
(394). Athene werd met zooveel Perzisch goud beloond dat het de Lange Muren
weer kon opbouwen.

Om aan deze nederlagen een einde te stellen zond Sparta een gezant,
Antalkidas, om met den « Grooten Koning » te onderhandelen.
Het verdrag van Antalkidas (387). - Sparta moest aan elke
onderneming tegen Perzië verzaken en de Groote Koning trad
weer in het bezit van lonië. De Grieksche steden behielden
hun zelfbestuur, waardoor ze hun macht verloren. Door de medeplichtigheid van Sparta kwam het lot van Griekenland weer in de
handen van den barbaarschen koning.
Spartaansche dwingelandij. - Door Perzië gesteund versterkte
Sparta zijn militair gezag over de Grieksche staten door garnizoenen
te leggen in de steden die als verdacht werden beschouwd. Kadmeia,
de burcht van Thebe, werd door een verrader geleverd (383). Toch
was het Thebe, dat aan de Spartaansche verdrukking een einde maakte.
111. -

OPPERHEERSCHAPPIJ VAN THEBE

Door de dapperheid van twee Thebanen (Beotië), Pelopidas en Epaminondas, werden de Grieksche steden opnieuw bevrijd, dank zij de
overwinningen bij Leuktra (371) en Mantinea (36z) waarin Sparta verslagen werd.
De opperheerschappij van Thebe was kortstondig: ze berustte op de dapperheid van twee zijner burgers, Pelopidas en Epaminondas, en daalde met hen
naar het graf.

Bevrijding van Kadmeia (379). - De jeugdige Pelopidas,
een Thebaansch edelman, die zich in Athene schuil hield, keerde
in het geheim naar Thebe terug samen met een aantal vrienden : allen
waren gewapend en als jagers vermomd. Het Spartaansch garnizoen
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van Kadmeia moest de wapens neerleggen. De bevrijde stad ontving
dadelijk den steun van Athene.
Leuktra (371) en Mantinea (362). - Kleombrotes, koning van
Sparta, beschouwde de Thebanen als opstandelingen, maar het
lukte hem niet ze te bestraffen. In de vlakte bij Leuktra had hun
vddheer Epaminondas zijn leger in schuine richting opgesteld :
de punt doorbrak het vijandelijke centrum. Kleombrotes en meer
dan de helft van zijn 700 Spartanen sneuvelden.
Dit was een diepe vernedering voor het trotsche Sparta: Arkadië en Messenië
riepen hun onafhankelijkheid uit. De Peloponnesische bond bestond niet meer
en Sparta zag voor de eerste maal « den rook van een vijanielijk legerkamp ».

Een nieuwe ramp stond Sparta te Mantinea te wachten (362).
Ditmaal hadden de Atheners andere bondgenooten : uit vrees voor de
Thebanen hadden ze zich bij de Spartanen aangesloten. Epaminondas
sneuvelde in de eerste rangen, op het oogenblik dat hij de overwinning
behaalde: « Ik laat twee onsterfelijke dochters achter, zei hij, Leuktra
en Mantinea ». Maar tevens gaf hij de Thebanen den raad vrede te
sluiten.
Van zijn bevelhebbers beroofd zag Thebe zijn macht instorten op het oogenblik dat Griekenland de eendracht van zijn kinderen het hoogst noodig had
om aan Macedonië het hoofd te bieden.

IV. -

OPPERHEERSCHAPPIJ VAN MACEDONIË

De nederlaag van Sparta belette de Grieksche steden niet elkaar onderling te verscheuren. De verovering van Griekenland door Philips van
Macedonië, die bij Cheroneia (338) zegepraalde, was het natuurlijk
gevolg van deze twisten •

. Land en volk. - Macedonië was door Thracië (Oosten) en door
de Illyrische bergen (Westen) van de zee afgesloten. Ten Zuiden was
het van de Aegeïsche Zee gescheiden door de Grieksche koloniën,
waarvan de beschaving de afgunst der Macedoniërs verwekte.
Hun land was met weilanden en wouden bedekt; de bevolking bestond
uit een krachtig boerenras met ruwe zeden, maar de Grieksche taal
sprekend.
Het Macedonische hof, te Pella gevestigd, werd door beroemde Grieken
bezocht. De koninklijke kinderen werden naar Grieksehen trant opgevoed.
Philips II van Macedonië had zelf een deel van zijn jeugd te Thebe als gijzelaar
doorgebracht.
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Het plan van Philips 11. - Hij rukte op tot aan de Adriatische Zee en
bezette Thracië, waarvan de goudmijnen hem een oorlogsschat leverden; hij
verwekte de vijandschap van Athene door de inneming van Amphipolis (357)
op de kust van de Aegeïsche Zee.

De twisten tusschen de Grieksche steden onderling zetten hem aan
in Griekenland zelf op te treden.
Zijn middelen. - Philips bezat een buitengewoon organisatorisch
talent voor militaire zaken : hij beschikte over een leger van ongeveer
4°.000 man, waaronder het meest beroemde korps de Macedonische
phalanx was.
In het geheel vormde deze een front van ongeveer 1.000 man met een diepte
van 16 rangen. De soldaten waren met lange lansen, sarissa's genoemd, bewapend : de punten vormden een ijzeren muur voor de phalanx.

Als sluw diplomaat wist hij dat de Grieken een zwak hadden
voor het goud. De Macedonische « philip us sen ) (fig. 43, 44) namen
de plaats in van de Perzische dariken om helpers om te koopen. « Geen
vesting kan weerstaan, zei hij, indien men er eenmaal een muilezel
beladen met goud heeft kunnen binnenbrengen ».
Demosthenes. - Zijn hatdnekkigste tegenstander was de Atheensche
redenaar Demosthenes, die door middel van hartstochtelijke redevoeringen, de Philippicae, het gevaar van een vreemden inval aantoonde.
Hij kon zijn medeburgers slechts overtuigen om aan het belegerde
Olynthe hulp te bieden, toen het reeds te laat was : de Atheensche
kolonie had moeten zwichten (348).
Cheroneia (338). - Philippus stiet op Thebanen en Atheners
tegelijk te Cheroneia, in Beotië. De tegenstanders waren ongeveer
even sterk, maar de Macedoniërs bezaten het voordeel één enkel
bevelvoerder te hebben. De krijgskunst van Philips wist de Thebaanschc phalanx, die tot den laatsten man weerstond, te verslaan :
Oud-Griekenland verloor zijn onafhankelijkheid voorgoed.
Het Panhelleensch Congres. - De overwinnaar riep de afgevaardigden van
de Grieksche steden te Korinthe samen. Hij schonk hun zelfs bestuur onder het
gezag van Macedonië en haalde ze over tot zijn plan voor een gemeenschappelijken veldtocht tegen Perzië. Daar Philips echter door Pausanias, een van zijn
officieren, vermoord werd (336), kon die droom, welke overwinnaars en overwonnenen bezielde, geen werkelijkheid worden. Dit zou de taak zijn van
Alexander, den zoon van Philippus.
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HOOFDSTUK VIII
HET RIJK VAN ALEXANDER DEN GROOTE
EN HET HELLENISME IN HET OOSTEN
INVLOED VAN DE GRIEKSCHE BESCHA VING
I. -

ALEXANDER EN GRIEKENLAND

Alexander de Groote, zoon van koning Philips van Macedonië, had
een Grieksche opvoeding genoten.

Opvoeding van Alexander den Groote. jaar oud toen Philips van
Macedonië stierf.

Alexander was

20

Hij had de lauwèrkroon veroverd
in de Olympische spelen en met
roekeloozen moed in den slag bij
Cheroneia gevochten; hij bezat de
faam, de lichamelijke eigenschappen,
het gezag en de dapperheid, die het
volk meesleepen. Hij bewonderde
de helden van de " Ilias " en wilde ze
ter zijde streven. Aristoteles, die
met Philips bevriend was, had
zijn geest gevormd. De jonge vorst
vervulde de taak die zijn vader
hem had nagelaten, op schitterende
wijze.

Opstand der Grieken. - Bij
den dood van Philips moest hij
den opstand dempen van de
Grieksche steden, die hun onafhankelijkheid weer wilden veroveren.
Thebe werd met den grond gelijkFig. 57. - Alexander de Groote.
gemaakt; de tempels en de woning
(Museum van de Louvre.)
van den dichter Pindarus werden
alleen gespaard. Athene, dat door
Demosthenes was aangehitst geworden, onderwierp zich. Alexander zag van een
verdere wraakneming af en kondigde een algemeene amnestie af : de verovering van
het Perzische rijk vormde zijn eenige beslommering.

-
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VEROVERING VAN HET PERZISCHE RIJK

Overwinnaar bij den Granicus (334), bij Issus, bij Tyrus, bevrijdde
Alexander de Middellandsche provinciën van Perzië. In Egypte stichtte
hij Alexandrië; dat de voornaamste haard van het Grieksche handelsverkeer en van de Grieksche beschaving werd. De overwinning bij
Arbela (331) maakte een einde aan het Perzische Rijk. Alexander breidde
zijn heerschappij uit tot aan den Indus. Hij koos Babylon tot zijn hoofdstad, huwde met een Perzische prinses en regeerde als een Oostersch
despoot. Zijn rijk overleefde hem echter niet. Zijn generaals verdeelden
het onder elkaar na den slag bij Ipsus (301).

Voorbereidselen. - 30.000 man voetvolk en 5.000 Macedonische
ruiters, 15.000 soldaten van verbonden, gedeeltelijk Grieksche, legers:
dit waren de troepen, waarmee Alexander het onmetelijke Perzische Rijk
wilde vernietigen.
Het Macedonische
leger was gehard : het
bezat de phalanxen,
een ruiterij, die vooral
diende om den verslagen vijand na te
Fig. 58. Tetradrachma van Alexander den
machtig
Groote, te Pella geslagen. Op de keerzijde Zeus met zetten en
arend en bliksemschicht (Penningkab., Kon. Bib!., belegeringsmaterieel ; het
Brussel).
stond onder een enkel
bevelhebber.
De tegeristander, Darius III Codoman, voerde oorlog met ontelbare, maar
tuchtelooze benden, waaraan de geest voor zelfopoffering geheel ontbrak.

Bevrijding van de Middellandsche provinciën : Klein-Azië.
- Nadat Alexander den Hellespont over was en 100.000 Perzen bij
den Granicus verslagen waren (334), stond Klein-Azië voor Alexander
open. Darius III en het gros van zijn leger wachtten den veroveraar
af aan de overzijde van den Taurus.
Syrië. - De slag bij Issus (333) was beslissend : de Perzische
koning liet alles in den steek: gezin, schatten, legertros en vluchtte naar
de oevers van den Eufraat. Een deel van zijn vloot, dat vooral uit
phrenicische schepen bestond, ging naar Alexander over. Alleen Tyrus
bood weerstand. Na een beleg van zeven maanden werd het verwoest.
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Egypte. - Egypte heette Alexander welkom als een bevrijder en
een nieuwen pharao. Hij werd zelfs uitgeroepen tot « zoon van ZeusAmmon ».
Door de stichting van Alexandrië schonk hij aan Egypte een
zeebasis.
Verovering van Perzië. - Perzië had aldus zijn Middellandsche
provinciën verloren. De slag bij Arbela (331) ten Oosten van den
Tigris was beslissend voor het lot van het vorstenhuis : de verslagen
Darius, vluchtte naar Medië en liet den weg naar Babylon vrij voor
zijn tegenstander.
Deze grootsche stad, door 70 kilometer vestingmuren omgeven, was voor de
Grieken het weelderige middenpunt van de Aziatische beschaving. De Griekschc
schrijvers hadden de schoonheid van zijn paleizen en van zijn hangende tuinen
beschreven. Alexander trok er binnen zonder strijd te leveren. De onmetelijke
schatten van Suza en Persepolis, begraafplaats der Achemeniden, vielen
eveneens in zijn handen.

Na zijn intrede te Ekbatana vernam Alexander dat koning Darius
vermoord was (330) : de Macedoniër was de eenige meester van het
Perzische Rijk. Zijn eerzucht groeide echter aan met zijn overwinningen.
Indische veldtochten. - In het Noorden staken zijn troepen den
Hindoekoesj en den Oxus (Amoe-Daria) over om de hellingen van den
Pamir te bereiken. In het Oosten bereikte Alexander het Indusdal.
Zijn uitgeputte soldaten weigerden nu hem te volgen : twaalf steenen
altaren werden op de oevers van den Hyphasis (Sutlej, bijrivier van
den Indus) opgericht om de oostelijke grens van zijn rijk aan te
duiden.
De terugkeer naar Babylon langs den Indus en de Perzische Golf
was een moeilijke tocht; hij ging vergezeld van ziekten en ontberingen.
Een deel van het leger ging over land onder Alexander's bevel en ander
over zee onder Nearchos' leiding. De troepen waren zoo uitgeput
dat iedereen naar rust verlangde. Indien Alexander nieuwe veroveringen
wilde ondernemen, werd spottend opgemerkt, « dan kon hij ze alleen
ondernemen met zijn vader Ammon ».
Kenmerken van Alexanders' Rijk. - In tien jaren tijds had
hij den grootsten Staat van de wereld geschapen : in Europa maakten
Macedonië en Griekenland deel uit van het Perzische rijk; in Azië
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waren een deel van Turkestan en het Westen van Indië er onderdeelen
van.
Alexander onderging echter zelf den
Aziatischen invloed: hij vestigde zich
te Babylon en regeerde er op despotische wijze als een Oostersch koning.
Hij eischte van zijn onderdanen,. en
zelfs van de Grieksche steden, dat hem
goddelijke eer zou bewezen worden.
Fig. 59. - Onder de oorlogen
die de verbrokkeling van het rijk
voorafgingen, had Demetrius
zoon van Antigonus, tot koning
van Macedonië en Griekenland
uitgeroepen, een grooten zeeslag
gewonnen bij Salamis (Cyprus) op
Ptolemaeus (305 ). De beroemde
Nike van Samothrake moest
waarschijnlijk aan deze gebeurtenis herinneren (zie fig . 56);
hetzelfde geldt voor deze munt,
die we met de andere afbeelding
moeten vergelijken (Penningkab., Kon. Bib!., Brussel).

De overwonnen volkeren werden in leger en
bestuur opgenomen. Tienduizend onder zijn
krijgsmakkers huwden met inlandsche meisjes
op den dag dat hij met de oudste dochter van
Darius in het huwelijk trad. In de oogen van
den nieuwen koning mocht er geen onderscheid meer bestaan tusschen Griekenland
en Azië .

Dood van Alexander (323) en
verdeeling van zIJn Rijk.
Alexander overleefde niet aan zijn
overwinningen. Hij stierf aan een
koortsaanval, in vollen roem, op 33-jarigen leeftijd. Een zoon, na
zijn dood geboren, en zijn geheel gezin werden vermoord. Zijn veldheeren betwistten elkaar zijn rijk. Dit werd na den slag bij Ipsus (301)
voorgoed verdeeld.
Egypte kwam zoo onder de heerschappij der Lagiden (afstammelingen van
Lagus ) of Ptolemaeën,. Syrië vormde het aandeel der Seleukiden,. Griekenland
en Macedonië kwamen aan Cassander, Thracië en Klein-Azië aan
Lysimachus. AI deze staten worden later door de Romeinsche macht opgeslorpt
(3e Afdeeling, hfst . IV en VI ).

De veroveringen van Alexander gaven een nieuwe wending aan
den gang der geschiedenis.
111. -

DE OOSTERSCHE WERELD NA ALEXANDER DEN GROOTE

Alexander had een aan Grieken en Aziaten gemeenschappelijke
beschaving willen scheppen. Door zijn invloed hadden de Grieksche taal,
wetenschap en kunst zich in het Oosten verbreid. De Aziaten leerden
de hellenistische cultuur en het stadsleven kennen. Egypte dat onder
de Ptolemaeën van Alexandrië een hoogen bloei kende (museum.
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lichttoren), Syrië, Macedonië en Griekenland vielen alle in de macht
van Rome, dat zelf den invloed van den Griekschen geest ondergaat.

Uitbreiding van de bekende wereld. De tochten van Alexander
hadden aan de Middellandsche wereld toegang verschaft tot onbekende dee/en
van de wereld. De ontdekkingsreiz'~n gingen tot aan de kusten van Aethiopië,
tot Dekan (in Voor-Indië) en Ceylon, tot de grenzen van Siberië en Mongolië:
Alexandrië werd het middenpunt en de stapelplaats van een reusachtig handelsverkeer tusschen Afrika en Azië.
Griekenland's verval; groei van de Grieksche steden in Azië. - Vooral
Azië vond baat bij de versmelting van de Grieksche en Aziatische beschavingen,
waarnaar Alexander had gestreefd. Europeesch Griekenland, door partijstrijd
verscheurd, door oorlogen en invallen uitgeput, zag zijn bevolking wegslinken.
De steden waren een laatste maal opgestaan, aangestookt door Demosthenes en
de Atheners, toen er vernomen werd dat Alexander was gestorven; ze werden
echter verslagen bij Kranon (322). Noch Athene, noch Sparta kregen de leiding
bij deze pogingen tot bevrijding: het land was in twee vijandelijke verbonden
verdeeld, waarin Aetolië en Achaïe de hoofdrollen speelden. Door hun onderlinge twisten wordt de tusschenkomst van Macedonië vergemakkelijkt; later
wordt Griekenland een Romeinsche provincie (146) (zie 3e Afd., blz. 142).

De Grieksche bedrijvigheid week uit naar voorspoediger streken.
Pergamon, Antiochië, Ephese en Rhodes in Klein-Azië waren de
voornaamste haarden waar Grieksche kunst en wetenschap een
toevlucht vonden.
Alexandrijnsche beschaving. - Het was echter Alexandrië,
zetel der Ptolemaeën, dat het schitterendste centrum van Grieksche
beschaving werd.
Ptolemaeus Soter (3°5-285) wist Phoenicië, Cyrenaïka, een deel van Syrië en
sommige Grieksche eilanden aan het Egyptisch bezit toe te voegen. De spreekwoordelijk geworden vruchtbaarheid van den bodem werd aangevuld door een
drukken zeehandel : 2.000 Egyptische handelsschepen doorkliefden de zeeën
onder de regeering van dezen " scheepskapitein ". Ptolemaeus Philadelphus
(285-247) veroverde de Arabische kusten: zoo werd de Roode Zee een Egyptische
zee; de vaart die ze met den Nijl verbond werd hersteld. Alexandrië was zoo
het kruispunt geworden, waar alle volkeren van de toen bekende wereld elkaar
ontmoetten.

Uit dien tijd stammen: de pharos (vuurtoren) dien de Ouden als
een der wereldwonderen beschouwden, het Serapeion, de Bibliotheek
met 700.000 boekdeelen, en het beroemde Museum van Alexandrië,
waar letterkundigen en geleerden de rijkste gastvrijheid g~noten.
Onder deze gasten bevonden zich: de aardrijkskundige Eratosthenes, die den
omtrek van de aarde bijna nauwkeurig berekende; de sterrenkundige Hipparchus
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bepaalde de ligging der plaatsen naar hun breedte- en lengtegraden; Euclides,
de vader der meetkunde; de natuurkundige Archimedes, beroemd om zijn bekende
« wet )), als om de toestellen die hij gebruikte om Syracuse tegen de Romeinen
te verdedingen.

Rol van de Grieksche koninkrijken van het Oosten. - De Grieksche
beschaving ontwikkelde zich onder de bescherming van machtige en rijke vorsten.
Hun inkomsten waren reusachtig. De Perzische schat, door Alexander bemachtigd, bedroeg r80.000 talenten of ongeveer een milliard in goud. Deze rijkdommen
vonden hier een goed gebruik.

De Helleensche cultuur in het Oosten. - Groote wegen, besproeiïngswerken, nieuwe steden wekten de bedrijvigheid van volkeren,
die tot nog toe als landbouwers of als zwervende herders hadden geleefd.
Het klassieke O~sten kende stedelijke groepeeringen en de stadsinrichting
die aan de Grieken eigen was. Overal, van Klein-Azië tot aan de oevers
van den Ind us, rezen nieuwe steden uit den grond op; zij heetten :
Alexandrië, Seleucia, Antiochië, Berenice, Ptolemaïs. Het Oosten
beheerschte de wereld door zijn voorspoed, trok den handel aan,
verspreidde de Grieksche taal en steunde Grieksche kunst en letteren.
IV. - KENMERKEN EN INVLOED
VAN DE GRIEKSCHE BESCHAVING
De faam, die de Grieken in kunsten, letteren en wetenschappen hadden
verworyen, had voor gevolg dat hun werken steeds als onvergelijkelijke
modellen werden beschouwd; tot op heden blijven ze dezen invloed
uitoefenen.

Mensch en maatschappij. - Griekenland schonk ons veel, maar
we moeten zijn menschen minder bewonderen dan hun werken.
Dit komt omdat bij de Grieken, evenals bij alle volkeren der Oudheid
de menschelijke waardigheid miskend werd: de slaaf werd, bij voorbeeld,
niet als een mensch beschouwd.
De houding der Grieken hangt ook te vaak van hun belang af : persoonlijk
voordeel is hun machtigste drijfveer. Door geld laten ze zich gemakkelijk omkoopen; dubbelhartigheid en verraad worden licht door de vingers gezien, indien
ze tot het gewenschte resultaat leiden.

Deze zelfzucht bij het individu verklaart tevens de twisten tusschen
de Grieksche steden. Nooit zijn ze er toe geraakt één Staat te vormen.
Hun vaderlandsliefde was louter negatief : dreigde er gevaar dan verbonden
ze zich tegen het buitenland : Perzië of Macedonië, zoolang hun geestdrift niet
bezweek voor de « phi1ipussen )) of de « dariken )).

115 Niettegenstaande deze groote gebreken hadden de Grieken gevoel
voor zedelijke schoonheid : edele daden, zooals ze in verhalen of op het
tooneel werden afgebeeld, maakten de volksmassa geestdriftig. Maar
een lichtzinnig karakter, een zwak besef van hun plichten en de zucht
naar concrete en onmiddellijke voordeelen hadden voor gevolg dat
het zedelijk peil niet hoog kon zijn; Griekenland had zeker zijn helden,
maar het heldhaftige kwam er niet dagelijks voor.
Kunsten en letteren. - Hoe onvolmaakt hun inborst ook was,
toch berejkten ze, als door een soort van intuïtie, het volmaakte in
hun kunstwerken. De eeuw van Peric1es (blz. 95-102) heeft op elk
gebied modellen nagelaten, waarin eenheid, eenvoud, nauwkeurige
doelmatigheid zijn vereenigd en die door alle eeuwen heen hun
invloed op kunsten en letteren deden gelden. De vormschoonheid
van hun bouwkunst werd nog niet overtroffen. De Grieksche beeldhouwkunst heeft het steen bezield door den adel van lijn en houding:
ze is een spiegel der menschelijke schoonh,~id.
De Grieksche letterkunde brengt, op dezelfde volmaakte wijze,
de gevoelens en driften der menschelijke ziel tot uiting. Thucydides
onderzoekt hun invloed op de g~schiedenis. Demosthenes gebruikt
ze in zijn redevoering~n om een staatkundig doel te bereiken. Het
Grieksche drama vertoont hun strijd volg~ns bepaalde regelen, die
klassiek geworden zijn.
Wetenschap en methode. - Door de waarneming der verschijnselen verhieven de Grieken zich boven de technische vaardigheid;
zij waren de eersten die de menschelijke kennis tot beredeneerde
wetenschappen maakten: het woord methode is trouwens van Griekschen
oorsprong. Op de lileest verschillende gebieden hebben ze dit toegepast.
In de exacte wetenschappen : sterrenkunde, meetkunde, natuurkunde
waren ze baanbrekers. Om de grondoorzaak der wezens te ontdekken
schiepen ze de wijsbegeerte.
Deze bedrijvigheid van den Griekschen geest bracht den mensch
op een hooger peil : de afgoderij kon zijn ziel geen voldoening meer
schenken (zie 3e Afd., hfst. X).
In het Oosten was de Grieksche beschaving doorgedrongen met Alexander
den Groote en ze bleef er voort bloeien in taal, wetenschappen en letteren tot
aan den val van Konstantinopel, in I453. Ze verspreidt zich over de westelijke
landen der Midddiandsche Zee onder het Romeinsche Keizerrijk; dit trad als
bemiddelaar op om ze ons grootendeels door te geven.
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DERDE AFDEELING
ROME
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Het Latijnsche stadje aan den Tiber gelegen, naar de
overlevering in 753 vóór Chr. door Romulus gesticht,
heeft een voorhistorischen oorsprong. Door de koningen
van Etrurië werd er een staatsvorm aangegeven. Van dit
land ontving het eveneens een beschaving, die reeds onder
den invloed van de kolonisten uit Groot-Griekenland
had gestaan. Rome schafte het Koningdom af om een
Republiek te worden : deze werd bestuurd door twee
consuls en een senaat onder de patriciërsklasse gekozen.
Het slaagde er in, dank zij goed afgerichte Romeinsche
legioenen het geheele schiereiland te overheerschen, in
de Punische Oorlogen (264-146) Hannibal, den merkwaardigsten veldheer der oudheid te overwinnen en
Karthago te vernietigen (146); deze zeemacht verzette
zich tegen de Romeinsche heerschappij in de Middelland- _
sche Zee.
De strenge zeden van den Romeinschen Staat verdwenen door de betrekkingen met de veroverde streken,
die Romeinsche provinciën werden. Het eigenbelang
werd de drijfveer der veldheeren en de sociale ongelijkheid verwekte burgeroorlogen. De volkshervormingen
der Gracchi werden niet toegepast; de partijgangers van
den plebejer Marius (t 186) en die van den patriciër Sulla
(t 78) voerden een strijd op leven en dood. Eerzuchtige
staatslieden vormden driemanschappen, maar konden
het niet eens worden. Het waren eerst Pompeius, Crassus
en Caesar, de veroveraar van Gallië: deze laatste regeerde
alleen na zijn overwinning bij Pharsalus (48); later
waren het Antonius, Lepidus en Octavius; deze werd
de eenige heerscher na Actium (31 vóór Chr.).
Octavius, daarna Augustus genoemd, stichtte zoo het
Keizerrijk. Hij had een einde gemaakt aan de burgeroorlogen. Vrede en rijkdom van den Staat maakten een
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schitterende beschaving mogelijk : deze verbreidde zich
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over de provinciën. De letterkundige werken bleven
beter bewaard dan de grootsche bouwwerken uit den
tijd der keizers.
Vanaf de Ille eeuw na Chr. wordt de veiligheid van het
rijk bedreigd door de tuchteloosheid der legioenen en den
druk der Barbaren. Een vierhoofdige regeering, het
viervorstendom onder Diocletiaan opgericht (285-3°5)
weerde de invallen af. Intusschen wint het Christendom
steeds terrein, niettegenstaande vreeselijke vervolgingen.
Het wordt door Constantijn (313) als staatsgodsdienst
erkend. Het zal het heidendom overwinnen en het Keizerrijk overleven. Theodosius had dit laatste verdeeld tusschen
zijn twee zonen (395); de Germaansche volkeren vielen
de westelijke deelen er van binnen (406). Het Rome der
keizers ging in 476 ten onder.
De militaire inrichting, de wetten, het bestuur, de
taal van Rome hadden de eenheid van de Middellandsche
wereld tot stand gebracht tegelijk met een beschaafd
maatschappelijk leven, waarvan de overlevering door het
Oostersche Keizerrijk werd voortgezet.
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EERSTE DEEL
DE OUDE OVERLEVERINGEN
EN DE ETRUSKISCHE KONINGEN,
TOT HET JAAR 509 VOOR CHR.

HOOFDSTUK I

OUD-ITALlE; HOE HET BEVOLKT WERD
I. -

OUD-ITALlE

In het hartje van Italië en van de Middellandsche Zee was de ligging
van Rome zeer gunstig om hier het midden punt van een Italiaanschen
Staat en later van een Middellandsch Rijk te doen ontstaan. Bij het
Oude Italië behoorde ten Noorden de Po-vlakte, Gallia cisalpina geheeten.
De Apennijnen verdeelen het midden van het schiereiland in verschillende landschappen : Etrurië, Latium, Campanië zijn de voornaamste.
In het Zuiden bevindt zich Groot-Griekenland.

Ligging van Italië. - Op het oogenblik, waarop de macht van
Rome begon, reikte de aan de Ouden bekende wereld niet veel verder
dan de oevers van de Middellandsche Zee. Door het Italische
schiereiland, met Rome als kernpunt, werd ze in twee kommen verdeeld:
deze gunstige ligging droeg bij tot de ontwikkeling van den Romeinsehen
staat. Deze onderwierp eerst het schiereiland en daarna werd de
Middellandsche Zee zijn eigen gebied.
Italië was nooit van andere gebieden afge:::onderd. De zee was geen hinderpaal
voor het verkeer: Griekenland (Oosten), Sicilië en Afrika (Zuiden) zijn niet ver
verwijderd; in het Noorden wordt de boog van de Alpenketen, door talrijke
passen doorsneden, waarlangs invallen mogelijk zijn.

Aardlijkskundige verdeeling. - Het huidige Italië omvat de
Po-vlakte, het schiereilan4 en de eilanden. De vlakte gevormd door
aanslibbing uit de Alpen droeg lang den naam van Gal/ia Cisalpina :
ze lag, van uit Rome gezien, aan deze zijde der Alpen.
De naam Italië werd aan het schiereiland alleen gegeven. De Apennijnen vormen er de ruggegraat "an. Hun vertakkingen verdeelen het
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in een aantal goed begrensde landscheppen : deze zijn smal aan de
oostelijke en breeder aan de westelijke zijde; hier ligt Latium aan de
Tyrrheensche Zee tusschen Etrurië (Noorden) en Campanië (Zuiden).
De kusten zijn er meer ontwikkeld en begunstigen de scheepvaart.
Het Zuiden, door de Grieken gekoloniseerd, vormde met Sicilië
Groot-Griekenland (2 e Afdeeling, blz. 70).
Sicilië, Sardinië en Korsika werden door de uitbreiding van de
Romeinsche macht de voornaamste eilandbezittingen van Italië.
Klimaat. - Geheel Italië kent zeer warme zomers. In het Noorden hcerschen
strenge winters. Het Zuiden tot aan Napels, evenals Sicilië, heeft een bevoorrecht klimaat, dat aan Griekenland doet denken. Ook worden er o/ijfboornen
en druiven gekweekt.

De grootc verschillen in hoogte en in breedtegraad van de Italiaansche
landschappen dwongen de inwoners zich bij de meest verschillende
soorten van klimaat aan te passen.

Bodemgesteldheid. - De Italiaan heeft zijn volhardend karakter
aan zijn bodem te danken. Deze brengt niet op zonder een aanhou-

Fig. 60. -

De Romeinsche campagna.

denden arbeid. Hij is kalkachtig in de bergstreken; in de vlakten, als
Latium en Etrurië, wordt het water door een tufsteen van vulkanischen
oorsprong aan de oppervlakte gehouden. Hierdoor ontstonden ongezonde moerassen, als de Maremmen, de Romeinsche Campagna en de
Pontijnsche moerassen.

-
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Campanië, in de buurt van den Vesuvius, was evenwel, dank zij zijn vulkanischen humusgrond uiterst vruchtbaar en Sicilië werd « de graanzolder )) van
Rome.
Latium en Rome. - Het kleine gebied bezuiden den Tiber, waar Rome
zou oprijzen, was integendeel buitengevoon arm. De overstroomingen van den
Tiber maakten de Latium-vlakte weinig bewoonbaar : om de malaria te ontvluchten trokken de herders- en zwerversstammen van Latium naar de
Albaansche heuvelen, waar zij versterkte dorpen bewoonden: hieronder kreeg
eerst Alba het overwicht.

Rome had zijn belang aan zijn ligging te danken. Het beheerschte
den overgang van den Tiber, waar de weg van Etrurië naar
Campanië doorloopt en langs den stroom stond het ook met de zee
in verbinding.
11. -

DE OUDE VOLKEN VAN ITALIË

De oorspronkelijke beschaving van Italië was door verschillende
volkeren ontstaan. De Liguren waren herders en landbouwers in den
tijd van den gepolijsten steen. De eerste Iu.dogermanen, de ltalioten,
van het vasteland gekomen in het bronstijdperk (vanaf 1800) en het
ijzertijdperk (om het j. 1000), richtten een maatschappelijk leven in;
zij bewoonden versterkte dorpen, die in het noordelijk gedeelte terramara's heetten. Een dezer stammen, de Latijnen, ging de lage streken
bezuiden den Tiber bewonen.
De ontwikkeling der nijverheid en de inrichting der stammen in den
vorm van steden waren het werk van twee volkeren die over zee van de
oostelijke oevers der Middellandsche Zee kwamen. De Etruriërs (om
het j. 1000) dreven zeehandel; zij bezaten de kunst land af te wateren,
gewelven en vestingmuren te bouwen; hun huizen waren van een atrium
voorzien; ook deden zij aan waarzeggerij. Zij zijn de eerste leermeesters
der Latijnen: ze leeren hun het schrift kennen. Dit hadden zij zelf ontleend, tegelijk met een groot deel van hun technische vaardigheid, aan
de Grieksche kolonisten, die vanaf de 8 e eeuw het Zuiden van het
schiereiland bewoonden.

1°

Voorhistorische beschavingen

Toen de Grieken hun eerste nederzettingen in Zuid-Italië stichtten was het
schiereiland sedert duizenden jaren bewoond door volkeren, waarvan de geschiedenis
volkomen onbekend is.
Italië in den voorhistorischen tijd. De Liguren. - Italië had den palaeolithischen tijd gekend met zijn zwerversvolkeren en den neolithischen tlïd met
zijn herders en landbouwers, die tot een huiselijk leven overgingen : de leemen
hutten, rond gebouwd en met een haard in het midden, van deze eerste sedentaire
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bewoners bleven nog lang na den voorhistorischen tijd bestaan. Dit oorspronkelijke ras bestond uit Liguren, die het Noorden bewoonden.

Het tijdperk der metalen. - De kunst brons te maken werd
pas na 1800 in Italië bekend, toen een meer gevorderde beschaving
zich ontwikkelde.
In het Noorden waren er groepen paalwoningen van twee soorten: de palajitta's op de meren en de hooger gelegen terramara's op de oevers van den Po :
hieruit blijkt dat die tijd een maatschappelijk leven kende. In de greppels bij
deze heuvels werden ophoopingen van allerlei voorwerpen gevonden : bijlen,
zwaarden, sikkels, scheermessen, kammen, spelden en juweelen, alle uit brons;
houten bogen, schotels, lepels, korven; gouden naalden; touwen en weefsels van
vlas; aarden potten, graankorrels, sporen van druiven en andere vruchten, overblijfselen van huisdieren.

Dus bestond er toen in Italië een volk van herders en landbouwers
die versterkte dorpen bewoonden en verschillende soorten van huisnijverheid beoefenden.
2°

Invallen uit het vasteland

Met deze terramarabeschaving en bronsnijverheid schijnt de nederzetting van de eerste Indogermanen in Italië samen te vallen : het
waren de Italioten. De best bekende hieronder zijn: de Latijnen
en rondom Latium, de Sabijnen (Noorden), de Volsken, de Samnieten
(Zuiden) en later de Umbriërs; na deze invallen wordt de metaalbewerking aangevuld met de bewerking van het ijzer (om het j. 1.000) :
dit was zoo kostbaar en zeldzaam dat het alleen voor sieraden werd
gebruikt.

3° De invallen van uit de zee
Van de oostelijke oevers der Middellandsche Zee afkomstig, kwamen
de Etruriërs en de Grieken aan deze Italische volkeren de inrichting
van steden leeren.
Het Etruskisch Rijk. - Zelfs in de herinnering der Romeinen was de geschiedenis der Etruriërs met een waas van geheimzinnigheid omgeven. Hun inschriften
kunnen niet gelezen worden. Om het jaar 1.000 landden zij tusschen Arno en
Tiber. Deze streek werd Etrurië (Toskane), een druk centrum van ruilverkeer
en nijverheid: de Etruriërs onderhielden geregelde betrekkingen over zee met
Sicilië, Griekenland en Karthago en leerden er nieuwe uitvindingen kennen.
Tarquinies, Caere, Veies waren als nieuwe steden, die het werk van echte handwerkslieden aan den man brachten.
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De macht der Etruriërs was zoo goed ingericht dat zij zich langzamerhand over Italië uitbreidde. Hun steden waren met steenen
wallen omgeven. Ze vormden een verbond van 12 steden : deze waren
in de 6e eeuw de grondpijlers van een echt rijk.
Nochtans stortte het Etruskisch gezag, na een uitbreiding die vier eeuwen
had geduurd, in. De Grieken van Cumae verdrongen hun mededingers (5 2 4).
Later verjaagt Rome op zijn beurt zijn laatsten koning van Etruskische afstamming
(zie blz. 125).

Etruskische beschaving.
De Etruskische overheersching
wijzigde den aard der Italische volkeren : dit geldt vooral voor Latium.
Op stelselmatige wijze ondernamen de
Etruriërs het droogleggen van moerassen, het afwateren van den bodem, het
bedijken van waterloopen, het aanleggen
van waterleidingen : de vlakten van
Italië worden vruchtbaar en bewoonbaar.
Het stadsleven, dat aan den grond der
beschaving ligt, werd ook door de
Etruriërs in Italië ingevoerd. Gebouwen van steen en baksteen komen
m de plaats van bouwwerken uit
ongebakken klei.
De Etruskische huizen rustten op steenen
Fig. 61. Pottenbakkerswerk : vaas met roode figuren
grondvesten. De kamers, met muren uit
op zwarten grond (Museum
baksteen of gestampte aarde, liggen om een
}ubelpark, Brussel).
middenplein (atrium). Ze zijn met een plat
Deze vaas stelt een " muziekles "
dak bedekt. De stadsdevolking bewoont een
voor. Zij stamt uit de 5e eeuw
en wordt als Etruskisch behooger gelegen terrein; de stad is in regelschouwd, omdat ze te Nola, in
matige wijken verdeeld en met muren omhet Etruskische deel van Italië
ringd. Hierboven verheft zich de tempelwerd gevonden. In werkelijkwijk : gewoonlijk zijn er drie heiligdommen
heid werd ze, evenals veel ander
pottenbakkerswerk, uit Athene
naast elkaar, aan drie godheden toegewijd:
ingevoerd; een druk handelswe vinden deze schikking op het Romeinsche
verkeer bestond in dien tijd
Kapitool weer.
tusschen Griekenland en Italië.
De gebouwen waren versierd met halfverheven beeldwerk dat er op werd aangebracht; dit vormde samen met
levendig gekleurde beelden uit gebakken aarde een rijke versiering. Hun kunst
wil niet idealiseeren : ze geeft den mensch op een realistische wijze weer :
zijn gebreken worden geenszins verborgen.
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De godsdienst, door de doodsgedachte versomberd, verklaart den
wil der goden door middel der waarzeggerij. Weelderige onderaardsche verblijven toonen welk belang de Etruriërs aan de doodenvereering hechten. Deze op zuilen rustende grafkamers waren voor
geheele families bestemd; ze zijn versierd met kleurig halfverheven
beeldwerk, dat meestal doodenmalen voorstelt.
Uit het huisraad blijkt duidelijk dat dit nijvere volk een verftjnd leven leidde.
Het vaatwerk is met zinnebeeldige tooneelen versierd; de juweelen zijn van
gedreven goud of zilver of van ivoor; de kandelaars, de vazen en schotels van
gegoten brons; ook waren lepels en vorken in gebruik.

De Etruskische invloed te Rome. - Ongetwijfeld kwamen
vele van deze voorwerpen uit Korinthe of Athene. Maar na veel
ontleend te hebben, werden de Etruriërs de scheppers van veel andere
dingen. Rome is hun zijn eerste stedelijke inrichting verschuldigd,
alsmede de drooglegging van zijn bodem, de huizen vorm met atrium
in het midden, het gebruik van gewelven, bij de afwateringskanalen
voor het eerst aangewend, de vogelwichelarij waardoor aan elke handeling
een godsdienstig karakter wordt verleend. Ten slotte gaat het schrift,
dat de Etruriërs te Cumae hebben geleerd, naar de Romeinen over:
zoo treden zij in de geschiedenis.
De Grieksche koloniën. - De Grieksche steden om de Ionische zee (van Ionië
afgeleid) verspreid, maakten hiervan een Grieksche zee. Hun kolonisatie werd
voortgezet van af het einde der 9" eeuw (stichting van Cumae, omstreeks 800)
tot het einde der 4 C eeuw; ze strekte zich uit tot voorbij Sicilië, tot aan Marseille
(omst!eeks 600) (ll e Afd., blz. 69).

De schitterende beschaving van de eeuw van Pericles zien we weerspiegeld in de bouwwerken en in het geestelijk leven der rijke steden
van Groot-Griekenland " Tarente, Sybaris, Syracuse. Rome werd er
slechts later mee verrijkt, na de verovering van het zuidelijk deel
van het schiereiland.
Na de éénmaking van het Italiaansche grondgebied door den Romeinschen
staat werden al deze volken versmolten door het gebruik van dezelfde
Latijnsche taal en door dezelfde Romeinsche bestuurlijke
inrichting.
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HOOFDSTUK II

INRICHTING VAN DEN ROMEINSCHEN STAAT
ONDER DE KONINGEN EN OUDSTE
GODSDIENSTIGE OPVATTINGEN
I. -

ROMEINSCHE KONINGEN : GESCHIEDENIS EN LEGENDE

1

De Romeinen behoorden tot een Latijnsch herdersvolk. Bij den Tiber
bewoonden ze den Palatinus en zes andere heuvels : alle samen ontvingen den naam Rome. Volgens de overlevering waren de eerste
Romeinsche koningen Romulus, Numa, Tullus en Ancus. Ze regeerden
samen met den Senaat, een raad gevormd door de hoofden der aanzienlijkste geslachten (gentes).

Oorsprong van Rome. - Volgens de overlevering werd Rome
den 21 April 753 gesticht; dit is echter alles behalve zeker. Vanaf
de 10" eeuw was een kolonie herders en houthakkers tot aan de moerassige oevers van den Tiber doorgedrongen. Ze had zich verschanst
op den Palatinus. Deze strategische ligging beheerschte den stroom
en beschermde Latium tegen de Etrurische invallen (blz. 122).
Verschillende vlekken ontstonden in de buurt : alle vorm'ien samen het
Verbond der Zeven Heuvelen. De beschaving was die der terramara's (zie blz.
122), aangevuld door het gebruik van ijzer in zeldzame gevallen.

Etruskische bezetting. - De geschiedenis heeft de namen bewaard
van de Etruskische koninkjes die de Romeinsche heuvels veroverden
in de 7" eeuw. De moerassen van de streek werden afgewaterd: de
cloaca maxima (groote rio lee ring) leidde het water naar den Tiber
af; dit was het werk van Tarquinius den Oudere. Eenige overblijfselen
van den Romeinschen vestingmuur zijn uit den tijd van den Etruskischen koning Servius Tullius; maar aan dezen is vooral de organisatie van de bevolking te danken : de groote inlandsche grondeigenaars,
de Etruskische handwerkslieden en kooplieden, die Rome bewoonden,
werden in wijken vereenigd en in militiae verdeeld onder zijn bevel.
Zijn opvolger Tarquinius de Trotsche werd als een dwingeland
beschouwd : in 509 maakte een opstand een einde aan de macht
1

Zie Atlas der Algem. Gesch., kaart blz. 23.
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der Etruskische koningen. Dat zijn de eenige zekere gegevens die
wij bezitten over Rome voor den tijd der republiek.
De Romeinsche overleveringen. - Later wordt het verleden van de stad
door de geschiedschrijvers opgesmukt.
Naar zij verhalen werd Rome gesticht door Romulus, kleinzoon van Numitor,
koning van Alba. Deze was door zijn broeder Amulius van den troon gestooten.
De dochter van den voormaligen koning, Rhea Sylva, werd een vestale (zie
blz. 129), !;.luwde met den God Mars buiten weten van den nieuwen koning.
Ze bracht een tweeling, Romulus en Remus, ter wereld. Op bevel van Amulius
werden de pasgeboren kinderen op den Tiberstroom neergezet in een mandje;
dit kwam in het riet terecht aan den voet van den Palatinus. Een wolvin zoogde
de kinderen tot een herder, Faustulus, ze meenam. Ze werden door hun grootvader Numitor herkend en slaagdén er in hem op den troon van Alba terug
te plaatsen.
Later stichtte Romulus een stadje op den Palatinus : dit was het oorspronkelijke Roma quadrata. Remus was er niettegenstaande de bevelen van zijn
broeder de grachten van overgestoken : hij werd door Romulus gedood. De
gelukzoekers die Rome hadden bevolkt, roofden een aantal Sabijnsche meisjes
gedurende een feest door Romulus ingericht voor de naburige volkeren. Na hun
huwelijk met de Romeinen, traden de vrouwen als bemiddelaarsters op tusschen
hun echtgenooten en hun vaders: zoo werd het verbond tusschen beide stammen
bezegeld.
De Sabijn Numa volgde Romulus op. Hij schonk aan Rome een kalender,
richtte den tempel van Janus op, vormde een college van Pontifices en bracht
den eeredienst van Vesta in voege. De Romein Tul/us Hostilius verwoestte
Alba na de zegepraal der drie Horatii op de drie Curiatii. Ancus Martius zou,
volgens de overlevering Ostia, de haven aan de Tibermonding, aangelegd hebben.
Na hem kwam Rome onder de heerschappij van de Tarquinii. Hier vallen legende
en geschiedenis samen.

11. - DE ROMEINSCHE SAMENLEVING
EN DE INSTELLINGEN ONDER DE KONINGEN
De bevolking werd als civitas (stad) ingericht door de Etruskische
koningen, de Tarquinii. Onder een van dezen, Servius, traden de
plebejers in de militaire centuriën en werden in de comitia tributa
ondergebracht.

De oudste maatschappij. - De Romeinsche bevolking bestond
uit patriciërs, in groote patriarchale geslacHten vereenigd, en uit
plebejers. De gens of geslacht staat boven alles in dien tijd: de alleenstaande mensch telt niet mee. Uitgebreider dan een gewoon gezin
omvat de gens al degenen die van denzelfden voorvader afstamden
en op hetzelfde landgoed leefden.
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Hierbij kwamen vreemde beschermelingen, de cliënten: zij hadden
hun lot met dat der gens verbonden en haar naam aangenomen.
De slaven vormden een erfelijk bezit van de gens, werkten op
het domein, maar hadden noch vrijheid, noch rechten.
Deze patriarchale groepeering stond onder het eenig gezag van
denzelfden meester, tevens godsdienstig hoofd en rechter : den paterfamilias.
De plebejers leefden naast de gentes (meerv. van gens) : vreemdelingen, cliënten, die hun meester verloren en
vrijgemaakte slaven vormden de plebs; ze
waren vrij, maar aanvankelijk werden ze door
de wet genegeerd.

Instellingen onder de Tarquinii. De Etruskische koningen maakten het grondgebied één en groepeerden de bevolking in een
civitas met een bestuur van patriciërs.
De gentes over 30 curiën verdeeld, vergaderden in Comitia curiata op de markt
(forum) : hier werden de wetten aangenomen, recht gesproken en de koning
verkozen.
De hoofden der gentes vormden den vasten
raad der Ouden of Senaat: volgens de overlevering verhaalt steeg het aantal senatoren
van 100 op 300 onder de koningen.
De koning werd voor het leven verkozen
door de Comitia op voordracht van den
Senaat. Hij was de priester der civitas of
Pontifex Maximus en tevens het hoofd van
het leger.

Fig. 62. - Romeinsche
bijlbundel, naar halfverheven beeldwerlc
Samengebonden roeden
met een leeren riem om
een bijl gebonden: zinnebeeld van het recht tot
de roeden of t ot de
doodstraf te veroordeclen.
De bijlbundel werd door
de lictoren gedragen, eerst
voor den koning, dan
voor de consuls, de dictatoren en de hoogste ambtenaren van den Romeinsehen staat.

Hij is voorafgegaan door lictoren met bijlbundels
bewapend; na een overwinning viert hij een triomf,
een plechtigheid, waarbij hij op een praalwagen
gezeten en bekleed met ecn met goud afgezetten
mantel, door vier witte paarden wordt voortgetrokken. Hij zetelt in den Senaat op een curulischen zetel, die met ivoor was
ingelegd.
De koning was in d e eerste plaats bedienaar van den godsdienst. Tarquinius
de Oudere had van het Kapitooi het godsdienstig middenpunt van Rome gemaakt.
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Een tempel met drie heiligdommen, zooals in Etrurië, wordt er opgericht :
hij is toegewijd aan Jupiter, Juno en Minerva. De eenheid van de civitas wordt
zoo door een staatsgodsdienst bezegeld.

Hervormingen van Servius Tullius. - Koning Servius Tullius
gaf de plebejers, die vooral kooplieden en handwerkslieden waren,
een plaats in den staat : hij verdeelde Rome in vier plaatselijke
stammen (tribus), waar ze hun domicilie hadden evenals de patriciërs.
Om oorlog te voeren nam de koning ze ook in het leger op. Zijn
centuriën (theoretisch uit honderd man bestaand) vormden verschillende klassen, naar het vermogen ingedeeld. De vergadering der
gewapende mannen vonden plaats op het Marsveld. Het burgerrecht
was niet meer het voorrecht der patriciërs.
Omwenteling van 509. - De Romeinen stonden eensgezind
op tegen de dwingelandij van Tarquinius den Trotsche. Een omwenteling maakte een einde aan het Etruskisch koningschap.
lIl. -

ROMEINSCHE GODSDIENST

De Etruskische koningen verstevigden den Staat door middel van een
nationalen godsdienst, die onder de leiding stond van godsdienstige
colleges (Pontifices, Vestalen, Auguren) onder het gezag van den koning.
Jupiter, Juno en Minerva werden in den tempel van het kapitooi vereerd
Janus, Diana, Mars en Saturnus hadden elk hun eigen eeredienst.
Daarenboven eerde elk gezin den voorvader, die de gens had gesticht,
en de overledenen, die den haard moesten beschermen (Manes). Alle
handelingen van het leven worden onder bescherming van een oneindig
aantal goedgezinde machten geplaatst ;hun gunst werd door de Romeinen
verkregen door middel van een nauwgezette uitvoering van ritueele
handelingen. De groote goden eischten plengoffers, koeken en dierenoffers.

Huiselijke godsdienst. - Zoowel het particuliere als het openbare
leven van den Romein waren met godsdienst doordrenkt. « Zijn woning
is een tempel )). De paterfamilias is er de priester. In het atrium mag
het haardvuur nooit uitgaan: dit is Vesta, de ziel van het gezin. Ook
wordt aan Larus, den voorvader en aan de Manes, de andere overledenen, een eeredienst bewezen.
Hun wassen maskers (imagines) worden tentoongesteld en voedsel wordt
voor de overledenen voorbehouden. Zoo verkrijgen de levenden hun gunst.
De Penaten waakten over de veiligheid van het huis.
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Openbare eeredienst. - Elke curia heeft haar godheid. Ten
slotte hebben alle Romeinen een nationalen godsdienst. De koning,
opperhoofd
van
den
staatsgodsdienst,
raadpleegt Jupiter Capitolinus,
beschermer van Rome,
door middel van de
wichelarij
( auspiczin) .
Verschillende Colleges
van priesters oefenen
de ambten van den
staatsgodsdienst uit. De
Pontifices regelen de
openbare plechtigheden
en beslechten de twistvragen betreffende het
Fig. 63. - Tempel van Vesta.
ceremonieel. De Pontzfex
Tot in den Keizertijd werden ronde tempels
Maximus neemt, na den val voor de nationale godheden opgericht: dit was
der koningen, hun gods- een overblijfsel van den ouden Italischen
hutvorm.
dienstige ambten over.
Onder zijn bevelen bevinden zich
de Vestaalsche maagden: zes
in het wit gekleede meisjes onderhouden het heilige vuur in den
tempel van Vesta, aan wie ze voor
30 jaar toegewijd zijn. Het college
der Auguren verklaart de voorspellingen. De bliksem, de ingewanden
der dieren, het gezang en de vlucht
der vogels, de wonderen vormen
het onderwerp van hun scherpzin64. - Janus bifrons op een
nigen uitleg. Ze werden niet steeds vanFig.
de eerste munten der Romeinals ernstig beschouwd : twee augu- sche republiek, de Romeinsche as.
Koninklijke Bib!.,
ren, zegde men, konden elkaar niet (Penningkabinet,
Brussel.)
bekijken zonder te lachen.
Nationale goden. - Onder de nationale goden werd vooral
Jupiter vereerd, samen met Minerva en Juno, in den houten tempel
op den Capitolinus-heuvel; Janus bifrons (met het dubbele voorhoofd)
SCHMÉTS,
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had twee hoofden : het eene naar het verleden, het andere naar de
toekomst gekeerd; zijn heiligdom was in vredestijd gesloten; Diana
en Mars, god van den oorlog in den klassieken tijd; Saturnus, een
godheid uit den voorromeinschen tijd of « gouden eeuw» en beschermer
van den zaaitijd.
Geen enkele van deze godheden wordt afgebeeld voor de Romeinen met de
Grieken in betrekking komen. Jupiter werd zinnebeeldig voorgesteld door een
steen, Mars door een lans.

Volksgeloof. - De Romein maakte de godheid deelachtig aan
elken stap dien hij in het leven zette en aan al zijn handelingen.
Allerlei goden hielden zich met den mensch bezig van af zijn prilste kinderjaren : Vaticanus deed den zuigeling de eerste kreten slaken, Patina hielp het
kind drinken, Educa leerde het eten; Cuba droeg het van de wieg naar het bed;
Ossipaga maakte zijn beenderen hard, Stetina steunde zijn eerste stappen. Naar
Varro vertelt waren er 3°.000 godheden die zich met den mensch bezighielden.

Beoefening van den eeredienst. - Behalve particuliere en openbare
gebeden verlangden de goden ook optochten, meelkoeken, pleng- en
bloedoffers.
Ter gelegenheid van een triomf werd vaak een suovetaurilia geofferd : dit
bestond uit een varken, een schaap en een stier. De Romeinsche godsdienst
heeft nooit een onmenschelijk karakter gehad. Men verving zelfs soms het offerdier door een simulacrum of afbeelding uit brood of was vervaardigd.

Al deze verplichtingen beperkten zich tot uiterlzjke handelingen.
Het was genoeg het opgelegd ritueel nauwgezet te volgen.

TWEEDE DEEL
DE ROMEINSCHE REPUBLIEK (509-27 v. Chr.)

HOOFDSTUK III

INRICHTING VAN DE REPUBLIEK
EN MACHTSUITBREIDING OVER ITALIË (509-269)
J. -

BESTUUR DER PATRICIËRS

De patriciërs vonden baat bij de omwenteling van 509 waardoor de
koningen verjaagd werden. Hun Senaat maakte de wetten. De Comitia
centuriata namen ze aan zooals de patriciërs dit wenschten. Twee consuls,
van patricischen oorsprong, of, wanneer de Staat in gevaar verkeerde,
een dictator, beschikten over het gezag.

De magistraat. - De omwenteling van 509 was van aristocratischen aard. Twee consuls van patricischen oorsprong vervingen
den koning : ze stonden aan het hoofd van leger en rechtsmacht, zaten
den Senaat en de Comitia voor. Ze droegen een met purper afgezette
toga, zaten op een curulischen zetel en 12 lictoren gingen steeds voor hen
uit. Maar ze konden niets besluiten zonder elkaars hulp; hun ambt
duurde één jaar en daarna moesten ze voor den Senaat rekenschap
afleggen voor hun handelingen.
Verkeerde de Republiek in gevaar dan noemden de consuls een
dictator voor zes maanden. Deze ambtenaar, van buitengewonen
aard, had een lijfwacht van 24 lictoren; hij vereenigde alle gezag in
zijn persoon. Maar hij was ook aansprakelijk.
Vergaderingen. - Een Senaat, uit 3°0 patriciërs samengesteld,
legde zijn wil op : de senatusconsulten hadden kracht van wetten.
De Comitia centuriata behielden zich het recht voor de consuls
te verkiezen en de wetten aan te nemen. Ze stemden per centuriën,
te beginnen met de rijke standen, wier meening gewoonlijk bijgetreden
werd. Ook steunden de Comitia centuriata de politiek der patriciërs,
bij wie de welgestelde plebejers zich aansloten.

-
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Vanaf het begin van haar bestaan moest de Republiek twee gevaren bestrij den:
haar onafhankelijk bestaan tegen de naburige volkeren verdedigen en de
opstanden der plebejers dempen.

n. -

VRIJHEIDSOORLOGEN

1

Gedurende een eeuw voerde Rome strijd tegen de naburige volken;
het werd door de Galliërs verwoest.

Strijd tegen de naburige volken. - Kort na de omwenteling maakte een
Etruskisch koning, Porsenna, zich van Rome meester (om 508) en liet de wallen
door Servius Tullius gebouwd, sloopen. Rome werd een open stad, die aan elke
verrassing blootstond. Later overwon het Etrurië door de inneming van Veji
(395). Intusschen had het den Latijnschen Bond tot stand gebracht en kon weerstand bieden aan de roofgierige benden der Aequi, Volsei en Sabijnen die de bergen
bewoonden. Rome kon hun bij hun geregelde plundertochten gedurende de
4" eeuw weerstand bieden, maar door den inval der Galliërs werd het verrast.
De Galliërs te Rome. - Gallische legerbenden op zoek naar land en buit
waren het schiereiland binnengedrongen en overvielen de Etruriërs te Clusium.
De inwoners riepen de Romeinen als scheidsrechters in. De Romeinsche gezant
Fabius kon de invallers geen rede doen verstaan: « Ons recht, antwoordden zij,
berust in onze zwaarden ». Fabius was zoo verontwaardigd dat hij een Galliër
met zijn lans doorstak en door deze onvoorzichtige daad werd de woede der
Galliërs op Rome afgewend.

Fig. 65. - Het pilum is een werpspies, bijna 2 meter lang, bestaande uit een
ijzeren staaf voorzien van een houten steel; het kon ongeveer 25 m. ver geslingerd
worden. Het gevecht begon met het werpen van het pilum, dan werd men
handgemeen. Het pilum was geen doodend wapen want de vijand wist zich met
een schild te beschermen, maar wanner hierin het pilum bleef steken, werd
het onbruikbaar wegens het gewicht.

De stad, van haar muren beroofd, werd afgebrand. Het Kapitooi
werd veroverd (390) en de brenn (opperhoofd) der Galliërs trok zich
terug met een buit van 1000 pond goud, nog vermeerderd met het
gewicht van zijn zware ijzeren lans, die hij, zooals wordt verhaald,
in de balans zou geworpen hebben.
Verdediging van Rome. - Na dezen inval werd een doelmatige verdediging
ingericht. De dictator Camillus schonk aan de legioensoldaten een nieuwe
1

Zie Atlas der Algem. Gesch.) kaart blz. 23.
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bewapening: een ijzeren helm, een met brons belegd schild (scutum) en een
lange lans met ijzeren spits (pilurn) . Vóór Camillus werd de legerdienst niet
betaald: hij liet een soldij uitbetalen. Een vestingmuur, I I kilometer lang
en van 16 poorten voorzien, werd om de stad gebouwd. Rome zal geen vreemd
leger meer binnen zIjn muren zien voor de invallen der Barbaren in de 5° eeuw
na Chr.
111. -

STRIJD TUSSCHEN PATRICIËRS EN PLEBEJERS

De door oorlogen verarmde plebejers verlangden eigen ambtenaren
om hun belangen te verdedigen : hun tribunen mogen tegen de wetten
hun veto stellen, de wetten werden op schrift gesteld (XII Tafelen) en
de plebiscieten (volksstemmingen) werden erkend. In 366 kregen de
plebejers toegang tot het consulaat en in 300 werden alle curulische
ambten, alsook de Senaat, waartoe ze leidden, voor hen opengesteld.

De volkstribunen. - De plebejers hadden al hun vermogen door
de onophoudelijke oorlogen verloren (zie blz. 132). De dictatuur
(zie blz. 131) hield hun eerste opstanden in toom. Maar bij een aanval
van de Volsci weigerden ze te vechten, trokken zich terug op den
Heiligen Berg, buiten Rome, en wilden hun plicht eerst doen, nadat
ze hoogere ambtenaren hadden verkregen om hun rechten te verdedigen; namelijk twee tribunen (494) rechtstreeks door de plebs te
verkiezen.
Zoowel de persoon als de woning van de tribunen waren onschendbaar: hun huis was een asylum (vrijplaats). Zij hadden het recht tegen
elke wet hun veto (= ik weiger) te stellen.
Burgerlijke gelijkheid : Wet der XII Tafelen, 451. - De
plebejers verkregen eveneens dat de wet op schrift zou gesteld
worden.
De rechtsspraak, die op het gewoonterecht berustte, was nog steeds
willekeurig. Tien buitengewone ambtenaren, de tienmannen, ontvingen
de opdracht een wetboek op te stellen : dit was de Wet der Twaalf
Tafelen. Nu waren patriciërs en plebejers gelijk voor de wet.
Politieke gelijkheid : plebiscieten, toegang tot de ambten. Tegelijk werden de besluiten door de plebs in de Gomitia tributa
genomen en plebiscieten genaamd, verplicht gesteld. Één voorwaarde
werd vereischt : de goedkeuring van den Senaat.
De patriciërs weigerden evenwel gedurende langen tijd de plebejers in de
hoogere ambten te laten komen, want deze leidden tot den Senaat. Het beheer
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der schatkist door quaestoren bleef een voorrecht der patriciërs; dit gold ook
voor een nieuw ambt, dat van censor: deze maakte de lijst der burgers op en
waakte er met de grootste zorg voor dat beide standen uiteengehouden werden.
Het consulaat werd pas in 366 voor eIken burger toegankelijk. De tribuun
Licinius Stola werd de eerste plebejische consul. De patriciërs hadden echter daarom
het consulaire gezag verminderd door de benoeming van praetoren, die recht
moesten spreken en van aediles curules, belast met het politietoezicht en de
bevoorrading : deze ambtenaren mochten geen plebejers zijn.

Pas in het jaar 300 was de gelijkheid volkomen : alle curulische ambten
die tot den Senaat toegang verleenden stonden open voor de plebejers:
ze konden zelfs pontifices en auguren worden. Maar intusschen had
de maatschappij grondige wijzigingen ondergaan : het patriciaat
was aan het uitsterven; in 367 bestonden er nog slechts 24 gentes.
Maatschappelijke gelijkheid. - Een andere wet, wet van Licinius
genoemd, had aan de grooten, reeds in 367, het uitsluitend beheer
der staatsdomeinen ontnomen, die uit de gronden op den vijand
veroverd bestonden. Het was verboden over meer dan 500 morgen
(125 hectare) te beschikken. Het overige werd onder de onbemiddelde
burgers verdeeld. Ten slotte was het sluiten van huwelijken tusschen
personen van de twee standen in de zeden gedrongen.
Wijziging van de Romeinsche maatschappij : de adel. Tusschen de leden van de laatste gentes en de gegoede plebejers, die
een nieuwe macht, namelijk de geldmacht, bezaten, werd het onderscheid uitgewischt. Een nieuwe aristocratie ontstond, waarin het uitoefenen van hooge ambten de adelbrieven waren. Voor de groote massa
der plebejers bleven deze rechten echter zuiver theoretisch.
IV. -

HET ROMEINSCHE LEGER

Na den brand waardoor de Galliërs Rome hadden verwoest in 390,
had de stad een stevige omwalling gekregen; nu werd een tuchtvol
leger opgeleid, bestaande uit legioenen van Romeinsche burgers.

Het Romeinsche leger. - « De Romeinsche burger en de Romeinsche
soldaat waren één en dezelfde man »; hij greep naar de wapens wanneer zijn erf
gevaar liep; was het gevaar voorbij dan ging hij naar huis. Het Romeinsche
erf berustte dus op een hechten grondslag : de burger streed om zijn goed te behouden, alsmede de vrijheden, die met het bestaan van den Romeinschen Staat waren
verbonden.
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Na den Gallischen inval bleven de Romeinsche troepen niet langer
een verdedigingsmiddel : ze werden gebruikt om veroveringen
te ondernemen. De effectieven werden steeds grooter, de uitrusting
beter; het kader werd vast en een strenge tucht werd gehandhaafd.
De krijgsdienst kon opgelegd worden van 17 tot 60 jaar: de soldaat
bleef junior, d. w. z. behoorde tot den actieven dienst tot op 46-jarigen
leeftijd; daarna ging hij als senior in de reserve over.
De legereenheid was het legioen. Het telde ongeveer 3.000 man
verdeeld in 15 manipels van drie centuriën. Hierbij kwamen 1.200 veliten
en 600 ruiters. Het zwaar bewapend voetvolk speelde de hoofdrol :
het droeg helm, pantser en was voorzien van het pilum met ijzeren punt,
van een tweesnijdig zwaard en een scutum; de gegoede burgers vormden
dit gedeelte, terwijl de anderen in het korps der lichter bewapende
veliten dienden. De ruiterij werd langs beide vleugels opgesteld :
ze moest meestal door de verbonden volkeren, aan wie Rome zijn
bescherming had toegezegd, op hun eigen kosten geleverd worden.
Na de harde ervaringen, die het had opgedaan, had het leger geleerd zich in
oorlogstijd steeds goed te verschansen : het rechthoekige kamp was omringd
van aarden schansen, grachten en omheiningen. De tenten, van dierenhuiden
gemaakt, werden op regelmatige wijze opgesteld langs vier wegen, die elkaar
kruisten bij de tent van den bevelhebber, het pretorium. De buiten opgestelde
schildwachten moesten verrassingen voorkomen. Deze beweeglijke vesting werd
bij iedere etappe opgebouwd : de legioensoldaat droeg soms gedurende 4 of
5 uren wapens, werktuigen en mondvoorraad mee, samen een last van 20 à
25 kilogram.

Het bevel over het leger kwam toe aan de consuls of aan de praetoren.
Het gebrek aan militaire ervaring, dat vaak bij deze ambtenaren
voorkwam, werd goedgemaakt door een ijzeren tucht. Tegen hun
besluiten bestond geen hooger beroep.
V. -

VEROVERING EN STAATSINRICHTING VAN !TALIE 1

Het Romeinsche leger werd vooral voor veroveringen gebruikt. De
Samnieten en hun bondgenooten werden verslagen na een hardnekkigen
strijd van 63 jaar (Caudijnsch juk) : de Republiek omvatte dan het
geheele middengedeelte van het schiereiland. Na den oorlog tegen GrootGriekenland en Pyrrhus (Heraclea, 280) was Rome meester over geheel
Italië. Dit werd nu met strategische hierbanen doorsneden en door
1

Zie Atlas der A/gem. Gesch., kaart blz. 23.
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Rome ingericht; er heerschte veiligheid en voorspoed waarvan de
prijs werd betaald in den vorm van krijgsdienst en belasting.

Samnietische oorlog. - Rome moest sterke volkeren overwinnen, die
vaak bondgenootschappen aangingen om aan de Romeinsche heerschzucht het
hoofd te bieden. Het machtigste onder hen waren de Samnieten,. deze bedreigden
Capua, dat zich onder het Romeinsche gezag had geplaatst (343); de steden van
den Latijnschen Bond die hun onafhankelijkheid vreesden te verliezen, waren
tegen Rome opgestaan : ze werden met geweld onderworpen.

De verovering van Samnium was een lastiger taak. Vier legioenen,
in den pas van Caudium omsingeld (321) moesten, samen met 2 consuls,
zich vernederen door onder het Caudijnsche juk door te gaan.
Alle vroegere vijanden van Rome : Etruskische, Umbrische en Gallische steden
maakten gemeene zaak om de Samnietische vrijheid te verdedigen. Een ware
Italiaansche coalitie werd bij Sentinum verslagen (295).

Na een halve eeuw strijdens was het geheele gebied van de
Tyrrheenische (Westen) tot de Adriatische Zee (Oosten)
Romeinsch geworden.
Verovering van Zuid-Italië : Pyrrhus. - De Romeinsche
qeerschzucht stiet in Groot-Griekenland, op een even heerschzuchtig
vijand, die zich ook voor de veroveringen had gewapend: Pyrrhus,
koning van Epirus (Griekenland).
Tarente vreesde de Romeinsche veroveringen; het had zonder reden vier
schepen van de Republiek tot zinken gebracht en weigerde schadeloosstelling.
Daar het geen leger bezat riep deze rijke Grieksche kolonie de hulp in van
Pyrrhus. Deze veldheer kwam met 25.000 huurlingen in Italië landen.

Hij putte zijn krachten uit in duur betaalde overwinningen. Die
bij Heraclea (280) kostte hem 13.000 man. Dit soort van overwinningen heet sedert dien (c Pyrrhus-overwinning I). De opstand der
Italiërs waarop hij rekende vond niet plaats. Hij stak dan naar Sicilië
over.
Het geheele eiland viel in zijn macht, maar zijn juk werd onverdragelijk
gevonden. Hij moest het eiland verlaten. « Welk mooi slagveld, zei hij, ik vrij
laat voor Romeinen en Carthagers! »

Na den terugtocht van Pyrrhus werd de Ionische Zee op haar beurt
een Romeinsche zee. Het geheele schiereiland stond onder één
gezag.
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Inrichting van het Romeinsche Italië. - Rome had de verovering van Italië aan de inrichting en de tucht der legioenen te danken.
De onderwerping zal de vrucht zijn van de handige staatkunde van
den Senaat : hij verdeelt om te heerschen.
De municipia behouden hun wetten en hun eigen ambtenaren. De steden,
waarvan de trouw verdacht was, werden praefecturen : ze werden bestuurd
door praefecten, die van Rome kwamen. De verbonden steden bewaarden
hun gebruiken : ze waren met de Republiek door een verdrag verbonden, waarbij ze hulp moesten verleenen in den vorm van belastingen en troepen.

Een net heirbanen, met Rome als middenpunt, maakte een snelle
verplaatsing van de legioenen mogelijk.
De eerste heirbaan was de via Appia (312) : ze doorkruiste Campanië en liep
tot Tarente. Zoo werd Rome met de Grieksche wereld bekend; deze bezat een
voorspoed en éen beschaving die de Romeinsche overtrof.

De Romeinsche staatsinrichting, door belastingen en militaire effectieven betaald, maar de plaatselijke gebruiken ontziend, stichtte in
Italië vrede en orde, die tot dan onbekend waren. Ook beschouwden
weldra de volkeren van Italië Rome als de hoofdstad van hun aller
vaderland.

-

138 -

HOOFDSTUK IV

DE PUNISCHE OORLOGEN
EN DE BEHEERSCHING VAN DE MIDDELLANDSCHE ZEE 1
I. -

EERSTE PUNISCHE OORLOG: SICILIË (264-241)

Nadat ze Italië had veroverd, vond de Romeinsche Republiek een
onverbiddellijken vijand in de zeemacht van Carthago. Rome veroverde Sicilië in den eersten Punischen Oorlog j tegelijk ontnam het
aan zijn tegenstrever de overmacht op zee (corvus) en versloeg hem
op verpletterende wijze bij de Aegatische eilanden (241).

Rome en Carthago. - Rome en Carthago, de kolonie van Tyr (zie blz. 52)
leefden in goede verstandhouding zoo lang hun gebieden niet aan elkaar grensden:
ze hadden zelf samen een verdrag gesloten tegen Pyrrhus, hun gemeenschappelijken vijand (279).
De Romeinsche republiek was een kontinentale en militaire macht.

Carthago was een rijk van zeelieden en kooplieden. NoordAfrika, Westelijk St'cilië, Sardinië, de Balearen, de oostkust van Spanje
vormden een gebied dat voor zijn handelsverkeer voorbehouden was.
Voorbij de Zuilen van Hercules (Gibraltar), langs de Atlantische
kust was zijn vloot alleen te zien. Het handelsverkeer van Carthago
was aldus zonder weerga.
De Carthagers, evenals hun voorvaderen de Phoeniciêrs (Puniêrs) hadden
maar één ideaal: rijk worden. Dit volk, waarvoor winstbejag de eenige hartstocht
was, bezat geen volksleger : het betaalt vreemde huurlingen. Het wordt door een
aristocratie van kooplieden geregeerd.

Sicilië. - De inzet van den oorlog was Sicilië. Dit was verdeeld
tusschen de Carthagers in het Westen en de Grieken in het Oosten.
Een groep Italische gelukzoekers, de Mamertijnen, die op het eiland
woonden, hadden de Romeinen ter hulp geroepen : deze veroverden
het eiland voor zich zelf.
Daar Rome op zee nog geen macht bezat, werd besloten een groote vloot te
bouwen. Er wordt verteld dat de Romeinen een vijandelijk schip, dat ze hadden
buitgemaakt, tot model kozen. Ze waren niet bedreven in het rammeien der
1
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schepen; daarom bouwden ze op hun vaartuigen een beweeglijk dek van een
enterhaak (corvus = raaf) voorzien : deze werd op de schepen, die ze naderden
neergeslagen; de geheel bewapende legioensoldaten gingen dan aan boord en
streden er als op den beganen grond.

Door middel van den corvus slaagde de consul Duilius er voor
het eerst in een vijandelijke vloot te vernietigen te Mylae (260).
Carthago had de heerschappij op zee verloren.
De Carthager Hamilcar bood nog verschillende jaren weerstand op
het eiland maar een beslissende overwinning van de vloot van consul
Catulus bij de Aegatische eilanden (241) eindigde den oorlog.
Behalve dat het een zware oorlogsbelasting van 1200 talenten (ongeveer
7 millioen goudfrancs) moest betalen, stond Carthago Sicilië aan
Rome af.
IT. - TWEEDE PUNISCHE OORLOG (US-ZOI)
HANNIBAL IN ITALIË, SCIPIO IN AFRIKA
De uitbreiding van Carthago in Spanje (Carthagena) bracht de
Romeinen er toe de hand te leggen op Saguntum : hierdoor ontstond
de tweede Punische oorlog. Hannibal viel in Italië binnen na de Alpen
te zijn overgetrokken: met de Cisalpijnsche Galliërs had hij een verbond
gesloten. Hij bracht Rome op den rand van den afgrond door zijn overwinning bij het Trasimeensche Meer en bij Cannae (u6). Maar Hannibal
was van hulp van buiten afgesneden en Publius Scipio (Africanua)
landde in Afrika. Teruggeroepen naar zijn land, werd Hannibal te Zama
verslagen (zoz) en Carthago moest al zijn Europeesche bezittingen aan
Rome afstaan.

Aanvalspolitiek van Rome. - Rome kon zich ongestraft meester maken
van Corsika en Sardinië; Carthago zocht schadeloosstelling in Spanje;
Hasdrubal, schoonzoon van Hamilcar, stichtte er Carthagena, « een nieuw
Carthago
)J.

Rome werd ongerust en wilde de vorderingen van de Carthagers
verder dan den Ebro beletten; het nam de stad Saguntum, ten Zuiden
van den stroom gelegen, onder zijn bescherming. Deze werd door
Hannibal belegerd en ingenomen (219). Dit vormde de aanleiding
tot den tweeden Punischen oorlog.
Hannibal. - Hannibal, zoon van Hamilcar, was ongeveer 30 jaar oud.
Hij had tegen de Romeinen een eeuwigen haat gezworen. Geboren soldaat,
ongevoelig voor honger en vermoeidheid, den tegenstrever voortdurend verrassend door zijn onvoorziene plannen en zijn beweeglijkheid, zaaide Hannibal
gedurende 15 jaar den schrik in het schiereiland. Hij drong hier langs het Noorden
binnen.
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Hannibal in Italië (218). - Bij zijn vertrek uit Spanje beschikte
Hannibal over 5°.000 man voetvolk en 9.000 ruiters. Na de Pyreneeën
en den RhOne overgestoken te zijn, trok hij over de met sneeuw bedekte
Alpen. Hij verloor er meer dan de helft van zijn leger, maar in de
Povlakte vond hij de Gallische stammen gereed om hem tegen Rome
bij te staan. Zijn opmarsch was een reeks overwinningen : bij den
Ticinus, bij Trebia en bij het Trasimeensche Meer (217). Hij viel
er het leger van den consul Flaminius in den rug aan en perste het
tusschen de steile hoogten en het water samen : 15.000 Romeinen
werden gevangen genomen, 15.000, waaronder de consul, vonden
den dood.
Het Tiberdal lag voor Hannibal open. In Rome heerschte verslagenheid en
verwachtte men het ergste: de bruggen werden afgebroken; een dictator werd
aangesteld, Fabius. Maar de Carthager was naar het Zuiden opgerukt, waar
hij, trouwens te vergeefs, de Italische bevolking op zijn hand trachtte te krijgen.
Fabius, bijgenaamd Cunctator (de Draler) stelde zich tevreden met den vijand
onverwachts hier en daar te bestoken, omdat hij hem nog als onoverwinnelijk
beschouwde. Op zekeren dag was Hannibal in een dal van Campanië omsingeld;
Fabius hield de heuvels bezet. Maar de sluwe Carthager wist zich uit den slog
te trekken : hij liet 2.000 ossen vangen, liet aan hun horens wijngaardtakken
vastbinden en 's avonds in brand steken. De Romeinen door deze zee van vuur
verschrikt, kozen het hazenpad: Hannibal was gered.

Cannae (216). - De voorzichtigheid van Fabius vond echter geen
begrip. De verwaande consul Varro eischte dat er onmiddellijk zou
gehandeld worden: hij ontving, samen met den consul Paulus Emilius,
een bewonderaar van Fabius, de opdracht in het vlakke veld slag te
leveren. De legers stootten op elkaar in de vlakte bij Cannae.
Door een genialen inval had Hannibal zijn legers verplaatst buiten het weten
van Varro. De Romeinen stonden met het aangezicht gekeerd naar een hevigen
wind, verblindende stofwolken en een brandende zon. Een deel van de ruiterij
steeg af en bleef onbeweeglijk, terwijl de vleugels van het Carthaagsch leger de
Romeinsche troepen in den rug aanvielen : het werd een ramp zonder weerga.

Paulus Emilius, 80 senatoren,
bleven op het slagveld liggen.

72.000

Romeinen of verbondenen

Romeinsch offensief. - Nooit echter toonde de Senaat hardnekkiger weerstand. Nieuwe legers werden gevormd : zelfs de slaven werden ingelijfd.
Fabius en Marcellus tot consuls benoemd, kregen de taak aan de Romeinsche
nederlagen paal en perk te stellen, het moge kosten wat het wil.
Hannibal had zijn veldtocht onderbroken. Hij liet zijn troepen uitrusten te
Cap ua, dat naar zijn zijde was overgegaan.
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Syracuse werd verrast door het krachtdàdig optreden van Marcellus,
niettegenstaande de vernuftige verdedigingsmiddelen uitgedacht door
Archimedes (212). Capua gaf zich over (2II). Hasdrubal, broeder van
Hannibal, in Italië geland met hulptroepen, werd in den slag bij den
Metaurus gedood door den consul Nero. Deze liet het hoofd van het
lijk over de wallen werpen van het legerkamp van zijn broeder Hannibal.
Voor dezen scheen alle hoop verloren, maar toch bood hij nog vijf
jaar weerstand in Bruttium, tot hij teruggeroepen werd.
Za ma (202). - Hij vond nu een waardigen tegenstander in den jongen Publius
Scipio; deze ging tot den aanval op Carthago over. De Romein veroverde
Carthagena in Spanje en stak naar Afrika over waar de Numidische koning,
Ma.ssinissa, hem de hulp van zijn ruiterij verleende.

Hannibal kwam in zijn vaderland terug met een handvol veteranen;
tegenover de Romeinsche legioenen kon hij slechts een leger van
onervaren huurlingen stellen : hij verloor den slag bij Zama (202)
en het lot van Carthago was bezegeld.

Carthago, Afrikaansche Staat. - Al zijn Europeesche bezittingen gingen in de macht van Rome over; het mocht geen huurlingen
inlijven, noch meer dan tien schepen bezitten, noch oorlog voeren
zonder de toestemming van den Romeinschen Senaat; gedurende
50 jaar moet het een schatting van 200 talenten (ongeveer I.200.000
goudfrancs) betalen. Carthago was nog slechts een ontwapende
Afrikaansche Staat.
Hannibal zocht een toevlucht bij Antiochus lIl, koning van Syrië, dien hij
tegen Rome in het harnas joeg. Toen de Syriër verslagen was, genoot Hannibal
de gastvrijheid van Prusias, koning van Bythinië. De Romeinen zetten hun
vroegeren tegenstander na tot in zijn laatste schuilplaats. Hij nam vergif in om
aan hen te ontsnappen (183).
(Derde Punische Oorlog: verwoesting van Carthago, 146; blz. 142-143.)
1lI. -

BEHEERSCHING VAN DE MIDDELLANDSCHE ZEE

De bondgenooten van Hannibal moesten zich onderwerpen, zoo als
de Galliërs (191) of de voogdij van Rome aanvaarden, zooals Macedonië
of Syrië. De Romeinen streefden naar een volkomen heerschappij over
de Middellandsche Zee, maar hun juk verwekte opstanden. Deze werden
meedoogenloos verpletterd: bij Pydna verslagen (168) werd Macedonië
een Romeinsche provincie (148). Hetzelfde gebeurde met Griekenland
(Achaje) na de verwoesting van Corinthe en voor Carthago na den
derden Punischen oorlog, die door Scipio Aemilianus werd afgesloten.
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De verwoesting van Numantia (133) maakte een einde aan de onafhankelijkheid van Spanje : dit werd over het land met Italië verbonden na de
verovering van de Narbonensis (u8). In het Oosten kwam Klein-Azië,
van Syrië losgemaakt, onder Romeinsche voogdij en Egypte onderging
eveneens den invloed van Rome.

a) Oorlogen tegen Hannibal's bondgenooten
Tot in de 2 e eeuw kon Rome de noodzaak als oorzaak van zijn oorlogen laten
gelden. Daarna wil de Romeinsche Senaat de wereldheerschappij veroveren.
De Romeinen onderwierpen de vroegere bondgenooten van Carthago : de
Galliërs (201-191); den koning van Macedonië, Philips V, bij Cynoscephalae
verslagen (197), en den koning van Syrië, Antiochus 111, bij Magnesia
overwonnen (191). Griekenland werd van Macedonië losgemaakt, zijn steden
werden vrij verklaard en onder Rome 's voogdij geplaatst, zooals de overwonnen
koningen. Klein-Azië ging verloren voor Syrië en werd verdeeld tusschen de
staten Rhodus en Pergamon, die met Rome bevriend waren.

b) Veroveringsoorlogen: Macedonië (148), Griekenland (146),
Afrika (146), Spanje (133), Narbonensis (118).
De voogdij van Rome drukte te zwaar : er werden reusachtige belastingen gevergd en de onafhankelijkheid der beschermde staten ging
verloren.
Er kwam opstand in Macedonië, Griekenland, Afrika en Spanje,
maar Rome onderdrukte eIken tegenstand met wapengeweld.
Macedonië (148) en Griekenland (146), Romeinsche provincies.
De koning van Macedonië, Perseus, zoon van Philips V, bereidde zijn weerwraak
voor en steunde hierbij op den Aetiolischen Bond, die vijandig stond tegenover
Rome. Hij werd verpletterd bij Pydna (168) door Paulus Aemilius en zijn
vorstenhuis voor vervallen verklaard. Toch duurde de oorlog in de bergen nog
20 jaren, voor consul Metellus den laatsten tegenstand kon breken. Het oude
koninkrijk werd een provincie (148). In Griekenland werden alle steden, die
van vijandschap tegen Rome verdacht werden, ontmanteld. Corinthe werd
uitgeplunderd, zijn inwoners vermoord of als slaven naar alle windstreken verjaagd : consul Mummius stuurde de kunstschatten, die in deze laatste groote
handelsstad der Grieken in overvloed aanwezig waren, naar Rome (146). Griekenland zelf verloor tot zijn naam, die aan een te roemrijk verleden herinnerde:
het werd de provincie Achaje.
Derde Punische oorlog: verwoesting van Carthago (146). - Carthago
was overwonnen geworden, in hetzelfde jaar, waarin Corinthe werd verwoest.
De terugkeerende voorspoed was voor Rome een doorn in het oog. In den
Senaat eindigde Cato de Censor al zijn redevoeringen met dezelfde vermaning :
« Delenda est Carthago. )) (Carthago moet vernietigd worden.) Nadat het te
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vergeefs tegen de rooftochten van Massinissa, koning van Numidië, handlanger
van Rome, had verzet aangeteekend, had Carthago een leger op de been gebracht.
Rome kwam tusschenbeide zoogezegd om de verdragen te doen eerbiedigen
(blz. 141); het gaf het bevel de wapens in te leveren en de stad op drie uren
gaans van de kust te verplaatsen. Dit was zooveel als e::n doodvonnis.

Op deze wijze gehoond besloot Carthago zich met de wapens te
verdedigen. Het hiel ~ drie jaren stand niettegenstaande een Vreeselijken hongersnood. Consul Scipio Aemilianus had Carthago ingesloten zoowellangs de zee als langs de landzijde. Toen de wallen bestormd waren, werd van huis tot huis gevochten: zelfs de vrouwen
namen deel aan de verdediging; alles diende als wapen, tot de dakpannen toe en het haar der vrouwen, waarvan boogpezen gevlochten
werden.
De Senaat liet de stad met den bodem gelijkmaken en de plaats
waar zij had gestaan, werd als een vervloekt oord beschouwd: het was
zelfs verboden er iets te zaaien. Het veroverde grondgebied werd de
provincie Afrika.
Onderwerping van Spanje (133). - De Spaansche volksstammen Celtiberen en Lusitaniërs - hadden Rome bijgestaan toen dit de heerschappij
van Carthago bevecht, maar ze wenschten onafhankelijk te blijven tegenover
Rome. Om het jaar 150 werd de weerspannigheid algemeen.

De oorlog eindigde met het beleg van Numantia (133) : Scipio
Aemilianus omringde de stad met grachten, liet ze uithongeren en
verwoestte ze, zooals hij Carthago verwoest had.
Vijftien jaar later kon Rome Spanje over den landweg bereiken :
het had de Middellandsche oevers van Gallië veroverd.
Rome in de Middellandsche gedeelten van Gallië: de Narbonensis (118).
- De proconsul Sextius had het gebied bezet dat thans Provence (c~ provincie)
heet. Een militaire kolonie werd aan de overzijde van den Rhöne gesticht :
Narbonne (u8); hiernaar werd de provincie Narbonensis genaamd.
IV. -

TERRITORIALE GEVOLGEN VAN DE VEROVERINGEN

Als gevolg van de overwinningen der legioenen was de Middellandsche
Zee omgeven door Romeinsche provincies.

Rome, dat tot aan den slag bij Zama (202) niets anders was dan een Italisch
rijk, heerschte nu alleen over de Middellandsche Zee. Op 30 jaren tijd had
het Italië met een gordel van provincies omgeven: Macedonië, Afrika,
Spanje, Narbonensis. In het Oosten werd het rijkste koninkrijk van Klein-Azië,
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Pergamon. door zijn laatsten koning Attalas 111 per testament aan Rome vermaakt
(133). In de volgende eeuw vallen de koninkrijken. die het rijk van Alexander
den Groote overgeêrfd hadden. eveneens onder de slagen van Rome (Zie hfst. VI).

Bestuur der provincies. - Van de provincies eischte Rome
handhaving der orde en betaling van belastingen. Tevens moeten
legers worden gevormd die als hulptroepen dienen. Een proconsul of
propraetor wordt jaarlijks benoemd : hij beschikt over een onbegrensd
gezag en vertegenwoordigt de regeering van Rome in elke provincie.
Hij bestuurt en bezit de opperste rechtsmacht : alleen de Romeinsche
burgers kunnen te Rome in hooger beroep gaan.
De provincies bewaren hun plaatselijke gebruiken. mllr R')m~ eischt zware
belastingen : inkomstenbelasting op eigendommen. douanerechten. monopolie
van de uitbating van mijnen en wouden spijzen de sch:nkist der Republiek.
Toch wordt door de Romeinsche financiers. de tollenaars. nog meer geld geïnd
dan Rome eischt. Elke klacht tegen deze woekeraars of tegen den gouverneur
is nutteloos : de Senaat sluit meestal de oogen voor de knevelarijen en het
machtmisbruik der proconsuls.
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HOOFDSTUK V

WIJZIGINGEN IN DE ROMEINSCHE MAATSCHAPPIJ
DE HERVORMINGEN DER GRACCHEN
BURGEROORLOGEN. MARlUS EN SULLA
I. -

WIJZIGINGEN OP ZEDELIJK GEBIED

De openbare denkbeelden wijzigden zich te Rome onder invloed van
de vreemde beschavingen. De Grieksche denkbeelden beïnvloedden
opvoeding en letteren. De godsdienst veranderde onder invloed van de
Grieksche mythologie en van de Oostersche eerediensten.

De veroveringen hadden voor Rome niet uitsluitend goede gevolgen.
Als hoofdstad van de Middellandsche wereld nam het denkbeelden en
gewoonten der ingelijfde volkeren over : de Romeinsche samenleving
verloor haar strenge zeden en den geest van offervaardigheid die de
republiek onoverwinnelijk hadden gemaakt.
Cato de Censor, de strenge vaderlander, wilde al de verfijnde Grieken uit
Rome verbannen, uit vrees dat de jeugd de voorkeur zou gaan schenken « aan
den roem mooi te kunnen praten boven den roem goed te handelen en door
de wapens uit te blinken )). Zijn woorden werden echter in den wind geslagen.

Opvoeding en letteren. - Helleensche paedagogen en rhetoren
brachten naar Rome een weerschijn van de Grieksche beschaving
over. Hun taal werd aanvaard voor de opvoeding der rijken. De eerste
Romeinsche schrijvers, Ennius, Plautus, Terentius, bootsen de Grieksche
werken na.
Godsdienst. - De Romeinsche godheden werden verward met de
goden van de schitterende Grieksche mythologie. Het vroegere geloof
verloor zijn aanhangers : alleen voor de officieele riten bestond eenige
verplichting.
Het Romeinsche pantheon werd met een aantal vreemde godheden verrijkt :
de Aziatische eeredienst voor de godin-moeder Cybele werd zelf officieel gemaakt.

Il. -

WIJZIGINGEN OP MAATSCHAPPELIJK GEBIED:
DE GRACCHEN

De verdwijning van den middenstand in den loop der veroveringsoorlogen veroorzaakte maatschappelijken strijd, de Romeinsche adel
verdedigde hardnekkig zijn voorrechten tegen het proletariaat. De
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tribuun Tiberius Gracchus werd vermoord, omdat hij bepaald had
dat een gedeelte van het openbaar domein tusschen de onbemiddelden
zou verdeeld worden. Zijn broeder Caius werd door de partijgangers
van den Senaat vervolgd, omdat hij landbouwkoloniën had gesticht.
Wat de slaven betreft, hun aantal was door de veroveringen reusachtig
groot geworden en niemand kon ze verdedigen; hun opstanden werden op
onmeedoogende wijze onderdrukt.

De maatschappelijke quaestie. - De middenstand was op de
slagvelden gebleven. De adel (zie blz. 134), waarbij de ridders tollenaars en zakenlieden voor wie de veroveringen een bron van
rijkdom waren geworden - bevond zich tegenover een armoedige
proletariërsklasse.
Een aristocratie beschikte feitelijk alleen over de hoogere ambten en maakte
deel uit der vergaderingen. Ze behoudt zich het openbaar domein voor, niettegenstaande de Licinische wetten (zie blz. 134). Ze kan zoo onmetelijke eigendommen uitbaten, waarop soms duizenden slaven werken.
De tot armoede vervallen veteranen komen te Rome dit leger armen en
leegloopers van allen aard vergrooten: het zijn vreemdelingen of vrijgemaakten,
die eIken dag bij de rijken hun sportuia (eten en een aalmoes), hun eenig middel
van bestaan, kwamen afbedelen. Deze plebs die geen « klompje gronds)} te verdedigen heeft, wordt een gevaar voor de veiligheid der gro:lten.

Hervormingen der Gracchen. - Twee leden der aristocratie,
Tiberius en Caius Gracchus, kleinzonen van Scipio Africanus, namen
evenwel de volksbelangen ter harte. Ze wilden de armen uit Rome
verwijderen door een herstel van den kleinen grondeigendom.
Tot tribuun verkozen in 133, nam Tiberius de hervormingen van
Licinius tot voorbeeld. Zijn agrarische wet beperkte het aandeel
in het openbaar domein dat men mocht bezitten, tot 5°0 morgen
(125 hectare); er mocht geen slavenarbeid op gebruikt worden, want
deze was noodlottig voor de kleine boeren uit den vrijen stand;
de vrijgekomen gronden werden verdeeld onder de onbemiddelde
burgers in onaantastbare perceelen van 30 morgen.
Deze politiek berustte op rechtvaardigheid : alleen het openbaar domein
werd verdeeld. Maar de groot en, die hun verworven rechten wilden handhaven
wisten een tribuun, Octavius, tot hun meening over te halefl : hij sprak zijn veto
uit. Tiberius liet zijn collega door het volk afzetten. Dit recht had hij niet en
zijn tegenstanders maakten zich van hem af door hem te laten vermoorden.

Caïus Gracchus, door hetzelfde ideaal bezield en tevens om zich
te wreken, nam de taak van zijn broeder op. Tribuun in 123 maakte
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hij van den staat den officieeIen beschermer der armen, door geregelde
bedeeling.;:n van graan tegen halven prijs ( tarwewet) in te richten.
Hij besloot landbouwkoloniën in Italië en zelfs te Carthago te stichten.
Zijn vijanden zwoeren nu zijn on,dergang.
Het Carthaagsch grondgebied was tot vervloekt verklaard geworden (zie
blz. 143). De Senaat, die tegen elke agrarische hervorming gekant was, herinnerde zich dit op het oogenblik dat Caius er 6.000 kolonisten aan het vestigen
was. Bij zijn terugkeer werd hij als vijand van den Staat aangeklaagd en er werd
een prijs op zijn hoofd gesteld. Om aan zijn vijanden te ontsnappen gelastte
hij een zijner slaven hem te dooden (121). Het openbaar domein w~rd de onaantastbare eigendom van de grooten. « De grond, beweerde een tribuun, was de
eigendom van ten hoogste 2.000 burgers ».

De slaven. - De slaven boezemden vrees in wegens hun aantaler waren er verschillende millioenen - en omdat de wanhoop ze
opstandig maakte; er was geen Gracchus om voor hen de stem te
verheffen. Voor den blijspeldichter Plautus zijn ze het maar ezels
die onder de slagen geh'1rd zijn.
Ze worden vaak mishandeld en hun meester mag ze ter dood brengen.
Inderdaad de slaven zijn niet duur na een geslaagden oorlog: soms gaf men
niet meer dan 5 goudfrancs voor een krijgsgevangene.

Een opstand van deze ongelukkigen in Sicilië werd een echte oorlog.
Eunus (t 132) aan het hoofd van 7°.000 slaven versloeg verschillende
legers. De straf was vreesc1ijk : 20.000 opstandelingen werden gekruisigd. Een dergelijke opstand vond plaats in 103. Deze groote oproeren
eindigden eerst na de uitroeiing der gladiatoren van Spartacus (zie
blz. 151).
lIl. -

WIJZIGINGEN IN HET LEGER

De consul Marius verloste Rome gedeeltelijk van zijn plebs door
vrijwilligers in te lijven : het leger hing nu nog uitsluitend van eerzuchtige opperhoofden af.

De consul Marius slaagde er beter in dan de Gracchen de hoofdstad van de
armen te verlossen, namelijk door een hervorming van het leger. Hij zelf was
een soldaat van nederige afkomst; op I7-jarigen leeftijd ingelijfd was hij zijn
roem geheel aan zijn zwaard verschuldigd.

Hervorming van Marius. - Marius schonk aan de armsten
toegang tot de militaire loopbaan. De vrijwilligers werden er in toegelaten. Het was nu geen leger van burgers meer (zie blz. 134-135),
maar een leger 'Van partijgangers die vooral gehecht waren aan
hun opperhoofden, van wie ze graden en buit verwachtten.
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De uitslag van deze hervorming was noodlottig. De generaals, die
nu over de gehee1e gewapende macht beschikten, hadden van het
gezag van den Senaat niets meer te vreezen. Ze waren de echte
meesters Van den Romeinschen Staat.

Fig. 66. - Een Romeinsche adelaar.
Van af Marius is de standaard van
het legioen een zilveren, gouden of
bronzen arend op een stok gedragen.
De standaarddrager (aquilifer) is de
voornaamste honderdman : hij houd t
den standaard schuin op de eene of
andere afgesprok en wijze om de
bevelen van de opperhoofden aan de
troepen mee te deelen. De beginletters zijn die van den Senaat en van
het Romeinsche volk : Senatus populusque Romanus.

Fig. 67.
Romeinsch
legioensoldaat
met
pantser,
zwaard, lans, helm en schild "
deze bewapening bleef bestaan,
tot onder het Keizerrijk (Aarlen,
Oudheidk. Mus.). In Marius'
tijd waren de effectieven vergroot geworden : een legioen
bestond uit 6.000 man, verdeeld
in 10 cohortes.

IV. - MARIUS - VELDTOCHT IN AFRIKA : JUGURTHA (t 104);
VELDTOCHTEN IN GALLIË: TEUTONEN EN KIMBREN (101)
Marius vrijwaarde Rome tegen twee gevaren: hij versloeg Jugurtha
in Afrika en hij hield de invallen der Kimbren en Teutonen tegen.

Jugurthijnsche oorlog. - In dien tijd was de republiek aan groote gevaren
blootgesteld buiten en zelfs binnen Italië. Jugurtha had de kleinzonen van
Massinissa, Rome's bondgenoot (zie blz. 143) vermoord om alleen te regeeren
in Numidië. Deze gelukzoeker was een gevaarlijke buurman voor de vruchtbare
Afrikaansche provincie : hij had den vrede afgekocht van den consul die hem
moest bevechten en ontsnapte aan alle vervolgingen. Marius wist hem gevangen
te nemen. Met ketenen werd hij aan Marius' triomfwagen vastgeklonken en
stierf den hongerdood in de Mamertijnsche gevangenis (t 104).
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De Teutonen in Gallië, de Kimbren te Vercellae (101). - Rome moest
kort daarna een grooter gevaar trotseeren. De Teutonen en de Kimbren, uit
de Baltische vlakte afkomstig, kwamen met honderdduizenden afgezakt, door
vrouwen en kinderen vergezeld, om in de zuidelijke landstreken een woonplaats
te zoeken.

Marius ontving de opdracht ze tegen te houden. Hij verpletterde
de Teutonen te Aix (102) in de Provence. Dan versperde hij den weg
aan de Kimbren die Cisalpijnsch Gallië waren binnengedrongen (101).
Ze eischten grond voor zich en voor hun Teutoonsche broeders. « Zij hebben
den grond reeds, liet Marius hun antwoorden; ze zullen hem voor altijd behouden. »
Zooals Hannibal te Cannae verplaatste Marius zich zoo dat de Kimbren de zon
en den wind tegenhadden. De eerste rijen strijders waren met ketenen aaneengebonden om ze te beletten achteruit te gaan. Er bleef van hun benden niets
over. De Kimbrische vrouwen vermoordden de vluchtelingen, doodden uit
wanhoop hun kinderen en pleegden dan zelfmoord. De 60.000 overlevenden
werden als slaven verspreid.

Marius had Rome gered van den eersten der Germaansche
invallen. Hij was consul voor de vijfde maal en werd de (' nieuwe
Romulus J) geheeten.
V. - VELDTOCHT IN AZIË TEGEN MITHRIDATES
MARlUS TEGEN SULLA. DE PROSCRIPTIES
Marius komt in botsing met Sulla, zijn quaestor. Aan dezen was
door den Senaat een winstgevende veldtocht opgedragen tegen koning
Mithridates. De teleurgestelde Marius, hoofd der volkspartij, liet de
partijgangers van zijn tegenstrever vermoorden. Als overwinnaar
uit Azië teruggekeerd, vernietigt Sulla op zijn beurt de volkspartij
door de proscripties. Rome was aan de partijen overgeleverd en werd
de spéelbal der burgeroorlogen.

De bondgenootenoorlog (90-88). - Van de groote Romeinsche veroveringen
hadden de Italiërs vooral de nadeelen ondervonden : zware militaire offers,
als Rome's bongenooten (socii) gebracht, overdreven belastingen j daarenboven
werd het burgerrecht hUil geweigerd.

Het vragen moe, scheidden de Zuid-Italiërs, Samnieten, Umbriërs
en Etruriërs zich van Rome af en hun bond koos een eigen hoofdstad,
Italica (Abruzzen).
Marius nam een kleiner aandeel in de onderwerping der opstandelingen dan
zijn vroeger quaestor Sulla : deze slaagde er in dit oproer na drie jaren te dempen.
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De Senaat was er in geslaagd tweedracht tusschen de Italiërs te
zaaien : na hun onderwerping werden ze Romeinsche burgers, maar
ze mochten hun rechten slechts te Rome uitoefenen (87).
Mithridates, koning van Pontus. - Een winstgevende veldtocht zou in het Oosten beginnen: Mithridates, koning van Pontus,
een onvermoeibaar krijgsman, had zijn gezag over geheel Klein-Azië
uitgebreid en was in Griekenland doorgedrongen, waar Athene hem
zijn poorten had geopend. Rome haastte zich hier op te treden.
Marius tegen Sulla. - Een plebisciet had het bevel in den veldtocht aan Marius geschonken. Sulla, de man van den Senaat, was
teleurgesteld en stuurde zijn legioenen op Rome af. Marius werd
verbannen en nagezet. Van uit de moerassen bij Minturnae vluchtte
hij naar Carthago. Maar na het vertrek van Sulla naar Azië keerde
hij terug naar Rome: aan zijn benden gaf hij verlof te moorden en te
plunderen. Hij werd voor de 7e maal consul, riep Sulla tot (( vijand
van de Republiek » uit en legde de hand op zijn goederen. Marius
zou echter spoedig bezwijken onder gewetenswroeging en ten gevolge
van dronkenschap (86).
De proscripties. - Intusschen had Sulla Mithridates verslagen en keerde
terug met een leger, dat met buit overladen was. Hij gebruikte het om zijn
persoonlijken wraaklust bot te vieren.

Sulla trok Rome binnen en liet zich door een plebisciet tot dictator
voor het leven verkiezen. Om eIken tegenstand met tak en wortel uit
te roeien liet hij proscriptielijsten opmaken : hooge ambtenaren,
90 senatoren en duizenden Romeinen werden terechtgesteld. De hoofden werden op prijs gesteld, de goederen der families werden verbeurd
verklaard.
Sulla schonk deze aan zijn veteranen : 120.000 perceeIen grond werden de
belooning voor hun trouw. De aristocratische reactie had stroomen bloeds doen
vloeien.
Voldaan trok de dictator zich terug op zijn villa te Cumae. Hij stierf er na
enkele maanden (78). Zijn onheilspellend grafschrift luidde: cc Niemand heeft
meer goed gedaan aan zijn vrienden en meer kwaad aan zijn vijanden. ')
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HOOFDSTUK VI

EINDE DER REPUBLIEK : DE DRIEMANSCHAPPEN
I. -

POMPEJUS, CAESAR, CRASSUS. -

PHARSALA (48).

Het lot van de Republiek berust niet meer bij den Senaat. Eerzuchtigen
sluiten een verbintenis om het gezag onder elkaar te verdee1en. Zoo
werd een eerste driemanschap gevormd tusschen Pompejus, Caesar
en Crassus (60). Pompejus was de man van den Senaat. Hij had de overblijfselen van de volkspartij verpletterd, de laatste slaven van den
Spartacusopstand uiteengejaagd, de Cilicische zeeroovers en hun bondgenoot Mithridates verslagen en ten slotte Syrië veroverd. Zijn roem
moest echter wijken voor dien van een neef van Marius, Caesar, toen
deze Gallië geheel had veroverd. Bij zijn terugkeer weigerde hij aan
den Rubicon de wapens neer te leggen. Pompejus, zijn tegenstrever
geworden, moest naar Thessalië vluchten, waar Caesar hem versloeg
bij Pharsala (48). De dood van Crassus, door de Parthen omgebracht,
de moord op Pompejus in Egypte en de nederlagen van zijn partijgangers :
door dit alles kreeg Caesar alle macht in handen. Niettege nstaande
de genadige behandeling die hij aan zijn vijanden liet wedervaren,
viel hij onder de dolken van de laatste republikeinen: Brutus en Cassius
doorstaken hem op een Senaatsvergadering (44).

De Republiek was nog slechts een zinloos woord. De instellingen werden
niet geëerbiedigd : Marius had zevenmaal het consulaat bezet, Sulla had zijn
dictatuur voor het leven verlengd; na hem sluiten eerzuchtige politici een
onderlinge overeenkomst om de hoogere ambten te Rome en in de provinciën
onder elkaar te verdeelen. Zoo kende Rome een eerste driemanschap
bestaande uit Pompcjus, Caesar en Crassus en later een tweede niet Octavius,
Antonius en Lepidus.
Het verleden van Pompejus. - Pompejus was met de kleindochter van
Sulla gehuwd. Hij verpletterde de volkspartij, die weer was opgestaan, na
den dood van den dictator en vernietigde de overblijfselen van een leger
opstandige slaven, waarmee een gladiator van Capua, Spartacus, Italië had
doen beven.

Pompejus' populariteit groeide aan toen hij een einde maakte aan de
wandaden der zeeroovers, die sedert de burgeroorlogen de Middellandsche Zee onveilig maakten.
Met 500 galeien maakte hij jacht op deze avonturiers in Cilicië, hun schuilplaats, en in drie maanden vernielde hij hun 1.300 schepen door brand.
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Hij achtervolgde ook Mithridates, hun bondgenoot, die zich door
een slaafliet dooden om niet in de handen der Romeinen te vallen (63).
Steeds door het geluk begunstigd was Pompejus Syrië binnengetrokken (64), waar de Seleuciden door niemand meer als koningen
werden erkend. Hij maakte dit land tot een Romeinsche provincie.
Zijn legioenen hadden
de Romeinsche heerschappij tot aan den
Eufraat uitgebreid.

Fig. 68. - Borstbeeld van Caesar
(Gravure van Rubens naar een marmeren beeld
der Oudheid.)

Eerste driemanschap
(60). - Na deze indrukwekkende overwinningen
mocht Pompejus het
hoogste nastreven, maar
Crassus en Caesar betwistten hem de macht.
De eenige verdienste van
. Crassus was zijn onmetelijke rijkdom. Caesar
was een gevaarlijker tegenstander. Hij was de neef
van Marius en stamde uit
de befaamde gens Julia.
Na in Spanje praetor te
zijn geweest, kwam hij
naar Rome terug met
een nieuw vermogen en
eerzuchtiger dan ooit :
hij was liever « de
eerste in een klein Alpendorpje dan de tweede te
Rome».

Pompejus was genoodzaakt met zijn twee
mededingers, Crassus en Caesar, een driemanschap te vormen (60).
Caesar en de Oorlog in Gallië (58). - Caesar wilde ook door
krijgsroem Pompejus voorbijstreven. Hij kreeg het bevel in den oorlog
tegen Gallië. In acht jaren tijd verschoof hij de Romeinsche grenzen
van de Gallia Narbonensis (zie blz. 143) tot aan den Rijn.
Caesar was een ongeëvenaard veldheer door de scherpzinnigheid van zijn
plannen en de volharding bij hun uitvoering, alsook door het handig gebruik
dat hij niets te maken van de fouten van zijn tegenstander. Hij vond hier niet
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een eigenlijke natie tegenover zich, maar wel een aantal kleine staatjes, verdeeld
in elkaar benijdende groepjes. Meer dan 60 volkeren, die tijdelijk bondgenooten
waren, waren over Gallië verspreid. De dapperheid der Galliërs kon dit gebrek
aan tucht niet vergoeden.

De Romeinsche veldheer trok over de Alpen om de Helvetiërs,
die de Provence binnendrongen, terug te drijven (zie blz. 143). De
Galliërs riepen dan zijn hulp in om het Germaansch opperhoofd
met zijn 150.000 Sueven uit den Elzas te verjagen. De strijd tegen
de Belgen, dien hij moest onderbreken om tochten naar het eiland

Fig. 69. - Het Romeinsche Forum.
(Huidige toestand : de ruïnen der bouwwerken zijn uit den tijd der Keizers.)

Brittannië en naar Germanië te ondernemen, was de moeilijkste van
alle 1; volledige onderwerping van Gallië werd slechts mogelijk na de
nederlaag van den Arverner Vercingetorix.
Een nationale opleving had voor gevolg dat 25°.000 Galliërs naar de wapens
grepen. Caesar beschikte nog slechts over 45.000 man, toen hij zijn dapperen
tegenstander ontmoette bij Alesia (Alize-S t e Reine, Cóte d'Or). De Romeinsche
veldheer gebruikte de hongertaktiek : hij omringde de stelling van Vercingetorix
1

Zie Belg. Gesch., blz.

21-24.
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met vestingwerken. Zijn Gallische bondgenooten, eveneens door vestingwerken
op afstand gehouden waren niet in staat den nationalen held ter hulp te komen.
Door den honger in het nauw gedreven moest hij tegen Caesar slag leveren :
dit duurde drie dagen. Hij kon de Romeinsche linies niet doorbreken en moest
zijn overwinnaar te voet vallen : vijf jaar later werd hij aan den triomfwagen
vastgeklonken en daarna gewurgd.

De veldheer keerde naar Italië terug, waar hij den naam kreeg
onoverwinnelijk te zijn en zich er op kon beroemen het Romeinsche
grondgebied tot aan den Rijn te hebben vergroot.
Crassus had zich door de Parthen aan de overzijde van den Eufraat laten
verrassen en er den dood gevonden. Te Rome was Caesar de eenige meester.

Strijd tusschen Caesar en Pompejus : Pharsala (48). Pompejus liet hem door den Senaat het bevel overbrengen zijn leger
bij den Rubicon af te danken zooals dit in de overlevering lag. Caesar
bekreunde zich niet om het bevel: hij beschikte over de macht. Pompejus werd ongerust en vluchtte met een aantal senatoren maar
Thessalië. Caesar, nu meester in het schiereiland, onderwierp Pompejus'
aanhangers in Spanje, Voor hij zijn vijand nazette tot bij Pharsala.
De Pompejanen werden verpletterd. Hun veldheer meende bij
Ptolemaeus, koning van Egypte, een onderkomen te vinden; naar
deze vreesde zich zelf in gevaar te brengen, en liet Pompejus vermoorden
zoohaast hij Voet aan wal zette (48).
Laatste veldtochten van Caesar. - Als eenig overlevende van het driemanschap, zette Caesar nu zijn overwinningen voort. Hij onderwierp Egypte en
zette er Cleopatra op den troon. In Klein-Azië versloeg hij den zoon van
Mithridates, Pharnaces, in een zoo korten veldtocht dat hij aan den Senaat liet
melden: « Veni, vidi, vici )) (Ik kwam, ik zag, ik overwon). Hij verpletterde ten
slotte de laatste Pompejaansche legers in Afrika bij Thapsus (46) en in Span'e,
bij Munda (45). Zijn terugkeer te Rome was een triomftocht. Openbare feestmalen, circus spelen, uitdeelingen van geld, graan en olie aan alle burgers, niets
was den veldheer te veel om zijn overwinningen te vieren. Vooral zijn legioensoldaten werden niet vergeten: elk soldaat ontving 5.000 denarii en elk honderdman 10.000 (de denarius was ongeveer 0,80 goudfr. waard).

Caesar vermoord (44). - Dictator geworden, was Caesar grootmoedig Voor zijn vijanden, bezorgd voor de arme burgers en voor de
veteranen, aan wie hij grond schonk. Hij wilde nieuwe veldtochten
naar het Oosten ondernemen en ging zelfs om met het plan een monarchie
te stichten toen hij in vollen Senaat vermoord werd door de republikeinen
Cassius en Brutus (15 Maart 44).
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Caesar's levenswerk. - Julius Caesar is van de merkwaardigste
figuren der Oudheid. Als handig staatsman ging hij met geen partij mee.
Als schrander bestuursman verving hij de tollenaars door ambtenaren,
met het innen der belastingen belast. De ambtenaren moesten het
gebruik van 's lands penningen nauwkeurig verantwoorden.
Hij was tegelijk redenaar en talentvol schrijver. Door zijn Commentaar is ons
de veldtocht in Gallië bekend. Hij bracht ook orde in den Romeinschen kalender.
Het maanjaar van Numa (zie blz. 126) telde 355 dagen: de afwijking van het
echte jaar was zoo groot dat men aan het jaar 45 een duur van 445 dagen moest
gegeven worden om het achterstel in te halen. Dit was het « jaar der verwarring» .
Het Juliaansch jaar zou voortaan 365 dagen tellen en om de vier jaren 366
(schrikkeljaar). Het werd in het westen gebruikt tot in de 16 e eeuw.
11. -

OCTAVIUS, ANTONIUS, LEPIDUS. -

ACTIUM (31)

Antonius, die de rechterhand van Caesar was geweest, wilde dezen opvolgen. De Senaat stelde tegenover hem den neef van Caesar, Octavius.
Ze verbonden zich tegen den Senaat en vormden met Lepidus een
2" driemanschap. Na hun respectievelijke vijanden op de proscriptielijsten gebracht te hebben, vielen ze de Republikeinsche legers aan: Brutus
en Cassius vonden den dood bij Philippi (42). Lepidus werd afgezet.
Toen hij meester was in het Westen, verklaarde Octavius den oorlog
aan Antonius, toen deze de verdeeling van het Oosten eischte tusschen
de kinderen die hij met Cleopatra, de Egyptische koningin, had. De slag
bij Actium (31) bracht de beslissing voor beiden: Antonius en Cleopatra
pleegden zelfmoord. De Romeinsche Staat heeft slechts één meester :
Octavius. De Republiek is dood.

De poging om de Republiek te herstellen door den moord op Caesar
slaagde geenszins : de Republikeinsche geest bestond niet meer
te Rome.
Tweede driemanschap (43). - Marcus Antonius eischte voor
zichzelf de macht op, omdat hij de rechterhand van Caesar was geweest.
De Senaat stelde tegenover hem Octavius, achterneef en erfgenaam
van Caesar.
Zijn jonge leeftijd, 19 jaar, en zijn zwakke gezondheid schenen hem tot een
speelbal in de handen van Antonius te zullen maken. Cicero, « De Vader des
Vaderlands ", die vroeger de Republiek had gered, toen Catilina een samenzwering had gevormd, sprak tegen Antonius hevige philippica's uit.

Ten slotte sloten de twee tegenstanders een verbond tegen den
Senaat en vormden met Lepidus een 2 C driemanschap (43). Ze rukten
met hun legers Rome binnen.
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De proscriptielijsten. - Elk der driemannen offerde tot zijn
beste vrienden toe aan den haat van zijn collega's op.
300 senatoren werden ter dood gebracht. Op de lijsten van verdachten stonden
de namen van den vader van Lepidus zelf en van den oom van Antonius. Het
hoofd van Cicero werd naar Antonius gebracht.

Nederlaag der republikeinen te Philippi (42). - Toen ze
geen vijanden meer achterlieten, rukten Octavius en Antonius naar
Macedonïe om de moordenaars van Caesar te gaan bestrijden. Brutus
en Cassius werden te Philippi ingehaald : ze pleegden zelfmoord
vóór hun nederlaag voltrokken was.
Octavius tegen Antonius. - De driemannen verdeelden de
provinciën onder elkaar. Octavius ontving het Westen met Rome;
Antonius het Oosten. Deze schikking werd bezegeld door het huwelijk van Antonius met de zuster van Octavius. Wat Lepidus betreft,
deze moest zich met Afrika tevreden stellen en mocht het zelf niet
lang behouden; omdat hij te veeleischend was, werd hij afgezet.
Antonius verwekte den haat van Octavius door Octavia te verstooten
om den Egyptischen troon te gaan deelen met Cleopatra. Deze persoonlijke vijandschap ontwikkelde zich tot een nationalen oorlog toen Antonius
de verdeeling van het Oosten onder de kinderen van Cleopatra en
hemzelf wilde eischen.
Actium (2 Sept. 31). - Antonius bezat uitstekend voetvolk maar
maakte er geen gebruik van. Op den raad van Cleopatra nam hij een
zeeslag aan bij de Grieksche kaap Actium. De admiraal van Octavius,
Agrippa, behaalde de overwinning en de koningin trok zich terug
met haar vloot gedurende het gevecht. Antonius volgde haar en zijn
voetvolk, op het vasteland achtergelaten, moest zich overgeven. De weg
naar Egypte lag open voor Octavius. Bij zijn aankomst vernam hij
den dood van Antonius. Deze had zelfmoord gepleegd bij het hooren
van het nieuws van Cleopatra's dood: dit was evenwel een valsch
gerucht.
De overwinnaar kon Cleopatra echter niet gevangen nemen. Ze werd dooi
gevonden op haar gouden rustbed in haar feestkleedij uitgedost in het paleis
te Alexandrië. Na het bevel ontvangen te hebben zich naar Rome te begeven
had ze zich door een vergiftige slang laten bijten.

De overwinning bij Actium schonk aan Octavius de heerschappij over de Middellandsche wereld.

DERDE DEEL
HET ROMEINSCHE KEIZERRIJK
(31 V. CHR. - 395 NA CHR.)

HOOFDSTUK VII

HET VROEGER RIJK
AUGUSTUS (t 14) EN DE LIVII (14-68)
DE FLA VISCHE KEIZERS (68-96), DE ANTONINI (96-192)
I. -

HET KEIZERLIJK BESTUUR ONDER AUGUSTUS

De grootste weldaad
van de regeering van
Octavius Augustus was de
vrede. Hij vestigde dezen
door het inrichten van een
staand leger en door het
Rijk natuurlijke grenzen
te geven : Rijn, Donau
en Eufraat. Hij ontzag
de republikeinsche overleveringen deelde de provinciën met den Senaat;
hij schiep nochtans een
keizerlijke administratie
en beschikte over een keizerlijke schatkist, die door
den fiscus werd gespijsd.

De Romeinsche vrede. - De Middellandsche
volkeren lil hetzelfde
Romeinsche Rijk samen- Fig. 68. - Keizer Augustus (Vatikaansch Mus.).
gebracht, konden een
Augustus, rechtstaand afgebeeld, heft de
rechterhand op in de houding van iemand die
langen vrede genieten. een
toespraak houdt; Zijn borst is met een
Als een zinnebeeld hier- pantser bedekt. zijn mantel hangt over den
die den schepter houdt. Aan zijn
van liet Octavius den linkerarm,
voeten het kind Eros (of Cupido) op een dolfijn.
tempel van Janus sluiten
(zie blz. 129-130). Hij zorgde voor de veiligheid door herhaaldelijk
tochten naar de natuurlijke grenzen te ondernemen.
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Grenzen van het Keizerrijk. - Aan de overzijde van de Alpen
strekte de nieuwe provincie Rhaetië zich uit tot aan den Donau :
langs den benedenloop van den stroom vormden de provinciën
Pannonië (Illyrië) en Moesia (oostelijke Balkan) de verbinding
over land tusschen West en Oost. In het Oosten bleef de Eufraat
bedreigd door de Parthen terwijl in het Noorden de grens niet verder
dan de Rijn ging.
In het jaar 9 na Chr. werd de gouverneur Varus met drie legioenen, die in
Germanië lagen, in het Teutoburger Woud omsingeld door een vroeger Romeinsch
officier; deze was de Germaan Arminius (Hermann), die Romeinsch burger was
geworden; de overige Romeinsche legers moesten zich achter den Rijn
terugtrekken.

Het Rijk omvatte dus de drie declen van de wereld, die aan de
Ouden bekend was : Zuid-Europa, West-Azië en Noord-Afrika.
Het had een lange kust langs den Atlantischen Oceaan « de buitenzee ));
Zuiden van de Roode Zee stond Aden onder Romeinsche voogdij en was een
vooruitgeschoven koopvaardij haven naar den Indischen Oceaan gericht. Buiten
dit onderworpen gebied bevonden zich de Germanen en de Parthen (Perzen).
De bewaking van de grenzen is de voornaamste zorg der keizers.

Het keizerlijke leger. - Van Octavius' tijd af is er een staand
leger; de troepen worden nooit meer afgedankt.
25 legioenen, samengesteld vooral uit vrijwilligers voor 20 jaar aangenomen,
en een gelijk aantal hulptroepen uit de provinciën afkomstig, vormden samen een
landleger van ongeveer 300.000 man. Ze ontvingen een soldij, een aandeel in
den buit, een perceel grond nadat hun dienst was afgeloopen, alsmede het
Romeinsch burgerrecht, indien ze het nog niet bezaten. Smaldeelen schepen
hielden de wacht in de Middellandsche Zee, op den Rijn en den Donau.

Gezag van Augustus. - Augustus had het bevel over alle land- en zeestrijdkrachten. Een praetoriaansche lijfwacht waakte over zijn persoonlijke veiligheid.
Hij droeg den keizerlijken titel, dien de zegepralende ve1dheeren droegen; het
tragisch einde van Caesar indachtig wierp hij zich op als de bewaarder der republikeinsche traditie. De Senaat aarselde niet hem tot Augustus, of « geheiligd ))
uit te roepen (27 v. Chr.).

Feitelijk was de keizer het militair, burgerlijk en godsdienstig
opperhoofd van alle bewoners van het Rijk. Als tribuun was hij
onaantastbaar, bezat het vetorecht en het recht wetsontwerpen neer te
leggen : hij stelde ze voor, de Senaat of de Comitia namen ze aan.

Bestuur van het Rijk. - De keizer had een Geheimen keizerlijken
raad, uit zijn vrienden verkozen. Deze werd aangevuld door een
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administratie bestaande uit eigen beambten

zijn slaven of vrijgemaakten.
Octavius had ook een particuliere schatkist, den fiscus : deze inkomsten
overtroffen die van de staatskas. Hij wist de provincies op handige
wiJze te verdeelen : de Senaat mocht over de onderworpen provincies
beschikken; de keizer behield zich die voor, waar de aanwezigheid
van legioenen noodzakelijk was. Maar in alle hadden de provinciebewoners het recht bij den keizer hooger beroep aan te teekenen tegen
de misbruiken.

Het net Romeinsche heirbanen en posterijen werd afgewerkt,
zoodat het staatsbestuur veel gemakkelijker werd.
11. -

ROME IN DE EEUW VAN AUGUSTUS

Augustus legde te Rome pleinen aan en trok mooie bouwwerken
op. Hij onderhield het onbemiddelde deel der bevolking. Samen met
Maecenas beschermde hij de Latijnsche letteren: Vergilius, Horatius en
Titus Livius verheerlijken Rome en de regeering.

Groote bouwwerken te Rome. - Rome werd een gezonder stad.
Meer dan een millioen inwoners leefden er in huizen met verschillende verdiepingen. De wijken met smalle straten krijgen groote
pleinen (Forum Julium, F. Augustum). In een stad waar de Zomer
snikheet is, werden talrijke waterleidingen, fonteinen en kostelooze
zwemdokken aangelegd door den aedilis Agrippa. Het Pantheon en de
thermen zijn de best bekende onder de talrijke bouwwerken die onder
deze regeering werden opgetrokken of hersteld. Augustus mocht
er op roemen « een marmeren stad achter te laten ».
Openbare bijstand. - Rome bleef nochtans het verblijf van tal/ooze armen.
Het aantal ondersteunde burgers werd op 200.000 bepaald. Een stadwacht van
3 cohortes zorgde voor de veiligheid en de prefectus annonae voor de voedselvoorziening.
Klassieke tijd der Latijnsche letteren. - De laatste eeuw van de Republiek
had twee merkwaardige geschiedschrijvers opgeleverd: Caesar (zie blz. ISS) en
Sallustius, den dichter Lucretius en ten slotte den redenaar Cicero: zijn smijdig,
schitterend en krachtig proza zijn de trouwe weerspiegeling van zijn verheven
gedachten, die den Romeinschen geest vertolken. Na hem is de staatkundige
redenaarskunst niet meer vertegenwoordigd, want het keizerlijke regime duldde
geen betwisting.
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Er ontstond een hofiiteratuur door den keizer en zijn mInIster
Maecenas aangemoedigd. Zij trachtte door een klassieke vormschoonheid
de Romeinsche grootheid te verheerlijken. Vergilius, Horatius en

Titus Livius zijn de schitterendste vertegenwoordigers van deze
gouden eeuw der Latijnsche letteren.
Vergilius bezong den landarbeid in zijn Georgica en verheerlijkte het legendarisch verleden van Rome : zijn epos, de Aeneïs maakte van hem de weerga van
Homerus. Horatius bezong in gemeenzamer stijl gematigdheid en eenvoud; hij
stelde de regels der dichtkunst te boek in de Ars paetica. Titus Livius verheerlijkte het Romeinsch karakter in zijn « Geschiedenis van Rome )). Tibullus,
Ovidius, Propertius zijn eveneens dichters uit den tijd van Augustus en beoefenen
de lichtere genres. Evenals alle schrijvers uit dien tijd werken zij naar Grieksche
modellen. Strabo beschreef de provincies van het Rijk en Agrippa maakte een
begin met de officieele landkaart.
Dood van Augustus (14 na Chr.). - De regeering van Augustus werd
beschouwd als de kroon op de vroegere bedrijvigheid van Rome. Hij werd tot
« divus
d. w. z. goddelijk verklaard. « Heb ik mijn rol niet goed gespeeld? "
vroeg hij aan zijn vrienden. Toen ze dit bevestigden « Welnu, riep hij, het spel
is gedaan. Juicht het toe
Bij deze woorden stierf hij, zoo wordt verteld; hij
overleed te Nola, in Campanië, waar hij zich had teruggetrokken. Hij had 44 jaar
geregeerd. In zijn tijd werd Jezus-Christus geboren, wiens leer de oude maatschappij geheel zal wijzigen (zie blz. I76).
)J

)J.

111. -

DE KEIZERS DER EERSTE TWEE EEUWEN

De Livische keizers (14-68) behoorden tot het geslacht van Augustus,
maar geleken niet naar hem. Buiten Claudius, den veroveraar van
Mauretanië en Brittannië, waren het onverdraaglijke dwingelanden,
vooral Nero, de vervolger der christenen.
De keizerlijke macht werd erfelijk onder de Flavische keizers (68-96) :
Vespasianus was een groot bouwer (Colosseum) en een krachtdadig
veldheer. Zijn zoon Titus verwoestte Jeruzalem na den opstand der
Joden.
De Antonini (96-192) volgden elkaar op door adoptie. Rome verovert
zijn laatste provincie: Trajanus bezet Dacië (Roemenië). Hadrianus
voert de centralisatie van het bestuur door en liet de wetboeken opstellen.
Antoninus had een vreedzame regeering; het is billijk dat zijn naam
gehecht wordt aan de door adoptie aangeduide keizers. Na Marcus
Aurelius, den keizer wijsgeer, was de « gulden tijd» van Rome afgesloten.

De Livii. - Na Octavius werden de keizers of caesars eerst. onder zijn
verwanten aangeduid: dit waren de Livii CI4-68). Octavius had de macht overgemaakt aan zijn aangenomen zoon Tiberius, dien zijn vrouw, Livia uit een
vorig huwelijk had. Deze Livii waren : Tiberius ct 37), Caligula ct 4 1),
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Claudius, (t 54) en Nero (t 68); de voorlaatste was de voornaamste onder hen:
hij veroverde Mauretanië (Marokko) en zuidelijk Brittannië. De anderen waren dwingelanden en kwaIT,len op tragische wijze aan
hun einde.

Nero was wegens zijn misdaden de
meeste verfoeide der Caesars. Hij liet
zijn moeder Agrippina, zijn vrouw,
zijn aangenomen broeder Britannicus
en zijn leermeesters Burrhus en
Seneca ombrengen. Drie wijken van
Rome werden door brand vernield
(64) : het gerucht liep dat de keizer
Fig. 69. - De oude Nero.
Koninlijke Bib!.
de brandstichter was. Hij wentelde (Penningkab.
Brussel.)
de volkswoede af op de christenen en
liet ze in vreeselijke folteringen dooden (zie blz. 178).
Hij hield zich voor een geniaal dichter en musicus; in zijn Gouden Huis ontving
hij de hulde van lage Grit-ksche vleiers, de eenige, zoo zegde hij, die de kunst
van het toejuichen verstonden. Door allen verlaten liet hij zich dooden: " Welk
kunstenaar verdwijnt met mij " zou hij gezegd hebben (68). Het geslacht van
Augustus ging in slijk en bloed onder.

De Flavii (68-96). - Door de Oostersche legioenen tot keizer
uitgeroepen, vestigde Vespasianus (Flavius) de macht in zijn familie.
Hij regeerde op krachtdadige wijze tot aan zijn dood. « Een keizer,
zegde hij, moet rechtstaand sterven ». Een groot gedeelte van zijn
rcgeering werd besteed aan het dempen van oproeren in Gallië en
B.rittannië en het was in dezen tijd dat zijn zoon Titus een einde maakte
aan den Jodenopstand door Jeruzalem te verwoesten (69) : dit feit
werd door den Boog van Titus herdacht. Bedrijvig, zuinig en bezadigd,
leefde Vespasianus ook in de herinnering voort als een groot bouwer:
hij herstelde het Kapitaal, bouwde den tempel voor den Vrede en
het Colosseum (zie blz. 162).
Titus, bijgenaamd « het genot van het menschdom ", onderscheidde zich
door zijn goedheid. Een dag zonder weldaad voorbijgegaan beschouwde hij als
een verloren dag. Maar zijn regeering werd door rampen geteisterd : Rome
brandde gedeeltelijk af, de pest heerschte in Italië en de Vesuvius bedolf Pompeji
en Herculanum onder zijn lava (79).
Zijn broeder Domitianus verbond Rijn en Donau met een reeks vestingen,
die van Mainz tot Regensburg de Decumaatlanden moest beschermen.

De Antonini (96-192). - De eeuw der Antonini was de gelukkigste tijd van het Keizerrijk. Het stond dan onder de leiding van
SCHMETS,

Oudheid
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provinciale keizers, afkomstig uit Spanje of Gallië : toch werd er
nooit meer gedaan voor de grootheid van Rome. Elk keizer duidde
gedurende zijn leven zijn opvolger aan en de keus was uitstekend.
De Spanjaard Trajanus (98-II7) nam de krijgslustige overlevevering weer op. Hij stak den Donau over en veroverde in drie veldtochten het land der Daciërs, dat dan door kolonisten werd geromaniseerd. Zoo heet deze streek thans nog Roemenië en haar taal
het Roemeensch. In het Oosten ging Trajanus verder dan de Eufraat

Fig. 72. -

Het Colosseum.

en veroverde Mesopotamië op de Parthen. Hij stierf echter bij zijn
terugkeer en met zijn dood (II7) eindigden de Romeinsche veroveringen.
Door het uitstekend bestuur van Trajanus ontstond een algemeene voorspoed.
Hiervan gaf blijk het aanleggen vart een reusachtig forum (f. van Trajanus)
(fig. 69), omringd van praalgebouwen, waaronder een zuil met historische tooneelen
versierd die aan zijn overwinningen op de Daciërs herinnerden (fig. 74)·

Hadrianus (117-138) voerde een geheel vredelievende politiek.
Hij onderhandelde met de Parthen ; langs de grenzen liet hij verde-
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digingsforten (burgi) aanleggen en bouwde aan de noordelijke grens
van Brittannië een muur van 115 kilometer om het tegen de invallen
der Caledoniërs te beschermen.
Hij besteedde elf jaar aan een reis door de provinciën om er de
misbruiken uit te roeien. Het bestuur van het rijk was in zijn handen
gecentraliseerd (hiërarchie) en zijn edicten werden in een wetboek
(Eeuwig Edict) verzameld : dit
had overal wetskracht.

Fig. 73 . - Keizer Marcus Aurclius.
(Museum van het Kapitool, Rome.)

Fig. 74. -

Zuil van Trajanus.

Antoninus, uit Nimes afkomstig (138-161), ontving den naam
" Vader van het menschdom ». Zijn naam wordt gewoonlijk gegeven
aan de keizers die door adoptie aangeduid werden.
Marcus Aurelius (161-180) zocht de richtlijnen van zijn gedrag
bij de Grieksche wijsgeeren: hij heeft ze neergelegd in zijn « Gedachten »
die de edelste uiting vormen van de heidensche wijsheid. Op de
regeering van dezen (r stoicijnschen » keizer kleeft nochtans de
vlek der christenvervolgingen. Na hem wordt het Rijk tusschen
twee gevaren geslingerd : buiten de druk der barbaren, binnen de
bloedige twisten om het gezag.
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HOOFDSTUK VIII
BESCHAVING VAN HET ROMEINSCHE
KEIZERRIJK IN DE EERSTE TWEE EEUWEN
I. -

ROMEINSCHE GODSDIENST

De Middellandsche volkeren hadden alle aandeel in de beschaving
van het keizerrijk. Met den Romeinschen godsdienst, die in den dienst
van de macht staat, is verbonden de eeredienst voor Rome en den keizer :
na zijn dood ontving hij de apotkeose. Het volksgeloof bestond echter
alleen uit den ouden huiselijken eeredienst, terwijl de Oostersche mysteriiin van Isis en Mithra talrijke aanhangers vonden. De zedelijke- denkbeelden der Grieken verspreidden zich te Rome : zij vormen de levensregels voor materialistische epicuristen en strenge stoicijnen. Het
christendom wordt echter van officieele zijde vervolgd.

De Romeinsche beschaving die onder de keizers der eerste twee eeuwen
bloeit, doordrenkt de geheele Westersche wereld. Zij heeft dus voor ons het
grootste belang. Haar voordeelen werden zoo hoog geschat dat men sprak van
« de ongelukkigen die niet binnen de rijksgrenzen woonden
)j.

Officieele eeredienst. - Augustus had aan den oorspronkelijken
Romeinschen godsdienst zijn officieel gezag weergegeven (zie blz. 129);
hij stelde hem in den dienst van de staatsmacht.
Een nieuwe eeredienst ontstond waarin de naam van den keizer tegelijk met
dien der godin Roma in de provincies werd vereerd : deze staatsgodsdienst
drong echter niet door tot de gemoederen.
Apotheose. - Na het overlijden van den keizer werd zijn wassen beeld
meestal plechtig tentoongesteld in zijn woning. Na zeven dagen werd de beeltenis op een pronkbed stoetsgewijze naar het oude forum overgebracht. Het
koor bezong er de verdiensten van den overledene. Dan werd de beeltenis naar
het Marsveld vervoerd, op een brandstapel met verschillende verdiepingen
gelegd : deze was met goudlaken versierd en met reukwerk bestrooid. De nieuwe
keizer ontstak het vuur en van den top vloog een arend weg, die de ziel van den
caesar naar den hemel overbracht. Van nu af had hij zijn eeredienst en zijn
altaren.

De posthume plechtigheid der apotheose vond echter bij niemand geloof:
Ik voel mij een god worden )) spotte Vespasianus, toen hij den dood
voelde naderen.

«
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Volksgeloof. - De groote Romeinsche godheden waren opgegaan
in het Grieksche polytheisme; ze hadden steeds hun tempels, hun
priesters, hun rituec1c offeranden, maar geen oprechte geloovigen meer.
Het volksgeloof beperkte zich tot den ouden huiselijken eeredienst.
De huizen te Pompeï toonen nog, door hun afbeeldingen en hun haarden,
deze blijvende vereering voor den beschermgeest van het gezin. De Lares hebben
hun tempeltjes op de kruiswegen. Hierbij komt de eeredienst voor Fortuna
in vele provinciën als Mercurius voorgesteld, en voor Hercules, beschermer der
handwerkslieden.
Oostersehe godsdiensten. - Deze godsdienst, die alleen het voldoen van
materieele behoeften beoogde, beantwoordde niet meer aan den geestelijken
nood van velen. De Oostersche geheimen van Isis en Mithra werden achtereenvolgens door talrijke aanhangers aanvaard, wegens de denkbeelden van een
verrijzenis en een leven hiernamaals, die zij bevatten.
Zedelijke opvattingen. De Romeinen ontleenden aan de Grieken
de practische zijde van hun wijsbegeerte. De eenen n'lmen als levensregel aan
het zoeken naar genot, volgens de denkbeelden van Epicurus. Deze gemakkelijke zeden, door Horatius aanbevolen, beantwoordden maar al te goed aan
de neigingen van genotzuchtige stedelingen. De meer verheven zielen, aan den
anderen kant, helden over naar de raadgevingen der stoïcijnen. « Het goede
doen om het goede)) was het hooge ideaal dat door den wijsgeer Seneca en door
keizer Marcus Aurelius werd nagestreefd.
Het christendom verspreidt zich van af de rO eeuw in de harten van dezen
die naar rechtvaardigheid dorsten, zoowel als in die der nederigen. Na dric
eeuwen zal het zegepralen ovcr alle officieele vervolgingen en over het oude
polytheïsme.

11. -

KEIZERLIJK BESTUUR

De keizer bezit alle gezag. De Senaat door hem aangesteld is een
aristocratie berustend op rijkdom of hooge ambten; hierbij komt de
orde der ridders met militaire bevoegdheden. Het burgerrecht wordt
langzamerhand uitgebreid, maar brengt geen politieke rechten meer
mede: in 212 is ieder vrij man, in het rijk, Romeinsch burger, krachtens
een edict van Caracalla.

Keizerlijke macht. - De keizer is de absolute heerscher (zie blz. I S8).
Principieel is het de Senaat, als belichaming van den staat, die hem
de hooge republikeinsche ambten overdraagt : een halve eeuw na
Octavius worden ze hem alle in eetnmaal opgedragen. Feitelijk heeft
de keizer zelf een opvolger gekozen; de Senaat kan niets inbrengen
tegen deze keuze, die soms door het leger wordt opgedrongen.
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De keizer draagt een lauwerkroon, zit op een curulischen zetel en draagt een
met purper afgezette toga. Hij wordt door 12 lictoren voorafgegaan. Aanvankelijk heeft hij geen eigenlijke hofhouding, maar verzamelt vaak zijn vrienden
om zich bij feestmalen. Zijn verblijf is de Palatinus, waar de praetoriaansche
cohors hem als lijfwacht dient. Na Augustus komen er steeds meer weelderige
keizerlijke paleizen. Door de keizerlijke munten wordt de beeltenis van den
keizer overal in het rijk bekend.
Senatorenorde. - De Senaat beoordeelt de politieke zaken naar de wenschen
van den keizer; hij verleent theoretisch het keizerlijke gezag ende apotheose.
Augustus bepaalde het aantal senatoren op 600 en koos ze onder de rijken die
ten minste een millioen sestertii bezaten; alleen deze senatoren mochten naar
de hooge ambten dingen. De Senaat was dus nog alleen een geldaristocratie.
De ridders, wier vermogen 400.000 sestertii moest te boven gaan, konden, met
de keizerlijke instemming, tot lagere ambten of in het leger benoemd worden.
Burgers. - In het jaar 14 na Chr . .waren er 4.937.000 Romeinsche burgers.
De Latijnen die een stedelijk ambt hebben uitgeoefend, de veteranen der hulptroepen, de barbaren in de legioenen opgenomen, hebben het burgerrecht verkregen; de keizer kan het daarenboven naar goeddunken aan particulieren of
aan geheeIe steden toekennen. Van af het Edict van Caracalla (212) is ieder vrij
man in het rijk burger (zie blz. 172).

Na een dergelijke uitbreiding verliest het burgerrecht geheel zijn
politieke waarde : te Rome is het de burger niet meer die de magistraten
verkiest of over de wetten stemt,. hij geniet alleen de bescherming
der wet. Het gevoel voor het Romeinsche vaderland, dat zoo levendig
was toen het burgerrecht begrensd was, is geheel vreemd aan de
cosmopolitische volksmassa, die nu den Staat is binnengedrongen.
Werkelijke vaderlandsliefde bestond niet meer.
111. -

DE MAATSCHAPPIJ TE ROME

Te Rome bestond de volksmassa uit handwerkslieden, onbemiddelden
die ondersteund werden, vrijgemaakten en slaven. De keizers zorgen
voor volksvermaken : circusspelen, gevechten in het amphitheater,
pantomimen in den schouwburg.

Romeinsche maatschappij. - De stads bevolking was nog steeds
in goed onderscheiden klassen verdeeld. De senatorenorde en de ridders
waren door rijkdom en ambten aan het gezag gehecht. De volksmassa
bestond uit handwerkslieden, onbemiddelden, die ondersteund werden,
vrijgemaakten, die aan hun beschermers gehecht waren door de plichten
van hulde en arbeid, en slaven, wier lot nu beter was geworden. Vanaf
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de regeering van Hadrianus mogen de meesters ze niet meer ter dood
brengen.
Volksvermaken. - Beschermd tegen de gevaren van buiten en tegen de
burgeroorlogen door de krachtige hand der keizers, dachten de Romeinen alleen
aan de genietingen des levens. De grootste zorg der Caesars was voedsel en
genot te verschaffen aan een werkelooze massa, die brood en spelen eischte. Het
aantal feestdagen steeg van 66 onder Augustus tot I75 per jaar, zonder de buitengewone feesten te tellen. Zoo werd het Colosseum door Titus ingewijd door
een reeks voorstellingen die IOO dagen duurde.
In Griekenland hielden de volksspelen een edelen naijver gaande onder de
burgers. In Rome hadden ze een veel minder verheven doel: de volksmenigte
vermaken. De gevaarlijke of bloedige circus- en amphitheaterspelen werden
meestal door slaven of vrijgemaakten uitgevoerd.

De gebouwen, voor deze spelen opgericht, boden plaats aan een
reusachtig publiek; er waren 87.000 plaatsen in het Colosseum, het
Groote Circus telde er eerst 25°.000 en later, in de 4e eeuw, 385.000.
De voorstellingen waren kosteloos.
In het Circus moesten de wagens, die vaak met vier paarden waren
bespannen (quadrige), in hun wedrennen zevenmaal om de twee uiterste
mijlpalen zwenken. De menners behoorden tot mededingende partijen:
blauwen, rooden, groenen. De toeschouwers gingen alle mogelijke
weddenschappen aan en om deze te winnen, raadpleegden ze zelfs
de auguren.
De voorstellingen in het amphitheater waren bloedig en onmenschelijk. Wanneer de gladiatoren, meestal bestemd om te sterven,
het Colosseum betraden, spraken ze de woorden uit : « Caesar, zij
die gaan sterven, groeten u I). Werden ze verwond, dan kon de keizer
of het publiek ze ter dood veroordeelen, door den duim naar omlaag
te houden.
Met zwaarden gewapend streden de tegenstanders, te voet of te paard, tegen
elkaar of tegen retiarii, die een net hanteerden of tegen wilde dieren. De menigte
vond zelfs een laag genot in het schouwspel van dieren die onbewapende
menschcn verslonden. Naast deze afschuwelijke schouwspelen werden ook naumachieën of watergevechten ingericht.

De Romeinsche schouwburg vertoonde meer en meer grove blijspelen of pantomimen, waarin potsierlijke personages optraden :
het eenige doel was te doen lachen.

IV. -
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HET PARTICULIERE LEVEN

De woning der rijke Romeinen is langs buiten afgesloten; de kamers
liggen om weelderig versierde binnenpleinen; zoo waren de stadswoningen en.de ruime villa's op den buiten ingericht. De minder gegoede
gezinnen bewonen huizen met verschillende verdiepingen en talrijke
woningen bevattend. De opvoeding, aan vrijgemaakten of slaven toevertrouwd, heeft de Grieksche en Romeinsche letterkunde als grondslag.
Het hoofddoel was de welsprekendheid te ontwikkelen.

De woning. - De woningen van de rijken waren soms ware paleizen. Onder
de woningen die te Pompeï en Herculanum onder de lava van den Vesuvius
in goeden staat werden teruggevonden, is het huis der Vettii een der mooiste;
vele waren naar een dergelijk plan gebouwd.

Fig. 75. -

Het huis der Vettii, te Pompeï (hersteld).

Een voorhal leidde naar het atrium, een ruimte waarvan een gedeelte langs
boven open was; in het midden een marmeren waterbak met bloemen en zeldzame planten omringd; om het atrium een galerij, de portiek, op luchtige zuilen
steunend en met schilderijen en standbeelden versierd; daar bevond zich ook
de huiselijke haard met de beeltenissen der voorouders en der huisgoden, de
lares en penaten. Het atrium gaf toegang tot het tablinum of studeerkamer van
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den heer des huizes, tot het tricliIlium of eetkamer, en verder tot het peristylium
dat als woonkamer diende en waar de vrienden des huizes werden ontvangen;
hier stonden kostbare meubels uit goud, zilver, ebbenhout en ivoor. De particuliere vertrekken van het gezin bevonden zich om het peristylium : er waren
ook weelderinge badkamers, thermen geheeten. De_ groote woningen werden
verwarmd door middel van haarden onder den beganen grond aangelegd, de
hypocaustcrz : een buizennet in gebakken aarde leidde de warme lucht naar alle
kamers. De ruime zalen waren verlicht door middel van lampen uit gebakken
aarde of metaal, van handvaten voorzien of door middel van kettinkjes aan pijlers
opgehangen. De meeste rijken bezaten ook een buiten of villa, met boschjes,
vijvers en prachtige tuinen omringd. De armen leefden te Rome in huizen met
verdiepingen, waarin verschillende gezinnen woonden.
Zeden. - De handenarbeid, het bebouwen van tuinen en velden werden
door de slaven alleen gedaan. Rijke burgers leefden vaak in ledigheid. Ze gebruikten hun maaltijd in half liggende houding op rustbedden die om de tafel
geplaatst waren; vaak werd het tafelgenot met dans en zang afgewisseld.
Het voornaamste klcedingstuk van den burger was een wijde mantel, de toga,.
aan de voeten droeg hij sandalen.
De lzjkverbranding was zeer gewoon onder het keizerrijk. Het lijk werd op
een brandstapel verbrand en de asch in een urn verzameld. De rijke families
plaatsten deze in monumentale grafsteden langs de groote wegen buiten Rome.
Minder gegoede burgers plaatsten ze in de nissen van gemeenschappelijke
begraafplaatsen: de columbaria.
De Romeinen, evenals de Grieken, gebruiken een stift om op wassen tafeltjes
te schrijven; belangrijke bescheiden werden op bladen perkament overgeschreven, die ze opgerold (volumen) of opgevouwen (quaternen) bewaarden.
Opvoeding. - Iedereen kon een school openen; de onderwijzer was
meestal een vrijgemaakte of een slaaf. Er heerschte strenge tucht en de roede
stond in den dienst der wetenschap. Op zevenjarigen leeftijd werd het kind aan
den litterator toevertrouwd, dat hem de letters en het rekenen leerde: dit was
ingewikkeld wegens het gebruik van het twaalftallig stelsel. De grammaticus
leerde aan de twaalfjarige kinderen Latijnsche en Grieksche gedichten begrijpen
en voordragen. De jongeling werd op r7-jarigen leeftijd opgeleid in de welsprekendheid door den rhelar,. ten slotte werd zijn opvoeding vaak in het
buitenland voltooid, bij beroemde meesters te Athene, Rhodus of Alexandrië.
Hadrianus breidde het onderwijs over de provincies uit door talrijke scholen
geldelijk te ondersteunen. Ook de stadsbesturen moesten dit doen.

V. -

KUNSTEN EN LETTEREN

Na den klassieken tijd van Augustus verloren de Latijnsche letteren
bijna geheel hun oorspronkelijkheid. De geschiedschrijver Tacitus
vormt alleen een uitzondering. De Romeinsche bouwkunst maakt
gebruik van het Etruskisch gewelf, maar werkt naar Grieksche plannen
bij de inrichting van monumentale schouwburgen, circussen en thermen,
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bestemd voor reusachtige volksmassa's. De practisch aangelegde Romeinen bouwden tallooze groote wegen, bruggen en aquaducten. Hun beeldhouwkunst is realistisch; de schilderkunst en mozaïeken te Pompeï
vertoonen een fijnen smaak en een bewonderenswaardige techniek.

Letteren. - Na den klassieken tijd van Augustus (zie blz. 142) bootst de
Latijnsche letterkunde zich zelf na : de brieven van Plinius den Jongere zijn
een nabootsing van die van Cicero; de epigrammen van Martialis worden ingegeven door die van Catullus. Behalve de dichters Lucanus en Martialis en de
geschiedschrijvers Tacitus en Suetonius ontsieren de schrijvers hun werken
door leugen en vleierij. De welsprekendheid, waarvan de regels door
Quintilianus werden vastgesteld, is nog slechts een zinlooze geestesoefening.

Kunsten. - De Romeinsche kunst is eveneens een nabootsing,
maar zij dwingt eerbied af door haar afmetingen en practisch nut.
De boog en het gewelf, aan de Etruriërs ontleend, waren bijzonder
geschikt voor de groote Romeinsche monumenten. De Grieksche

Fig. 76. -

Voornaamste straat en Boog van Trajanus te Timgad.

plannen werden aangenomen voor den ronden bouw van amphitheaters
en circussen; de Korinthische bouworde (zie blz. 99), beladen met
talrijke versieringen werd gebruikt.
Behalve de tempels hebben de gebouwen groote afmetingen om
de volksmassa's waarvoor ze bestemd zijn te kunnen bevatten. Rondom
ruime forums staan de meest verschillende gebouwen: tempels, openbare
thermen met bibliotheken, basilieken met galerijen op zuilenrijen
rustend, waaronder handel gedreven wordt, schouwburgen. Portieken,
triomfbogen, zuilen en standbeelden worden met één doel gebouwd :
den Romeinschen trots onderhouden.
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Overal, zelfs in de nieuwe steden met hun rechlijnige straten heeft dit volk
van bouwmeesters de monumenten der hoofdstad nagebootst, op een kleinere
schaal bij de provinciesteden aangepast.

Werken van openbaar nut hebben den naam van de Romeinen als
practische menschen
vereeuwigd
heirbanen 1 met"mijlsteenen
afgebakend,
riolen,
bruggen, aquaducten als
die over den Gard in
de Provence of die van
Segovia in Spanje.
De
Romeinsche
beeldhouwwerken en de
schilderijen zijn realiFig. 77. - De aquaduct over den Gard.
stische kopijen van de
Drie rijen steenen bogen, zonder cement samenGrieksche kunst. De gevoegd, vormen deze aquaduct, die 300 m. lang
fresco's te Pompeï is en 49 m. hoog boven de rivier.
ontdekt, toonen hoe volmaakt de decoratieve kunst was.
Motieven uit de mythologie, schilderachtige landschappen, huiselijke toonec1en
maken ons bekend met hun neigingen. De bewonderenswaardige techniek van
de mozaïeken, echte steenen schilderijen, moet hier vermeld worden; ze vormen

Fig. 78. -

Het Vierkante Huis te Nîmes.

een erfenis die de Romeinen aan de daarop volgende toegepaste kunst hebben
nagelaten. De Romeinsche kunst verliest haar eigenschappen na de 2" eeuw.
Het keizerrijk sleept zijn bestaan voort gedurende een lange periode van verval.
1

Zie Belgische Gesch., blz. 25-26.
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HOOFDSTUK IX

VERVAL VAN HET KEIZERRIJK (196-395)
I. -

HET MILITAIRE KEIZERRIJK (196-285)

Vanaf de 3e eeuw gaat de werkelijke macht in de handen der legioenen
over: zij stellen de keizers aan en zetten ze af. Onder deze waren de
S(1veri de merkwaardigste : Septimus Severus verdedigde de grenzen
krachtdadig tegen de Parthen en de Caledoniërs; Caracalla maakte
het burgerrecht algemeen (212).

Regeeringloosheid. - In de 3e eeuw behoort de macht aan de
soldeniers. Deze geven de keizerlijke macht aan den meestbiedende.
De keizer kwam meestal uit de provincies, soms uit Afrika of Azië.
Maar de legioensoldaten zijn niet meer aan hem gehecht: ze brengen
hem om wanneer hij hun geen voordeelen meer kan bezorgen.

De Severi. - Door de Illyrische legioenen verkozen wist een
ruw Afrikaansch soldaat, Septimus Severus zich op te dringen (193211). Hij was alles aan zijn leger verschuldigd. « Maak de soldaten rijk,
zei hij, en ge kunt met het overige spotten. » Hij streed echter krachtdadig tegen de Parthen en stierf te York na een veldtocht tegen de
Caledoniërs.
Zijn zoon Caracalla (211-217) putte de schatkist uit door zijn
verspillingen en zijn bouwlust. Zijn naam leefde voort wegens een
beroemd edict (212) : hij schonk de hoedanigheid van Romeinsch
burger aan alle vrije bewoners van het Rijk.
Invallen der barbaren in het Rijk. De dertig tyrannen. - De twisten
voor de macht begonnen opnieuw na de Severi, niettegenstaande de invallen
der Barbaren. In het Oosten werd Valerianus gevangen genomen door den
koning der Parthen, Sapor (260); deze gebruikte hem als een voetbank om te
paard te stijgen. De Goten kwamen over den Donau en plunderden Byzantium
en Klein-Azië. De over den Rijn gekomen Franken, Alcmannen en andere
Germaansche stammen deden hetzelfde in Gallië, Spanje en tot in Italië.
Intusschen verkozen de legioenen steeds maar nieuwe keiz2r3 in de provinciën:
dit was de tijd der Dertig Tyrannell. De Illyriërs Claudius ct 270), Aurelianus
(t 275) en Probus ct 282) traden nochtans op waardige wijze op als verdedigers
van het Rijk. Probus moest zijn heel leven weerstand bieden aan invallen langs
Eufraat, Donau en Rijn.

11. -
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DE TETRARCHIE : DIOCLETIANUS (285-3°5)

Om aan de wanorde een einde te stellen en de barbarenstammen
tegen te houden, richtte Diocletianus een collectief bestuur in, waardoor
twee Augusti, bijgestaan door twee Caesars, de verdediging van de
grenzen onder elkaar verdeelden, in Azië, aan den Donau, in de Alpen
en aan den Rijn. In deze tetrarchie drong Dioc1etianus zich op als een
Oostersch alleenheerscher, die van zijn onderdanen volkstrekte gehoorzaamheid en goddelijke eer eischte. Hij staat aan het hoofd van een
hiërachie van ambtenaren, zoo wel militaire als burgerlijke. De provinciën, zoowel als Italië, hebben een eenvormig bestuur. Het leger groeit
op ongewone wijze aan om de grenzen te kunnen verdedigen: de grondeigenaars moeten legioensoldaten leveren en de barbaren worden in ontelbare massa's ingelijfd. Ook worden de staatskosten verpletterend zwaar.

De tetrarchie. - De verantwoordelzjkheid voor het gezag was te
zwaar geworden voor één man. Een Dalmatiër, Diocletianus, bevestigde het keizerrijk door de tetrarchie in te richten : twee Caesars
stonden naast twee Augusti om den Romeinschen Staat te besturen.
De taak van deze vier opperhoofden was het Rijk te verdedigen.
Rome is niet langer een keizerlijke residentie : de keizers hebben het
druk langs de grenzen.
Diodetianus Augustus regeerde het Oosten. Hij vestigde zich te Nicomedia
in Klein-Azië om de Parthen in bedwang te houden. Zijn medewerker, de Caesar
Galerius bewaakte van uit Sirmium de DOl/augrens.
Maximianus, collega van Diocletianus en Augustus als hij, beheerschte het
Westen. Hij zetelde te Milaan in den boog der Alpen. Zijn medewerker, Chlorus
had zijn verblijf te Trier om de RzJngrens te beschermen.

In deze collectieve regeering beschikte Dioc1etianus over de opperheerschappij.

De monarchie in het
Latere Keizerrijk.
De
keizerlijke macht was een volledig despotisme geworden.
De keizer was de (( Meester )),
Fig. 79. - Gouden munt (aurens) van
zijn woning was het « heilige
Diocletianus, geslagen in het muntwerkpaleis zijn raad het heilige huis te Trier, een der vier keizerlijke zetels
consistorie )). Hij droeg een van de tetrarchie (Penningkab. van de
Kon . Bib!., Brussel).
diadeem en kleeren van goud
en purper. Hij moest als een god geëerd worden.
I),

(f
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De bureaucratie. - Hij had het Rijk in handen door middel van een hiërarchie
van ambtenaren die van zijn administratie bevelen ontvingen. De financieele
administratie van het Westen telde alleen 846 personen.

Bestuur der provinciën. - De provinciën ontvingen een éénvormig bestuur, zonder eenig voorrecht voor de eene af andere, zelfs
niet voor Italië. De Romeinsche Senaat was nog slechts een soort van
gemeentelijk bestuurslichaam. In de 4e eeuw waren er vier praefecturen die veertien diocesen omvatten, die samen 120 provinciën telden.
In elke provincie was er een militair gouverneur (dux) en een burgerlijk beheerder.
Militaire verdediging. - Het aantal legioenen, dat 33 was onder
Septimus Severus, steeg tot 175 onder Diocletianus. Ze dienden niet
meer alleen om de grenzen te bewaken; ook de steden, door de invallen
bedreigd, werden met wallen omgeven.
Verzwakking van het Keizerrijk. - De verpletterende lasten van administratie en leger maakten de bevolking arm. De belastingen kwamen niet goed
binnen. Diocletianus verplichtte elken grondeigenaar buiten de belasting een
zeker aantal soldaten te leveren in verhouding met de uitgestrektheid zijner
goederen. Dit volstond echter nog niet. Het werd een gewoonte barbaren in te
lijven,. ze traden met duizenden in den dienst van het Rijk.

m. -

HET KEIZERRIJK VAN CONSTANTIJN
TOT THEODOSIUS (305-395)

Constantijn, na zijn medekeizers verslagen te hebben, regeerde alleen,
maar verdeelde het rijk onder zijn familieleden. De druk der barbaren
dwong Julianus de Franken in Toxandrië (358) te laten wonen. Valens
stierf terwijl hij de Westgoten bevocht bij Adrianopel (378). Ten slotte
verdeelde Theodosius het Rijk tusschen zijn twee zonen : Honorius
ontving het Westen en Arcadius het Oosten (395). Bij deze verdeeling
zal het blijven. Maar de christelijke Kerk, die over de vervolgingen der
regeering gezegevierd heeft, en het binnendringen van een groote menigte
Germaansche volkeren in het Westen hebben den loop der geschiedenis
gewijzigd : de Middeleeuwen beginnen.

Kenmerken. - Vanaf de bekeering van Constantijn (312) maakt
het christendom gestadig vorderingen dank zij de wettelijke bescherming; ten slotte wordt het staatsgodsdienst onder Theodosius. De
druk der barbaren wordt grooter : Germaansche stammen vestigen
zich in het Keizerrijk met de instemming der Keizers.
Constantijn (306-337). - Constantijn, zoon van Constantius
Chlorus, herstelde de eenheid na zijn Westerschen collega, Maxentius,
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bij den Pons Milvius te Rome (312) en den Oosterschen keizer Licinius
bij Scutari (323) verslagen te hebben. Hij koos Byzantium als hoofdstad:
naar hem werd het KonstantinopeI genoemd.
Na hem bleef de verdeeling van het Rijk een gebruik. Constantijn had het
zelf reeds verdeeld onder zijn familieleden, drie zonen en twee neven.
Franken en Westgoten in het Rijk.-Ecn van deze laatsten, Julianus (361363) bevocht de Franken. Hij moest er ten slotte in toestemmen dat ze zich in
Toxandrië vestigden (358). Hij had nog minder geluk in een veldtocht in Perzië:
hij werd door een pijl doodelijk getroffen (363). Een van zijn opvolgers, Valens,
stierf te Adrianopel (378) terwijl hij oorlog voerde tegen de Westgoten aan wie
hij verlof had gegeven zich op de zuidelijke oevers van den Donau te vestigen.
Onder Valentinianus IJ werd er met hen onderhandeld; zij zullen het Rijk
verdedigen mits grond in ruiling te ontvangen.
Feitelijk is de verdediging onmogelijk geworden. De Mongoolscha Hunnenbenden
rukken naar Europa op en dringen de Germaansche volkeren voor zich uit. Nadat
deze gedurende vier eeuwen door Rome tegengehouden waren, overschrijden
ze met of zonder toestemming de grenzen.

Fig. 80. -

Triomfboog van Constantijn.

Verdeeling van het Keizerrijk (395). - Bij den dood van
Theodosius wordt het Rijk voorgoed verdeeld. Een der zonen van
Theodosius, Arcadius, ontvangt het Oosten, met Konstantinope1
als hoofdstad. De andere, Honorius krijgt het Westen en verblijft
te Rome. Deze verdeeling wordt gewoonlijk beschouwd als het uitgangspunt van een nieuw tijdvak der geschiedenis : de Middeleeuwen
(395-1453). Het zwaartepunt der gebeurtenissen heeft zich verplaatst:
het bevindt zich niet meer te Rome, maar in Gallië, waar de
Germaansche stammen zich vermengen met de Gallo-Romeinsche
maatschappij en zich voorgoed vestigen.
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HOOFDSTUK X

DE CHRISTELIJKE KERK IN HET KEIZERRIJK
DE ROMEINSCHE OVERLEVERINGEN
I. - HET CHRISTENDOM EN DE EERSTE CHRISTENGEMEENTEN
De christelijke godsdienst werd gedurende bijna drie eeuwen vervolgd.
Jellus Christus leerde het bestaan van één God, de gelijkheid der menschen
voor Hem en de plicht der naastenliefde. Zijn leer, door de apostelen
en hun leerlingen verbreid, stond tegenover de veelgoderij, den staatsgodsdienst der keizers en tegenover de lIelfllucht,die de heidensche samenleving beheerschte.
Terwijl de Germaansche volkeren aan het Middellandsche Romeinsche rijk
een einde maakten, ondergingen de godsdienstige denkbeelden en de zeden van
de oude wereld tevens een diepe wijziging. De nieuwe godsdienst, die niet binnen
de grenzen van den Romeinschen staat bleef, zou alle Europeesche volkeren in
dezelfde geestelijke gemeenschap omsluiten en zoo een gemeenschappelijke
beschaving tot stand brengen.

Leer van Jezus Christus. - De door de profeten aangekondigde
Messias, Jesus Christus, was te Bethlehem in Judaea geboren,
gedurende den « vrede van Augustus )j. Na 30 jaren teruggetrokken
geleefd te hebben en 3 jaren gepredikt te hebben, was de Godmensch
gekruisigd geworden; hij werd het slachtoffer van den haat der Farizeeërs
die aan de zwakheid van den Romeinschen procurator Pontius Pilatus
een veroordeeling hadden ontrukt.
Zijn leer, door de Joden miskend, wordt echter een universeele godsdienst,
het christendom. De leer van Jezus Christus, samen met zijn levensgeschiedenis,
door de Evangelisten, de Hl. Mattheus, Marcus, Lukas en Johannes opgeteekend,
vormt het Nieuwe Testament en vult het Oude Testament aan: alleen dit laatste
wordt door de Joden erkend (zie 1° Afdeeling, blz. 50).

Christus leerde het bestaan van een eeuwigen God, een zuiverell
geest, schepper en heer van den mènsch en van het heelal. Hij verkondigde de gelijkheid van alle menschen voor God den Vader, zonder
onderscheid tusschen Romeinsche burgers en barbaren, vrije mannen
en slaven. Hij legde de wet der naastenliefde op, in tegenstelling met de
zelfzuchtige zeden van de heidensche samenleving. Ten slotte behoorde
zijn leer niet aan een volk; ze moest « aan alle naties» verkondigd
worden.
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Eerste geloofverkondiging. - Buiten Judaea bevonden zich
de eerste geloovigen onder de J oodsche kolonies om de Middellandsche
Zee. Zoowel de Hl. Paulus, bekeerder der Heidenen (de niet-Joden),
als de Hl. Petrus, het opperhoofd der twaalf apostelen, stierf· den
marteldood te Rome, onder Nero; de hoofdstad van het Keizerrijk
wordt de hoofdzetel van de christelijke Kerk.
Oorzaken van de verbreiding van het christendom. - De
heidensche eerediensten verlangden van hun geIoovigen alleen uiterlijke
plechtigheden,. ze voldeden niet meer aan de godsdienstige behoeften
van de volksmassa. De wijsgeeren hadden het overgeleverde geloof
ondermijnd en zoo den weg gebaand voor het christendom, maar zij

Fig. Sr. - De crypte der Hl. Cecilia in de katakombe van den Hl. Callixtus.
Het licht komt door een opening in het gewelf. Op de wanden, waarin openingen voor de begraafplaatsen zijn aangebracht, ziet men muurschilderingen.

verspreidden alleen denkbeelden; de geloofsijver der christenen was
echter groot genoeg om hun den marteldood te doen ondergaan en het
voorbeeld der strenge naleving van de christelijke geboden verwekte
bekeeringen. Voor het eerst werden de ongelukkigen met onbaatzuchtige
zorgen omringd en de edele karakters werden aangetrokken door
een ideaal van rechtvaardigheid en verzaking.
Alle stoffelijke omstandigheden waren gunstig voor een snelle verbreiding van
de leer. De Middellandsche wereld vormde slechts een enkele staat. Er werden
talen gesproken die overal begrepen werden : LatIjn en Grieksch. Het wegennet
maakte het de zendelingen mogelijk de verst afgelegen steden te bereiken.
Ze vonden er gastvrije broeders onder de Joodsche gemeenten, die in de belangrijke centra gevestigd waren.
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De eerste christengemeenten. - De eerste christenen vormen
gemeenten of kerken. Priesters, door diakens bijgestaan, leiden ze onder
het algemeen toezicht van den bisschop. Onder deze gemeenten bekleedt
de Kerk van Rome de eerste plaats, als zetel van den Hl. Petrus en
der pausen, zijn opvolgers. De geloovigen vormden er begrafenisvereenigingen, die door de wet werden toegelaten; daarna hielden
ze hun bijeenkomsten in de katakomben, christelijke begraafplaatsen
der eerste eeuwen, in den Romeinschcn tufsteen uitgehouwen.
Deze galerijen bereikten een gezamenlijke lengte van 600 kilometer. Ze bestaan
soms uit 4 of 5 verdiepingen waar het licht binnendringt langs openingen die
boven aan het aardoppervlak uitkomen. De muren, vaak met mooie fresco's
beschilderd, zijn van uitgeholde, boven elkaar gelegen nissen voorzien, waarin de
dooden worden bijgezet; de nissen worden met baksteenen dichtgemetseld of
met een marmeren plaat afgesloten waarin de naam van den geloovige en een
godvruchtige spreuk gebeiteld zijn. De katakomben werden de schuilplaats der
christenen in den tijd der kerkvervolging.
11. -

DE KERKVERVOLGING

De eerste christenen werden op wreede wijze vervolgd. De Hl. apostelen
Petrus en Paulus stierven den marteldood te Rome onder Nero. Een
uitzonderingswet bestrafte het christen zijn als een misdaad tegen den
staat; de weigering om aan de goden te offeren bracht den dood mede.
Het christelijke ideaal zegevierde nochtans korten tijd na de algemeene
vervolging door Diocletianus ingericht.

Het christendom en de openbare mèening te Rome. - De Romcinschc
heiden haat de christenen. Hij staat wantrouwig tegenover hUil geheimzinnige
vergaderingen en tegenover het feit dat ze talrijke armen e.l slaven opnemen.
De christenen wonen de plechtigheden van den Romeimchen eeredienst niet
bij; ze weigeren aan de Goden en aan den keizer te offeren. Ook beteekent het
woord christen hetzelfde als vijand van maatschappij en Staat.

Afzonderlijke vervolgingen. - De eerste vervolgingen vonden
hun oorsprong in de volkswoede. De christenen werden op schrikkelijke
wijze gefolterd: ze werden gepijnigd, aan de wilde dieren voorgeworpen,
met pik bestreken en levend verbrand. Dit gebeurde reeds onder
Nero, die de verantwoordelijkheid voor den brand van Rome op hatelijke wiize op de christenen had geschoven. De Hl. Petrus en Paulus
stierven in dezen tijd den marteldood (67).
De weigering om aan de goden te offeren deed hen van goddeloosheid beschuldigen. Domitiaan (blz. r6r) die den naam had een tweede

-

179-

Nero te zijn, veroordeelde voor deze reden zijn eigen neef, Flavius
Clemens.

Het christendom als staats misdrijf. - Daar er niets in hun
handelwijze tegen de openbare orde indruischte, werden de christenen
krachtens een uitzonderingswet veroordeeld : « IIlum christianum »
(die is christen) was een beschuldiging, voldoend om iemand ter dood
te doen veroordeelen, indien hij weigerde de officieele goden te erkennen.
Deze vervolgingen waren min of meer hevig naar gelang het karakter van den
vorst of de bemoeiingen van den gouverneur der provincie. Trajanus vaardigde
een beroemd geworden bevel uit (U2), waarin hij bekend maakte dat de christenen niet moesten opgezocht worden, maar dat men diegenen moest bestraffen,
waarvan bewezen was dat ze aanhangers waren van de christelijke leer. Geen
wreedheid kon de verspreiding er van tegenhouden. « Het bloed der martelaren,
schreef Tertulliaan, is het zaad van nieuwe christenen. IJ Het christendom
verbreidde zich in alle standen der maatschappij.

Algemeene vervolgingen. - In de 3e eeuw werd de kerkvervolging stelselmatig ingericht: keizer Decius (249-251) eischte, op de
doodstraf, dat de christenen hun trouw aan den officieelen godsdienst
zouden betuigen. De wreedste van deze vervolgingen was ook de
laatste : Diocletianus liet de kerken sloopen, de boeken der H. Schrift
verbranden, de christenen verzamelen om ze te dwingen aan de goden
te offeren. Maar het christendom had te diepe wortels geschoten in
de gemoederen en de keizers moesten een godsdienst dulden, die
in alle provinciën werd beoefend.
111. - HET CHRISTENDOM ALS GODSDIENST VAN HET KEIZERRIJK
Door het edict van Milaan (313) van den bekeerden keizer Constantijn
werd toegelaten den christelijken godsdienst in het openbaar te belijden.
De ketterij van Arius en de officieele eeredienst aan den zonnegod Mithra,
door keizer Julianus ingesteld, konden de uiteindelijke zegepraal van het
christendom niet beletten. Theodosius riep het tot eenigen staatsgodsdienst uit (393). Het overleefde het Romeinsche Rijk en verspreidde
zich buiten zijn grenzen bij de barbaren.

Het edict van Milaan (313) : het christendom als staatsgodsdienst. - Constantijn had een christelijke moeder, de Hl.
Helena. Hij liet het monogram van Christus op zijn standaarden
aanbrengm, toen hij zijn tegenstander, Maxentius, bevocht bij den
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Pons Milvius, in de buurt van Rome (zie blz. 174-175). Zijn overwinning had gelukkige gevolgen voor de christenen. Door een te Milaan
uitgevaardigd edict verleende hij hun de vrijheid van eeredienst.
Hij verliet Rome om te Byzantium of Konstantinopel, dat hij als christelijke
hoofdstad voor het Rijk koos, te gaan verblijven. Hij wilde zich echter ook in
de kerkelijke zaken mengen als « pontifex maximus
Zoo riep hij het concilie
te Nicaea samen (325) om de ketterij van Arius, die het goddelijk karakter van
Christus bestreed, te doen veroordeelen. Hij liet zich op het einde van zijn leven
doopen, maar durfde den vroegeren staatsgodsdienst niet afschaffen.
)J.

Heidensche opleving: Julianus de Afvallige (361). - Het heidendom
werd voor het laatst verdedigd door keizer Julianus (zie blz. I75). Hij legde
den eeredienst van den zonnegod Mithra op. Dit bleef echter een ijdele poging :
de nationale eeredienst der afgoden had afgedaan en werd van toen af heidendom
of godsdienst der heidebewoners genoemd.

Theodosius : het christendom als eenige staatsgodsdienst (393).
- Het christendom werd zelfs de eenige godsdienst van het rijk
krachtens een besluit van Theodosius. Het was tevens bij de
Germaansche volkeren doorgedrongen, die het eerst in den gewijzigden vorm kenden, die Arius er aan had gegeven ( arianisme) .
IV. -

DE ROMEINSCHE OVERLEVERINGEN

Het Romeinsche Keizerrijk had de volkeren om de Middellandsch e
Zee in dezelfde staatsinrichting en dezelfde beschavingsvormen vereenigd. Het slaagde in deze taak door zijn militaire heerschappij, zijn
bestuurlijke inrichting en zijn wetgeving. Zijn macht was overal zichtbaar in grootsche gebouwen en in een uitgebreid wegennet, dat de meest
verwijderde provinciën met Rome, het hart van het Rijk, verbond.
De bevolking in bestuurlijke civitates verdeeld, bewaarde in de Middeleeuwen de maatschappelijke inrichting van de Romeinsche villa. De
Latijnsche letteren werden, samen met de Grieksche, de grondslag van
de klassieke opvoeding, het Latijn bleef in het Westen bestaan in de
Romaansche talen. De Romeinsche beschaving, die bewonderd werd
door de barbaren welke het Rijk overstroomden, bleef in het menschelijk
geheugen voortleven als een ideaal, dat op vele gebieden en gedurende
langen tijd werd nagestreefd.

Het Romeinsche volk heeft niet veel uitgevonden, maar veel in zich
opgenomen. Het bezat niet den weetlust der Grieken om afgetrokken
begrippen te doorgronden; het bezat echter de kunst de menschen te
gebruiken, een rijk te regeeren en de hulpmiddelen er van uit te baten.
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Zijn verdienste was het de nuttige of schitterende bestanddeelen
van vreemde beschavingen te verzamelen, te ordenen en aan anderen
mee te deelen : dit was een zeer groote verdienste.
Op deze wijze opgevat werd de Romeinsche beschaving een brug tusschen de
volkeren en kreeg een universeel karakter; ze drukte een duurzamen stempel op
de maatschappijen die het keizerlijke Rome overleefden.

De Romeinsche godsdienst, het Romeinsche leger, het Romeinsche
bestuur verdwenen in het Westen tegelijk met den Romeinschen Staat.
Maar het christendom schiep een nieuwe eenheid in de gemoederen,
eenheid die de keizers niet konden tot stand brengen. De kerk maakte
van het Latijn een gewijde taal en de kerkelijke indeeling werd de
bestuurlijke indeeling van het Rijk.

Het Romeinsche recht. - De Romeinsche wetten bleven voortbestaan. Deze wetten waren helder, berustten op het gezond verstand,
werden nauwkeurig geïnterpreteerd, zoodat men ze als de « geschreven
rede)) kon bestempelen. Het Romeinsche recht verspreidde het denkbeeld van een beschaafde maatschappij, waarvan de leden door den
Staat werden beschermd, zoowel wat hun persoon als hun eigendommen
betreft.
Het wetboek van Justinianus (zie 4" Afdeeling, blz. 204) maakte in de Middeleeuwen de groote rechtsbeginselen bekend, die onze veiligheid en onze beschaving beschermen.
Romeinsche bouwkunst. - De Romeinen waren de bouwmeesters bij
uitstek. Er wordt gezegd dat ze voor de eeuwigheid hebben gebouwd ; de
grootsche overblijfselen van hun bouwwerken zijn nog over de geheele uitgestrektheid van het vroegere keizerrijk te vinden, van Palmyra (Syrië) tot Segovia
(Spanje) en van Timgad (Afrika) tot Trier aan de Moezel. De Romaansche kunst
was de eerste voortzetting van de Romeinsche overlevering. Door zijn practischen
kijk kwam dit volk er toe groote werken van openbaar nut uit te voeren; het leerde
ons bruggen en waterleidingen bouwen.

Zijn wegennet vond zijn weerga slechts in den nieuwen tijd; deze
wegen bleven door de tijden heen in gebruik voor het groote verkeer.

De Romeinsche pachters. - In de provinciën had het leven
in de verwarde tijden van het Latere Keizerrijk, zich overal naar den
landbouw georiënteerd. Dit bleef zoo langen tijd in de Middeleeuwen.
De groote grondeigenaar (dominus, patronus) leefde op zijn domein
en kleine vrije landbouwers aanvaardden langzamerhand zijn bescherming. Een natuurlijke groepeering van de bevolking, het groote
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domein, kwam dus in de plaats van het wettelzjk kader der civz"tas.
Onder den naam villa bekend, overleeft deze domaniale inrichting

de oorspronkelijke stichters om zich tot onze dorpen te ontwikkelen.
Om het groote domein te doen rendeeren, verdeelde de groote eigenaar
of zijn rentmeester (villicus) het in famz"lieperceelen (manses) onder in
dienst genomen landbouwers, de pachters. Deze moeten een vergoeding
betalen in geld, vruchten en in dagen arbeid op het aandeel van den
meester. Naar de wet vrije mannen, mochten ze evenwel het domein
niet verlaten,. dit had zijn opbrengst te danken aan hun arbeid en hun
toestand ging over op hun kinderen. Dit werd in de Middeleeuwen de
lijfeigenschap genoemd en was de gewone levenstoestand van den
Middeleeuwschen mensch; hij duurde zoo langen tijd omdat de lijfeigenen evenals de Romeinsche pachters op nu onvervreemdbare grondperceelen een veilig bestaan hadden.

Latijnsche wetenschap en letteren. - De Romeinen stelden
alleen belang in de practische zijde van de menschelijke kennis :
echte wetenschap lieten ze niet achter.
Hun Juliaansch zonnejaar (zie blz. 155) bleef ongewijzigd be3ta'ln tot in de
16" eeuw. Hun opvatting van de aarde was dezelfde als die der Grieken; ze werd
in de 2" eeuw na Chr. door den sterrenkundige Ptolemeus samengevat. Aan hem
is het te danken dat het denkbeeld van een onbeweeglijke aarde, die het middenpunt van het heelal vormt, in de geesten blijft bestaan tot in d~n tijd van Copernicus
en Galileï (16" e.).

In de letterkunde bereikten de Romeinen, na zich eerst aan de
Grieksche modellen te hebben gespiegeld, een groote hoogte. De
gezichteinder van de Grieken was de stad; de Lati.fnen richtten zich
tot een grooter deel van het menschdom. Door zich los te maken van
het particularisme werden ze verstaanbaar voor alle verheven geesten
en hun werken hadden een duurzameren invloed : ze worden nog
steeds bestudeerd.

De Latijnsche taal. - Het Latijn leefde voort na de volksverhuizing
als de taal van de Roomsche Kerk. Het werd ook de taal van de hoogere
studie en bleef het tot het einde van den nieuwen tijd, in al de katholieke
landen van het Westen. De barbaren, die binnen de grenzen van het
Keizerrijk waren gevestigd, namen het Latijn aan, zooals het gesproken
werd door de bevolking, waarmee ze zich vermengden : deze volkstaal
ontwikkelde zich tot de Romaansche dialecten. Het Franseh, zooals
het nu gesproken wordt, is niets anders dan Latijn dat zich in den
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loop der eeuwen heeft gewijzigd. Hetzelfde geldt voor Waalsch,
Italiaansch, Spaansch, Portugeesch, Roemeensch en Rhetoromaansch
(Zwitserland).
Men had gemeend dat het Romeinsche Rijk eeuwig zou duren: de barbaren
hadden de bedoeling niet het te vernietigen en de Duitsche keizers der Middeleeuwen stelden zich voor dat zij het konden voortzetten. De invloed, die er
van uitging, bleef vruchtbaar lang nadat het verdwenen was : het heeft toenadering gebracht tusschen de menschen.
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VIERDE AFDEELING
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De Middeleeuwen vormen den overgang tusschen
Oudheid en Nieuwen Tijd.
I. De Romeinsche overleveringen en de Germaansche
invallen ontmoetten elkaar in Gallië : dit werd, na de
invallen en de stichting van het Frankische rijk van
Clovis (t 511) het voornaamste tooneel van de geschiedenis.
Drie Rijken met eigen beschavingen grenzen aan elkaar
om de Middellandsche Zee : het Oostersche Keizerrijk
of Byzantium, waarvanJustinianus (t 565) een schittering
verleende door zijn wetgeving, een druk stadsleven, een
verfijnde kunst en glanzende, maar kortstondige veroveringen; het Arabisch Rijk, door den godsdienst van
Mohammed (t 632) aaneengesmeed en zich uitbreidend
door den Heiligen Oorlog van Indië tot in Spanje (711);
ten slotte het Karolingisch Rijk, waaraan de Frank Karel
de Groote (800), steun der Kerk, glans verleende. Het
Frankisch gebruik der verdeeling en de invallen brachten
dit Westersche Rijk ten onder. Het gezag werd versnipperd
door het leenstelsel onder een oneindig aantal heeren,
tevens grondeigenaars.
11. Bij het landbouwersleven, dat sedert de Germaansche
invallen overheerschend was, voegde zich, eens dat de
openbare vrede niet meer werd gestoord, de industrieele
bedrijvigheid der gemeenten. Ze nam een hooge vlucht
dank zij drukke betrekkingen met het Oosten gedurende
de Kruistochten (1096-1270); dit waren roemrijke ondernemingen, waaruit de diepere geloofseenheid van de
Christenheid bleek. Het was de schitterende tijd der
gilden, universiteiten en kathedralen. De Pausen moesten
hun oppergezag echter verdedigen in de oorlogen tusschen
Kerk en Keizerrijk tegen den koning van Duitschland,
Hendrik IV (t 1106) en de Hohenstaufen Frederik I (t 1190)
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en Frederik 1I (t 1250). Intusschen waren het Frankrijk
der Capetingers en Engeland stevige koninkrijken geworden.
111. Vanaf den tijd van den Franschen koning Filips
den Schoone (t 1314), werd aan de Pausen het recht
betwist om als scheidsrechters tusschen de christelijke
vorsten op te treden: het verblijf te Avignon (1305-1376)
en de Groote Scheuring (1378-1417) hadden het pauselijk
gezag ondermijnd; de oorlogen bleven duren. De Honderdjarige Oorlog (1340-1453) verarmde Frankrijk; hij bracht
den troon der overwonnen koningen van Engeland in
gevaar en de Turken konden het Oostersche Keizerrijk
ongestraft vernietigen door de inneming van Konstantinopel (1453). Ondertusschen had de weelderige beschaving der steden de denkbeelden en de kunstvormen
gewijzigd in de Nederlanden en in hoogere mate nog in
Italië, waar, door middel van het humanisme een brug
geslagen werd tot in de Oudheid : deze was in de Middeleeuwen grootendeels uit de herinnering verdwenen.
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EERSTE DEEL
VROEGE MIDDELEEUWEN
VANAF DE INVALLEN TOT AAN DE KRUISTOCHTEN

HOOFDSTUK I
DE EUROPEESCHE VOLKEREN VOOR DE. INVALLEN
I. -

HET OUDE GALLIË EN DE ROMANISEERING

De Galliërs waren evenals de Germanen die hun grondgebied binnenvielen lndogermaansche volkeren. Hun krijgszuchtige stammen, verbonden door dezelfde taal, het Keltisch, en door denzelfden ceredienst
voor de natuurkrachten, waren hoofdzakelijk landbouwers tot aan
de Romeinsche verovering.
Langs zijn heirbanen bracht Rome veiligheid naar Gallië, alsook een
schitterende beschaving, die vooral in zijn Civitates te voorschijn kwam.
Zoowel in het stadsleven als in de villa's. Rome's taal, het Latijn, verspreidde zich en de Romeinsche goden verdwenen slechts onder den
druk van het Christendom, dat staatsgodsdienst was geworden (313).
Germaansche invallen kwamen den Romeinschen vrede storen van de
3" eeuw af : de steden kregen wallen. In 358 waren de Franken voorgoed
in Noord-België gevestigd.

Gallië was gedurende vijf eeuwen door de Romeinsche beschaving
doordrongen geworden, toen de Germaansche invallen begonnen.
Het leven van den mensch was er geheel anders geworden dan in den
tijd toen de Galliërs door Caesar onderworpen werden (me afdeeling,
blz. I52).
Het Gallische volk vóór Caesar. - De drie Gallië's: Aquitanië ten Zuiden
van de Garonne, de Gallia Celtica in het midden en de Gallia Belgica in het
Noorden tot aan den Rijn, werden door elkaar'vijandige volkstammen bewoond.
Ze waren nochtans van denzelfden oorsprong : de meeste behoorden tot dezelfde
Keltische lndogermaansche volksgemeenschap, die in de 7° eeuw voor Christus
over den Rijn gekomen was en zich tot in Brittannië verspreid had (Engeland,
Schotland en Ierland).
De Gallische maatschappij. - De maatschappij bestond uit grooten, die
zoogenaamde clans vormden, uit geringen die aan hun beschermers gehecht
waren en uit rechtlooze slaven.
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De Gallische eeredienst. - Dezelfde eeredienst voor de natuurkrachten
en voor plaatselijke goden werd waargenomen door de klasse der druiden:
priesters, waarzeggers en geleerden, die zelfs voor menschenoffers geen afkeer
vertoonden.
De Keltische taal. - De Galliërs spraken Keltisch, een taal waarvan er
in den Franschen woordenschat slechts weinig sporen zijn overgebleven, maar
die nog heden voortleeft in het Bretoensch en in het lersch.
De materieeIe bedrijvigheid in de oudste tijden. - De Galliërs waren
vooral landbouwers : ze leefden meestal in gehuchten of alleenstaande hoeven
met hier en daar versterkte stadjes, de oppida. Deze dienen als toevluchtsoorden
en als marktplaatsen. De Galliërs waren voor het vervaardigen van huiselijke
voorwerpen nog in het ijzertijdvak gebleven. (Zie Inleiding blz. 8). Ze ontgonnen alleen de ijzerertsmijnen en de zoutkieten; slechts zelden gebruikten ze
steen in hun bouwwerken. « Niets was zoo leelijk, zegde Cicero, als hun oppida. »

Romaniseering van Gallië : steden en villa's. - De onderwerping van het grondgebied, na de verovering door Caesar (52 v. Chr.)
had een schitterende stedelzjke beschaving voor gevolg. Het grootste
deel der bevolking, die den grond bebouwde, vond nu een plaats
in de Romeinsche civitates, die als bestuurscentra hun aantrekkingskracht uitoefenden ; schouwburgen, arena's, thermen maakten ze tot
aangename verblijven; de handel was cr bedrijvig en de scholen
bloeiden cr. Narbonne, Nîmes, Bordeaux, Reims, Trier blonken uit
door hun prachtige gebouwen en door de faam van hun redenaars,
terwijl de villa's en andere kolonies op het platteland de Romeinsche
zeden hielpen verspreiden.
De Romeinsche heirbanen. - Te Lyon kwam de heirbaan der Gallia
Narbonensis (zie blz. 143), van Aquitanië, van de Gallia Celtica en Belgica
samen : deze stad bleef lang een centrum voor bestuur en handel. Een heirbaan
verbond deze Gallische metropool met Bazel aan den Rijn: de stroom vormde
het militaire bolwerk van het Rijk. Van uit Keulen liep een andere weg naar
Boulognc : deze haven was een stapelplaats van den handel naar het eiland
Brittannië (Engeland).

Eerste beroering in de 3 e eeuw. - Vanaf de 3e eeuw werd de
rust gestoord door het binnensijpelen van Germanen. De Franken
mochten zich in het Noorden van België vestigen (358) (Zie 3e afd.,
blz. 175). De strategische baan naar Boulogne werd door middel
van kleine forten verdedigd. Steden en villa's werden met wallen
omgeven. Trier, dat een van de vier hoofdsteden van het Rzjk was
geworden (zie blz. 173), nam de rol van Lyon over; het werd een
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verdedigingsvesting. De bevolking vatte de landbouwwerkzaamheden
weer op. Het duurt echter lang voor het leven der steden weer
opbloeit.

De Romaansche dialecten. - De Romeinsche bezetting had haar
stempel voorgoed op de bevolking gedrukt : het Latijn, taal van
bestuur, leger en handel, nam overal de bovenhand, behalve bij de
Franken, Bretagners en Basken (Z.-W.); het ontwikkelde zich in
Romaansche dialecten.

Fig. 82. -

De Porta Nigra te Trier.

Geloofsprediking. - Het Christendom had de heidensche godsdiensten van Kelten en Romeinen grootendeels verdrongen.
De kerken van Lyon (Saint-Pothin, Saint-Irénée), van Toulousc (SaintSaturnin), van Parijs (Saint-Denis) hadden het Evangelie helpen verspreiden,
niettegenstaande de kerkvervolgingen. De geloofsvrijheid, door Constantijn
toegestaan bij het Edict van Milaan (313) droeg tot de verspreiding van het
christendom bij . De Hl. Maternus was bisschop te Keulen in het begin der
eeuwen de bloei van het christendom werd nog slechts door de invallen
onderbroken.
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11. - DE VOLKEN VAN GERMANIË
EN DE BARBAREN UIT HET OOSTEN

Aan de overzijde van den Rijn verdrongen de nog niet onderworpen
Germaansche stammen elkaar : het waren de Franken, Burgonden,
Sueven, Angelen en Saksen. Andere Germanen, de Goten bedreigden den
Donau, onder den druk van de wilde zwerversstammen van Mongoolsch
ras, de Hunnen.
De Germanen vormen plattelandsstammen; het waren hartstochtelijke krijgslieden : hun godsdienst vereerde de oorlogshelden.

De Westgermanen. - De Romeinsche legioenen hadden de
Germaansche volkeren gedurende vier eeuwen tegengehouden bij
de versterkte verdedingslinies (limes) aan Rijn en Donau.
De Saksen en Angelen woonden langs den benedenloop van de
Elbe en de naburige kusten. Op den rechteroever van den Rijn leefden
de Franken, de Burgonden (aan den Main) en de Alemannen (in het
Zuiden). De Sueven en Wandalen kwamen daarachter opzetten. Al
deze volken bedreigden het Romeinsche Rijk aan de Rijngrens.
De Oostgermanen. - De Westgoten en de Oostgoten zullen
langs den Donau binnendringen.
De Slaven; de
ze behoorden ook
Deze oostelijke
voortgestuwd. De

Hunnen. - De Russische vlakte was het gehied der SlavclI;
tot de Indogermaansche volkerenfdmilie.
volkeren werden herhaaldelijk door Mongoolsche stammen
gevaarlijkste van deze zwervers stammen waren de Hl/lillen.

De Germaansche beschaving: inrichting van de stammen. De Germanen bezaten geen staatsinrichting. Ze woonden niet in steden.
Elke gemeenschap (gemeinde) leefde van landbouw en veeteelt, in
huizen, die verspreid lagen over een grondgebied dat gemeenschappelijk bezit was. Deze plaatselijke groepen waren in kantons (gau)
vereenigd en vormden het « volk )). De vergadering der krijgslieden
bezat het geheele gezag en koos vaak een krijgsheer (herzog), aan
wien ze blind gehoorzaamden bij het ondernemen van rooftochten.
Germaansche godsdienst. - De zwakke of overwonnen volkeren namen
meestal de goden van machtiger volkcren over. De Goten en Burgonden, toen
zij in aanraking kwamen' met het Romeinsche Keizerrijk, bekeerden zich tot het
Arianisme, dat uit het christendom was ontstaan.
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Onder de Germaansche volkeren waren het de Franken, Friezen,
Saksen en Angelen die het langst trouw bleven aan den ouden, nationalen eeredienst. Deze werd beheerscht door de vereering van natuurkrachten en helden.
De Germaansche namen der weekdagen herinneren aan de voornaamste
goden : Zondag (Sunna, zon), Maandag (Mani, maan), Woensdag (Wodan,
Odin, de hemel), Vrijdag (Freya, het kiemen), enz. Profetessen voorspelden de
toekomst door de natuurverschijnselen. Het krijgshaftig karakter der Germanen
blijkt eveneens uit hun vereering der helden. De heldendaden werden in gezangen verheerlijkt: het Walhalla was de hemel der roemrijke strijders; ze verrezen
er weer tot een eeuwig leven dat doorgebracht werd in kamp en drinkpartijen
te midden van de strijdgodinnen, de Walkuren.
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HOOFDSTUK II
VESTIGING DER GERMAANSCHE VOLKEREN IN
HET WESTEN
I. -

OORZAKEN VAN DE GROOTE INVALLEN DER

5e EEUW 1

De invallen worden verklaard door het gebruik de Germanen in den
dienst van het Keizerrijk op te nemen, door hun neiging rooftochten
te ondernemen en door de aantrekkingskracht die de bevoorrechte
Zuidelijke streken op hen uitoefenden. Onder den druk der Hunnen
werden deze invallen onvermijdelijk.

Kenmerk der invallen. - De invallen der Sc eeuw waren
algemeen en geschiedden plotseling, zoodat ze groote verwoestingen
aanrichtten. Ze hadden ook duurzame gevolgen : het huidige uitzicht
van de Westeuropeesche landen is er door ontstaan.
Oorzaken der invallen. - De druk der Hunnen had de
Germaansche volksmassa in beweging gebracht.
In het Latere Rijk waren de in de legioenen ingelijfde Germanen
in grooten getale in het kader van den Romeinschen staat binnengedrongen. Ze bekleedden er zelfs hooge ambten. Stilico, minister van
Honorius, was van Wandaalschen oorsprong.
Het gebruik der militaire invallen had voor gevolg dat de
Germaansche opperhoofden hun buit vaak gingen zoeken in de staten
die in verval waren geraakt. Ten slotte oefenden de vruchtbare
streken, die onvoldoende bevolkt waren, een aantrekkingskracht
uit op de Germaansche voIksmassa's die zich op een onvruchtbaren
grond moesten verdringen. Ook werd de vloed onweerstaanbaar.
In het Oosten bleef hij niet duren, maar het Westen bezweek onder
de slagen van de invallers (476).
11. -

VESTIGING DER GERMAANSCHE VOLKEREN
IN HET WESTERSCHE KEIZERRIJK

De Westgoten staken den Donau over (376), rukten Italië binnen onder
Alarik en plunderden Rome (410), terwijl de Burgonden, Sueven en
1

Zie Atlas der A/gem. Geschied., blz. 30.
SCHMÉTS,

Oudheid
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Wandalen over den Rijn Gallië, Spanje en Afrika binnendrongen. De
Westgoten onderwierpen Spanje en ontvingen het gebied ten Zuiden
van de Loire. De nieuwe bewoners van Gallië spanden samen om Attila
en zijn Hunnen tegen te houden in de Catalaunische Velden (451). Rome
werd echter nogmaals verwoest door den Wandaal Genserik (455) en
toen Romulus Augustulus afgezet werd, was het einde van het Westersche
Romeinsche Rijk gekomen (476). Italië viel korten tijd daarna in de
handen van de Oostgoten : hun koning Theodorik eerbiedigde de gebruiken en behield het Romeinsch bestuur. Wat Brittannië betreft, dit hadden
de legioenen ontruimd en het werd door Angelen en Saksen bezet, die de
Kelten uit het oostelijke deel van het grondgebied verdreven.

De Donaugrens : de Westgoten in het Oosten (376). - Keizer
Valens had te Adrianopel in den strijd tegen de Westgoten den dood
gevonden (378) (Zie blz. 175). « Ze lieten alleen hemel en aarde bestaan))
zei een tijdgenoot.
Alhoewel ze gronden hadden ontvangen, stonden ze opnieuw op
na de verdeeling van het Rijk (395). Arcadius, keizer van het Oosten,
wist de opstandelingen naar Italië af te wentelen, door hun opperhoofd,
Alarik, tot « hoofd der militie )) in Illyrië aan te stellen (397).
De Wandaal Stilico, minister van den Keizer van het Westen
Honorius, versloeg nochtans den Westgoot bij Pollentia (402).
De Rijngrens: de Germanen in het Westen (406). - Om Italië
tegen benden gelukzoekers te verdedigen had Stilico de Rijnlegioenen
teruggeroepen. Barbaren van allen oorsprong staken den stroom over:
ze wierpen zich straffeloos op Gallië en Spanje.
Rome door Alarik ingenomen (410). - Stilico werd vermoord,
omdat hij den naam had gekregen aan Alarik tol te betalen om den
vrede te bewaren: nu had Rome zijn laatsten steun verloren. Alarik ging
Rome uitplunderen (410) en zette zijn tocht voort naar Sicilië met de
bedoeling Afrika binnen te rukken, maar hij stierf plotseling in
Bruttium.
De Germaansche Staten in het Westen. - De schoonbroeder
van Alarik, Ataulf sloot vrede met Honorius die hem het toezicht
over de provinciën Gallië en Spanje toevertrouwde.
De Burgonden hadden een wettelijke woonstede ontvangen in
de dalen van Saone en Rhöne (Bourgogne). Ataulf veroverde Aquitanië
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opnieuw, maar pas zijn opvolger Wallia kon den tegenstand der Alanen,
Sueven en Wandalen in Spanje breken.
De koning der Westgoten ontving Aquitanië als prijs voor zijn diensten
(419) en maakte van Toulouse de hoofdstad van eru Staat, die gedurende korten tijd het gebied zal omvatten gaande van de Loire tot
in Andalusië. De Sueven hadden zich in Galicië en de Alanen in het
huidige Portugal gevestigd. De Wandalen zetten hun uitwikjing
naar Afrika voort.
Hun opperhoofd, Genserik, verwoestte Rome op zijn beurt (455). Hij bewaarde
de heerschappij over zee tot aan zijn dood (477) en zijn rijk vedw~cfl slechts
onder Justinianus (zie blz. 203).

Inval der Hunnen: Attila. De Catalaunische Velden (451). De in Gallië gevestigde Germaansche volkeren moesten zich tegen
de Hunnen verdedigen.
Deze benden werden, eens dat ze den Donau bereikt hadden, een
levensgevaarlijke bedreiging voor het Westen : toen beloofde de
keizer van Konstantinopel, Marcianus, aan hun opperhoofd Attila
« ijzer te geven in plaats van het goud dat hij eischte ». De Hunsche
ruiters volgden den Donau stroomopwaarts en staken te Mainz den Rijn
over ten getale van 600.000. Ze vernielden Straatsburg, Metz, Trier,
Tongeren en Reims en moordden de bevolking grootendeels uit.
In de Gallische steden waren het de bisschoppen die den weerstand het eerst
inrichtten : de Hl. Lupus verdedigde Troyes en de Hl. Aignan Orléans.
Te Parijs wist de Hl. Genoveva de inwoners moed in te spreken: zc wordt sedertdien als patrones van de stad vereerd.

De Romeinsche generaal Aetius verpletterde de invallers ten slotte
met een leger Franken, Westgoten en Burgonden in de Catalaunische
Velden, bij Chàlons-sur-Marne (451).
Later keerde Attila zich naar Italië : de steden in het Noorden van
het land werden verwoest, maar de smeekingen van den Paus, den
Hl. Leo, en de geschenken der Romeinen konden de wreedheden van
de Hunnen doen ophouden. Attila trok zich terug naar Pannonië
(Hong'lrije) en bij zijn dood (453) viel zijn rijk uiteen: het had zijn
eenheid aan het opperhoofd te danken gehad.
De val van het Westersche Romeinsche Rijk (476). - De Romeinsche
Keizers hadden de verdediging van het Rijk aan Barbaarsche legerhoofdcn
toevertrouwd. Romulus Augustulus, een kind op den keizerstroon, dat als door
een spotternij van het lot de namen droeg van den stichter van Rome en van
dien van het Keizerrijk, werd door den bevelvoerder van zijn huurlingen, Odoaker,
koning der Herulen, afgezet.
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Het Italiaansche Koninkrijk van den Oostgoot Theodorik (493).
- Onder deze omstandigheden ontving een Oostgotisch opperhoofd
van over den Donau, Theodorik, het recht van den Oosterschen keizer
Zeno om Italië met de wapenen onder zijn heerschappij te brengen.
Hij liet Odoaker vermoorden en zijn koninklijke titel werd hem door
de keizers van Konstantinopel bevestigd. Feitelijk werd het Barbaarsch
opperhoofd volkomen onafhankelijk. Hij schonk aan Italië een nieuw
bestuur, een militaire inrichting en een nieuwe letterkundige bedrijvigheid ontwikkelde zich te Rome.
Op den raad van de Romeinsche ministers Boëtius, Symmachus, Cassiodorus
liet zijn regeering aan de bevolking kaar Latijnsche en katholieke gewoonten,
terwijl de Oostgoten, wettelijke eigenaars van gronden geworden, zich lieten
romaniseeren.
Buiten zijn rijk speelde Theodorik een verzoenende rol: hij was gehuwd met de
zuster van Clovis, Koning der Franken; hij was de schoonvader van Alarik II,
koning der Westgoten en de schoonbroeder van Thrasimund, koning der
Wandalen. Maar zijn staatsbeleid werd niet door machtsmiddelen gesteund.
Het Oostgotische rijk verdwijnt 60 jaar na zijn stichting (zie blz. 203).
De Angelsaksen in Groot-Brittannië. - Stilico had de opstandige Pikten
en Schotten naar hun noordelijke heiden teruggejaagd (400), maar de Germaansche invallen dwongen hem naar het vasteland terug te keeren. Zonder
verdediging tegen de plunderaars gebleven, deden de Kelten nu een beroep op
Saksische krijgslieden. Ze landden onder de leiding van Hengiest op het eiland
Tanet (Theems) maar ze veroverden het grondgebied voor zichzelf.

Gedurende een eeuw boden de Kelten van Brittannië een hardnekkigen tegenstand, die door de legende Van den nationalen held Arthur
wordt verheerlijkt. Ze werden echter door de overmacht der invallers,
Juten, Angelen en Saksen, naar het Westen gedrongen.
In het midden van de 6" eeuw was het oostelijke gebied in zeven koninkrijken
verdeeld. Deze Angelsaksische Heptarchie omvatte : Essex (Oostsaksen), Sussex,
Wessex en Kent (Zuid-Oosten); Northumberland (ten Noorden van den Humber),
Anglië en Mercia.
lIl. -

GEVOLGEN DER INVALLEN

Het Oostersche Rijk had de invallen overleefd, maar in het Westen
waren de oude Romeinsche provinciën verdwenen met hun stedelijke
beschaving : door de versmelting van hun bevolking met de veroveraars
zullen nieuwe naties ontstaan. Het Latijn leeft nochtans voort in het
Westen in de Romaansche dialecten en het evangelie wordt nu ook
gepredikt aan de Barbaren, die binnen de grenzen van het vroegere
Keizerrijk wonen.
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Het is niet mogelijk het aantal slachtoffers te schatten van deze
vaak bloedige overrompelingen. De materieele beschaving van de
geromaniseerde bevolking verdween tegelijk met hun veiligheid.
Het Romeinsche keizerrijk was voorgoed ontwricht. Op zijn puinen
vermengden zich nieuwe volkeren met elkaar. Hieruit ontstaan Nieuwe
Staten. Intusschen gaat de Romeinsche centraliseering ten onder :
overal heerscht particularisme.
Aan den anderen kant werd het ruwen onbeschaafd karakter der
invallers door den omgang met de inheemsche bevolking verzacht :
deze slorpte ze op.
De Kerk was een geestelijke macht, die het Romeinsche keizerrijk
overleefde; ze oefent haar invloed uit op de veroveraars door haar
gezag en door haar inrichting: ten slotte worden ze door de zendelingen
bekeerd. De zedelijke eenheid van de westersche volkeren ontstaat
opnieuw door de geloofsprediking aan de Barbaarsche volkeren.
De intrede der Germanen in de geschiedenis verruimt de bekende
wereld: de toekomst van Europa wordt niet meer in Italië beslist;
het is de Frankische natie, gevestigd in het Noorden van het Oude
Gallië, die de leiding zal overnemen.
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HOOFDSTUK III
DE FRANKEN IN GALLIË
HET MEROVINGISCH VORSTENHUIS
I. -

DE MEROVINGISCHE VEROVERINGEN. CLOVIS (481-511)

1

De Salische Franken hadden zich verspreid van het Schelde bekken
tot aan de Somme. Hun vorstenhuis, dat onder Meroveus roem geoogst
had op de Catalaunische Velden (451) werd meester over bijna geheel
Gallië onder Clovis. Zijn overwinning te Soissons (486) bezorgde hem
het Gallo-Romeinsche gebied tusschen Somme en Loire : nu gaat hij
zich te Parijs vestigen in een Gallo-Romeinsche en christelijke atmosfeer.
Na zijn overwinning over de Alemannen laat hij zich doopen te Reims
(496); daarna onderwerpt hij de Burgonden (500) en de Westgoten
(Vouillé, 507).
Het koninkrijk van Clovis werd onder zijn zonen en later onder zijn
kleinzonen verdeeld : dit was het gevolg van een Germaansch gebruik.
Broederoorlogen en bondgenootschappen tusschen de grooten des rijks
maakten een einde aan de macht der Merovingers : hun hofmeiers
oefenden feitelijk de macht uit en in 751 werd de laatste « schijnkoning»
op den troon vervangen door den Austrasischen hofmeier Pepijn den
Korte.
De Merovingers vóór Clovis. - De Frankische stam der Saliërs van de
overzijde van de Rijndelta afkomstig (Sala, IJssel) had van den Romeinsehen
veldheer Julianus een vaste woonplaats in Toxandrië ontvangen vóór het begin
der groote invallen. Sedertdien waren zij langs het Scheldedal afgezakt; door dezen natuurlijken toegangsweg
kwamen ze ten slotte aan de Somme vóór Clovis tijd.

Fig. 83. -

Frankische lanspunt en bijl. 4e-5 e eeuw. (Oudheidk. Museum, Namen.)

Een van hun koningen, Clodio, had zich te Doornik gevestigd.
Zijn zoon Meroveus had roem verworven door Attila te bevechten in
de Catalaunische Velden (451) en zijn huis werd naar hem de Merovingers genoemd. Het legde zijn heerschappij aan Gallië op na de
veroveringen van Clovis, een der opvolgers van Meroveus.
1

Zie Atlas der Geschied., kaarten blz. 33 en 34 boven.
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Gallië vóór Clovis. - Het Westersche Keizerrijk was sedert vijf jaren verdwenen toen Clovis op het schild werd verheven (481). Gallië was verdeeld onder de
Westgoten ten Zuiden van de Loire, de Burgonden, die de dalen van Saóne en
Rhóne beheerschten en een Gallo-Romeinschen Staat tusschen Loire en Somme,
waar de Romeinsche graaf Syagrius nog slechts zijn eigen persoon vertegenwoordigde. De Armoricanen of Bretanjers leefden onafhankelijk op hun schiereiland, zooals de Franken ten Oosten van de Somme.
De jeugdige koning van Doornik herstelde de eenheid van Gallië bijna geheel.

Veroveringen van Clovis. - Na zijn overwinning te Soissons (486)
veroverde Clovis den Gallo-Romeinschen Staat Van Syagrius.
Het Frankische opperhoofd vestigde zich te Parijs te midden van
een Latijnsprekende en katholieke bevolking, wier gebruiken hij
liet bestaan. Zijn gezag breidde zich zoo buiten zijn Frankische onderdanen uit; na zijn doopsel werd het nog steviger.
Een inval van de Alemannen op den linkeroever van den Rijn
werd voor Clovis bijna noodlottig. In de verwarring Van den veldslag
riep de heidensche koning de hulp in van den God, dien zijn
echtgenoote, Clotildis, een katholieke prinses van Burgondische
afkomst, vereerde. Getrouw aan zijn belofte liet hij zich te Reims
doopen door den bisschop, den Hl. Remigius (496), samen met 3.000
Frankische krijgslieden.
Het doopsel van Clovis is de voornaamste gebeurtenis uit den Merovingischen
tijd: hierdoor werd de geloofsprediking mogelijk van de in het Noorden wonende
Franken; en de bisschoppen der Zuidelijke streken riepen de hulp van den
bekeerden koning in om de katholieke bevolking te beschermen tegen de Barbaarsche en tevens Ariaansche koningen, die hen bedreigden.

Zoo versloeg hij Gondebaldus, koning der Burgonden bij
Dijon (5°0) en dwong hem deel te nemen aan een veldtocht tegen
de Westgoten : hun koning Alarik II vond den dood bij Vouillé (507).
Aan de Westgoten bleef in Frankrijk nog slechts Septimanië (Roussillon) over. Theodorik, koning der Oostgoten was meester in de
Provence, zoodat de Franken geen toegang hadden tot de Middellandsche Zee. In het Noorden vergrootte Clovis zijn rijk door de
aanhechting van de koninkrijken der Ripuarische Franken, die de
Rijnoevers bewoonden.
De veroveraar stierf op 4s-jarigen leeftijd te Parijs. Het « Frankenrijk )) dat
hij had gesticht, was, te midden van de Barbarennaties « de oudste dochter van
de Kerk » geworden.

De opvolgers van Clovis. - De Merovingische macht duurde
niet langer dan Clovis. Door het noodlottig gebruik der Franken de
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erfenis te verdeelen werd de eenheid van het rijk verbroken. De vier
zonen van den Koning en daarna zijn vier kleinzonen betwistten
elkaar hun aandeelen in broederoorlogen. Ze verlieten hun volk,
dat Germaansch was, om evenals Clovis, in de Romaansche landsdeelen te gaan wonen, te Parzjs, Orléans, Soissons, Reims (later Metz).
De eenheid werd tijdelijk hersteld door Clotharius I, en daarna onder
Clotharius 11 en Dagobert. De Frankische rijken strekten zich uit tot aan de
oevers van de Middellandsche Zee en tot in het hart van Germanië; maar de
Frankische koningen hadden de werkelijke macht verloren : deze ging over in
de handen van hun rentmeesters of hofmeiers. De hofmeiers van het Frankische
Rijk Austrasie (tusschen Schelde en Rijn) waren vooral zeer bedrijvig (zie
blz. 216) en een hunner, Pepijn de Korte neemt de plaats van den laatsten « schijnkoning)) Childerik III op den troon in (751).
11. -

MEROVINGISCHE BESCHAVING

De Merovingers werden zwakker doordat ze aan de grooten des Rijks
domeinen afstonden om hun trouw te behouden. In den Frankischen
tijd leefde de bevolking vooral op het platteland : de Merovingische
villa, met de reserve van den meester en de hofsteden van de pachters,
doet aan de Romeinsche landbouworganisatie denken, maar de zeden
waren ruw geworden. Bij de Saliërs liet de Salische Wet de veete of
persoonlijke wraakneming toe, alsook den terugkoop van de misdaad
door het weergeld. Behalve in het Noorden, waar de Franken het grootste
deel der bevolking uitmaakten, in het Baskenland en in het Keltische
schiereiland Bretanje, handhaafden de Romaansche dialecten zich
niettegenstaande de Frankische overheersching.

De koninklijke macht. - Oorspronkelijk konden de Frankische koningen
de macht alleen uitoefenen, nadat ze de goedkeuring van de krijgslieden
hadden verkregen : de nieuwe vorst werd, te midden der toejuichingen op een
schild verheven.

Daar ze sedert Clovis op Gallo-Romeinschen bodem waren gevestigd
wilden de Merovingers als eenige meesters heerschen, evenals de
vroegere Caesars, maar zonder eenige verplichting tegenover hun
onderdanen te willen aanvaarden. De geheven belastingen vloeiden
uitsluitend in de koninklijke schatkist, zonder eenige tegenprestatie.
De hulpmiddelen der koningen kwamen vooral voort van de onmetelijke domeinen waar ze de hand hadden op gelegd. Ze leefden, evenals
hun onderdanen, als groote grondeigenaars en reisden van de eene
villa naar de andere om in het bestaan van hun kleine huiselijke hofhouding te voorzien.
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In een samenleving die haar voornaamsten rijkdom vooral in den landbouw
vond, beloonde de koning de trouw van zijn gezellen of leuden door hun domeinen
af te staan. Hoe grooter hun begeerten werden, hoe armer de koning. werd.

De maatschappij. - Het groote grondbezit (villa) bleef bestaan
bij de verdeeling van den grond in een reserve van den heer en in gronden
door erfelijke pachters bebouwd, onder de leiding van den vilIicus
(zie 3 e Afdeeling, blz. I82).
De maatschappij bestond dus uit groote grondbezitters, de eenigen die een
ambt konden bekleedcn in leger en bestuur, en de pachters of hoorigell : zij
beschikten vrij over hun persoon, maar waren evenals slaven gehecht aan het
dom ein dat zij bewerkten.
Bestuur. - Graven bestuurden de pagi (gouwen) : ze werden aangesteld
en afgezet door den koning, en waren aansprakelijk tegenover hem of zijn
hofmeier. Ze waren belast met het aanwerven van troepen, het vOJrzittell der
rechtbank waar recht gesproken werd door de rechtsburgers, afgevaardigd door
de vrije mannen.
Rechtsspraak. - De wetten verschilden bij elk volk in Gallië. Het geschreven
Romeinsch recht bleef van kracht bij de bevolking van het Zuiden. De strafrechterlijke gebruiken van de Salische Franken werden vastgelegd onder den
naam Salische Wet. Hieruit blijkt hoe geweld en krijgslust de maatschappij
beheerschten. De rechts spraak hing af van den stand der beklaagden.

Iedereen bezat het recht der veete of persoonlijke wraakneming;
maar indien de familie van den beleedigde niet machtig genoeg was
om den schuldige te bestraffen, dan kon deze, zelfs wanneer het een
moord gold, de straf ontgaan door het betalen van het weergeld, een
bedrag in verhouding met het misdrijf.
Voor elk misdrijf was er een vaste prijs. Moord op een gezel van den koning:
gouden stuivers (van ongeveer 3 gram); moord op een lijfeigene: 200
stuivers; het verlies van een hand : 100 stuivers. Als rechtsbewijs gold het
rechterlijk tweegevecht voor de grooten, de proef met het gloeiend ijzer of kokend
water voor de lijfeigenen. Dat werd « Godsoordeel » genoemd.
1.800

Talen. - De Frankische dialecten bleven bestaan in het Noorden
van België waar de Franken de groote meerderheid vormden: het
huidige Nederlandsch stamt hiervan af. De Kelten van het schiereiland
Bretanje bewaarden hun taal (het Bretonsch) evenals het land der
Basken (Z.-W.). Overal cIders werden Romaansche talen gesproken,
die zich uit het Latijn hadden ontwikkeld. Dit laatste was de taal van
d.e Kerk en van de kloosterscholen, maar er zijn zeer weinig Latijnsche
werken uit dien tijd bewaard gebleven (Gregorius van Tours, Fredegarius); in dezen beroerden tijd had de beoefening der letteren veel
te lijden door de burgeroorlogen.

-

202-

HOOFDSTUK IV

HET GRIEKSCHE RIJK VAN HET OOSTEN (395- 1 453)
I. -

ZIJN ROL IN DE MIDDELEEUWEN

De Romeinsche staatsinrichting en de beschaving van het Keizerrijk
leefden voort in het oostelijke deel. De hoofdstad, Konstantinopel,
beheerscht door middel van éénzelfden christelijken godsdienst en
éénzelfde officieele Grieksche taal de onderscheiden volken van den
Balkan, West-Azië en Egypte. Het Oostersche Rijk danken wij het dat de
schat van de Grieksche letteren en van het Romeinsch recht bewaard
bleven; van hier uit werd ook het evangelie onder de Slaven verbreid
en werd Europa tegen de Muzelmannen beschermd.

Duur. - De twee deelen van het Rijk, zooals Thcodosius die had bepaald
(395) hadden zeer verschillende lotgevallen. Het Westersche Rijk wa3 door de
Barbaarsche naties verbrokkeld geworden. Het Oosten, als Griehsch of Byzantijnsch keizerrijk bekend, trotseerde het Germaansche gevaar en bleef nog tien
eeuwen bestaan, tot zijn hoofdstad door de Turken werd ingenomen in 1453.

Kenmerken. - Het Oostersche Keizerrijk zette in veel opzichten
het Latere Rijk der 4° eeuw voort. Het behield hetzelfde bureaucratisch
bestuur, dezelfde belastingen, denzelfden christelijken staatsgodsdienst,
hetzelfde nauwgezette hofceremonieel. Het verschilde er van, behalve
onder Justinianus, door het officieel gebruik van het Griekseh.
Byzantium of Konstantinopel. - De hoofdstad was het middelpunt van
tu'ee wErelden : Slaven, Latijnen, Germanen, Mongolen in Europa, Arabieren,
Armeniërs en Perzen in Azië konden tot de Kerk en tot den Staat toetreden door
middel van het doopsel. Het Grieksch vormde de officieele band tusschen de
meest verschillende volken. Deze prachtige stad werd beschermd door
de Lange Muren die zich over 65 kilometer uitstrekten en gebouwd werden
door keizer Anastasius (t 518). Maar, evenals het Rome uit het Latere
Keizerrijk, kende Byzantium paleistwisten, daar de keizers het geZlg slechts in
schijn bezaten; daarenboven verwekten de verschillende partijen, die zich naar
de kleuren in de renbaan Rooden en Witten, Blauwen en Groenen noemden,
bloed ige onlusten.

Rol van de hoofdstad. - Toch heeft Konstantinopel een belangrijke
rol gespeeld. Het heeft de Grieksche letteren gered, doordat de handschriften hier veelvuldig werden overgeschreven, tot aan de uitvinding
van de boekdrukkunst. Kunstenaars vernieuwden de techniek, vooral
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in de bouwkunst. De rechtsdenkbeelden en rechtsvormen werden er
bewaard, doordat de Romeinsche wetten te boek werden gesteld.
De Byzantijnsche geestelijkheid predikte het geloof aan de Slaven,
vooral de Hl. Cyrillus en de Hl. Methodus waren werkzaam op dit
gebied (g e eeuw). Ten slotte vormde dit Grieksche Keizerrijk een
schild dat het christehjk Europa in het Oosten beschermde, eerst teg~n
de Perzen en daarna teg~n de Muzelmannen : dit duurde tot aan den
tijd der Kruistochten.
11, -

DE ROL VAN JUSTINIANUS (527-565)

1

Justinianus slaagde er bijna in de eenheid van het Rijk te herstellen
door de Ariaansche rijken der Wandalen (Afrika) en der Oostgoten
(Italië) te vernietigen. Deze eenheid ging met hem onder; maar zijn
wetboek had een universeelen invloed, daar het de Romeinsche wetten
bekend maakte; de Byzantijnsche kunst (koepel, mozaiek) verspreidde
zich in alle landen om de Middellandsche Zee.

1. Veroveringen van Justinianus (527-565). In het Oosten was het
geslacht van Theodosius uitgestorven met de kinderen van Arcadius :
Theodosius II en Pu1cheria, echtgenoote van den krachtdadigen Marcianus
(zie blz. 195). ]ustinianus was van Slavischen oorsprong (uit Illyrië) ma~r geromaniseerd : hij nam zich voor het Westen opnieuw te veroveren omdat de eenheid
van het Rijk hem als iets heiligs voorkwam.

Het koninkrijk der Wandalen verdween na den val van zijn
hoofdstad, Carthago (533) door Belisarius ingenomen en nadat deze
veldheer van Justinianus den Wandaalschen koning Gelimer te Tricamarum had verslagen (534).
De vroegere provincie Afrika, Corsika, Sardinit! en de Balearen werden in
eenmaal heroverd. De ongelukkige Gelimer moest in den triomf van Justinianus stappen; er werd gezegd dat hij nog slechts wenschte « brood, dat hij s~dert
drie maanden niet meer gegeten had, een spons om zijn van tranen overvloeiende
oogen te betten en een luit om zijn ongeluk te bezingen
)J.

Het Oostgotische Koninkrijk in Italië bood langer weerstand.
De onderwerping, door Belisarius begonnen, werd door den veldheer Narses
beëindigd. Zijn Gotisch tegenstander Tori/a, sneuvelde bij Tadinae (552) en
Italië werd een « Romeinsche provincie» onder het bestuur van een exarch die
te Ravenna zetelde.
1

Zie Atlas der Geschied., kaart 38, boven.
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De twisten in het Westgotische Koninkrijk maakten het Justinianus mogelijk Andalusië te veroveren. De MiddeIlandsche Zee werd
zoo opnieuw een keizerlijke zee. Dit voorbijgaand en onvolledig herstel
van het Keizerrijk werd duur betaald. Justinianus moest aan Chosroes,
koning der Perzen, tol betalen om den vrede te bewaren; de invallen
van Slaven en Bulgaren (van Mongoolschen oorsprong) in den Balkan
kon hij niet beletten. Uit voorzichtigheid bouwde de keizer een reeks
vestingen langs Donau en Eufraat en in de buurt der Moorsche
landen in Afrika.

Fig. 84. - San Mareo, te Venetië.
De Byzantijnsehe kunst leefde voort te Venetië in bouwkunst, beeldhouwkunst en mozaiek. San Mareo C976-ro86) vormt het weelderigste getuigenis
van dezen Oosterschen invloed. De laatgothische ornamenten op den gevel
werden in de IS" eeuw onder noordelijken invloed toegevoegd.
De keizer stierf op 82-jarigen leeftijd, in 565. Drie jaar later drong Alboinus
Italië binnen aan het hoofd der Langobarden : door dezen nieuwen inval
scheidde hij het Westen voorgoed van het Oosten. De territoriale wiJzigingen
van Justinianus den Groote gingen zoo te niet.
2. Het wetboek van Justinianus. - Zijn wetboeken trotseerden echter de
eeuwen. Hij liet de verzamelingen van Romeinsehe wetten omwerken tot een
methodisch wetboek.

Dit aanzienlijk werk deed de groote grondbeginselen van het Romeinsche
recht in de Barbaarsche samenleving doordringen. Zoo bleef tot op
onze dagen het denkbeeld bestaan van een Staat, berustend op het recht
en beschermer van de vrijheden en goederen der personen.

-

2 °5-

3. De Byzantijnsche kunst. - De Byzantijnsche bouwkunst,
die haar bloei aan Justinianus te danken heeft, wordt gekenmerkt
door de groote afmetingen
der gebouwen, door den
hangenden koepel en
slangenzuilen
onder
Perzischen invloed kwamen bij de versiering
weelderiger vormen en
kostbaarder grondstoffen
in gebruik; gestyliseerde
of denkbeeldige dieren en
planten, vreemde bloemvormen : dit had deze·
gewijzigde kunst aan
oostelijken invloed te
danken; de mozaiek
nam een groote plaats in.
Van de bouwwerken
uit den tijd van Justinianus bestaat nog alleen
de Aja Sofia-kerk te
Konstantinopel : ze is
Fig. 85. - Een Byzantijnsche kerk: San
67 meter hoog en bezit
Vitale de Ravenna. Binnenzicht.
een koepel van 30 meter.
De Grieksche bouwkunst werd in Rusland toegepast toen de Slaven zich
allen bekeerden (987). Te Kiew, hoofdzetel van de Slavische kerk, werden
Byzantijnsche bouwmeesters en decorateuren aan het werk gesteld om de eerste
steenen kerken te bouwen.
De moskeeën aan den anderen kant verspreidden den koepelvorm in de geheeIe
Muzelmansche wereld (zie blz. 2U).

In het Westen vond de Byzantijnsche mozaiek vooral ingang in
Italië: zoo kan men nog in de San Vitale-kerk te Ravenna de afbeeldingen zien van Justinianus en zijn echtgenoote Theodora. In Venetië,
dat niet onder het gezag der Langobarden stond en met Byzantium
handel dreef, kwamen Grieksche kunstenaars werken : emailleerkunst,
bronzen voorwerpen en mozaieken getuigen hiervan. Uit het Oosten
ontving deze stad ook andere vormen van kunsttechniek : kristal,
gekleurd glas, goudleer zijn van Byzantijnschen oorsprong, evenals
de bouwkunst (San Marco, fig. 84).
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In FrankrUk vinden we Byzantijnschen invloed in de kerk van Saint-Front
te Périgueux; in Duitschland zijn het de koepelkerken uit de Rijnstreek die
dezen invloed ondergingen.

111. -

HET GRIEKSCHE SCHISMA

Na Justinianus werd de christenheid door het Grieksche schisma
verdeeld : Grieken en Slaven vormden de Orthodoxe Kerken, die zich
van de Roomsche pausen losmaakten.

Het Grieksche schisma zou een diepen afgrond tusschen het Westen
en het Oosten openen. Het begon met de beeldstormerij : de aanhangers
hiervan meenden in de vereering der beelden een overblijfsel van het
heidendom te zien (726).

Fig. 86. - De Aja Sofia te Konstantinopel.
De minaretten stammen uit den tijd der Turksche bezetting na I453·
De twist verergerde doordat de patriarch van Konstantinopel, Photius, tegen
het gezag van den paus van Rome in opstand kwam (867); toen Michael Cerularius
alle Latijnsche kerken van de hoofdstad liet sluiten was het schisml voltrokken
(I053). Zoo werden de kerken van de Balkanlanden en van Rusland van de
katholieke Kerk losgemaakt : ze worden Orthodoxe Kerken geheeten.

-
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HOOFDSTUK V

HET RIJK DER ARABIEREN
I. -

ARABIË VOOR MOHAMMED

Het volk van zwervers en fetisjendienaren dat Arabië bewoonde begint
een belangrijke rol te spelen in de geschiedenis na de godsdienstige omwenteling van Mohammed.
Landenvolk. - Arabië, door de Roode Zee en de Perzische Golf begrensd,
is een dorre woestijn. Langs de kusten en in enkele zeldzame O1~el. m':!t tropischen
plantengroei leven Bedoeïenen (Noorden) en Ara!->ieren (Zuiden) : de eersten
zijn z~t'ervers, de laatsten hebben een vaste woonplaats of zijn karavaalldrijvers.
Deze Semieten waren in patriarchale stammen verdeeld onder de leiding van
sjeiks en in militaire benden, die onder het bevel van emirs hun rooftochten
ondernamen.
Godsdienstige overleveringen. - Ze hadden nog een herinnering aan een
eenigen God, maar ze geloofden vooral aan de djinns (g~esten) en vereerden
fetisjen.

De 360 voornaamste afgodsbeelden bevonden zich te Mekka in den
tempel der Kaaba (kubus) waar zich een reusachtige steen bevond:
deze was wit toen hij uit den hemel viel, maar de zonden der menschen
hadden hem zwart gemaakt. De eeredienst voor dezen steen vormde
een winstgevende zaak Voor den stam der Koraïsjieten, die de bewakers
waren.
11. -

MOHAMMED EN DE ISLAM

Mohammed beweerde de profeet van Allah te zijn en onderwees aan
de Arabieren, door middel van den Koran, de overgave (islam) aan den
wil van een eenigen God en de verplichting den heiligen oorlog te voeren.
Hij maakte zich meester van Mekka, de stad der Arabische afgodsbeelden (630) en de hegira (622) werd als het begin van de Mohammedaansche
tijdrekening genomen.

Mohammed (570-632). - Een arme karavaandrijver uit Mekka,
genaamd Mohammed (=. de volprczene) verving het ruwe polytheïsme
der Arabieren door een monotheïstischen godsdienst : teWns wreenigde
hij hun stammen in een enkelen staat.
Door zijn betrekkingen met christenen en joden werd hij van den Koraïsjietischen eeredienst verwijderd. Eenzaam en droomerig van aard beweerde hij,
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op 4o-jaringen leeftijd, dat hij van den aartsengel Gabriël opdracht had ontvangen den Islam (=, « de overgave ») te prediken. Deze leer werd opgenomen
in den Koran ( = verkondiging), dien zijn aanhangers als een door God
ingegeven boek beschouwden. Voor deze muzelmannen is Mohammed de profeet
van Allah (God).

De Islam. - Deze leer is doordrongen met fatalisme enfanatisme.
De godsdienst van den Mohammedaan berustte op het geloof aan een
onzichtbaren God, die de ongeloovigen voor het vuur en de geloovigen
voor een hemel van ruw genot voorbestemde. De geesteshouding
van den « waren geloovige )J is de berusting in den wil van Allah, die
sedert alle tijden de handelingen der menschen bepaald heeft, want
« alles staat geschreven in het boek der Zekerheid )J.

Fig. 87. - Mekka.
Een karavaan gewapende bedevaarders trekt van Konstantinopel nalr het graf
van den profeet. Toestand in de 17° eeuw. Plaat van Jan Peeters.
Naast het geloof stond de beoefening van den godsdienst. De veelwijverij,
waarvan Mohammed het voorbeeld had gegeven, was toegelaten. Op ieder
Mohammedaan rustten de volgende strenge plichten: een bedevaart naar Mekka;
'afwasscJfing en vijfmaal per dag bidden met het aangezicht naar de Heilige Stad
van den profeet gekeerd; vasten gedurende de maand van den Rhamadan;
onthouding van gegiste dranken; aalmoezen geven tot het veertigste van de
inkomsten.

Maar de heilige oorlog was verdienstelijker dan Vasten en bidden :
hij gaf toegang tot den hemel aan de dapperen die voor Allah sneuvelden. Elk muzelman moest « den groenen standaard van den profeet )J
volgen en de halve maan, zijn zinnebeeld, doen zegevieren. Deze
dweepzucht verklaart grootendeels de veroveringen der Arabieren.

De hegira (622) en de éénmaking van het Arabische volk. Mohammed die den afgodendienst van Mekka bestreed, moest uit-
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wijken naar de stad Jatreb, een mededingster van Mekka; ze werd
Medina of « stad van den profeet» geheeten. Deze vlucht (16 Juli 622)
werd het begin van de hegira (=c= scheiding), de jaartelling der Muzelmannen. Weinig later (630) keerde Mohammed zegevierend naar
Mekka terug aan het hoofd van 10.000 overtuigde aanhangers.
De « profeet)) werd er, evenals in geheel Arabië, de aIleenheerscher met de
hulp van zijn medewerkers, de kaliefen.
111. -

VEROVERINGEN DER ARABIEREN

De kaliefen van Mohammed veroverden Syrië (Damascus, Jeruzalem,
(638) en Egypte (Alexandrië, 640) op het Oostersche Keizerrijk. Door de
overwinning bij Nehavend (642) maakten zij een einde aan het laatste
Perzische Rijk. De erfelijke Kaliefen van Damascus, de Ommiaden,
strekten hun macht uit van den Ganges tot aan de Pyreneeën. In het
Oosten bood Konstantinopel weerstand aan al hun aanvallen. In het
Westen namen ze Carthago in en veroverden Marokko (Ceuta); Tarik
versloeg de Westgoten te Xeres (711) en de Saracenen drongen in Frankrijk door: de Christenheid werd te Poitiers gered (732) door den Frank
Karel Martel. Na deze nederlaag werd het kalifaat van Damascus gesplitst:
in het Oosten heerschten de Abbassiden te Bagdad en het Westersche
Arabische Rijk kwam onder de kaliefen van Cordova.

Uitbreiding in Azië. - Omar, een der eerste volgelingen van Mohammed
zette den « Heiligen Oorlog)) voort en veroverde Damascus (634) en Jeruzalem
(638) op het Byzantijnsche Rijk: Syrië ging in de macht der Muzelmannen
over. De slag bij Nehavend (642) maakte een einde aan het Rijk der Perzen.
Uibreiding in Afrika. - Egypte viel in de handen der Arabieren na het
beleg van Alexandrië (640). De beroemde bibliotheek der Ptolemaeën (zie 2" Afd.,
blz. II3) ging, naar verhaald werd, in de vlammen op. Na de verovering van
Tripolitanië lag de weg naar Spanje open voor de veroveraars. Zij waren tevens
beruchte zeeschuimers.
Rijk der Ommiaden. - De eenheid van den Muzelmanschen staat was het
werk van den kalief Moawia. Hij maakte het kalifaat erfelijk in zijn geslacht:
Damascus werd de hoofdstad van het heerschersgeslacht der Ommiaden,
waaronder Europa de hevigste aanvallen van den Islam zou ondergaan.

Konstantinopel (717). - In het Oosten kon Konstantinopel
zes jaar lang weerstand bieden aan den kalief Moawia (673-679) dank
zij het gebruik van « Grieksch Vuur» : dit brandde op het water. Een
volledige nederlaag maakte in 717 een einde aan de andere Arabische
aanvallen op Konstantinopel.
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Poitiers (732). - Tegenover deze mislukking stonden verpletterende overwinningen in het Westen : Carthago (698), Ceuta, in
Marokko, vielen; het Arabische opperhoofd Tarik kwam naar Europa
langs de zeeëgte van Gibraltar, waarvan de naam aan hem herinnert
(djebel al Tarik : berg van Tarik). Zijn overwinning bij Xeres (7 II)
beteekende het einde van het rijk der Westgoten.
De Sarracenen, dweep- en roofzuchtige muzelmannen, stroomden
Frankrijk binnen : Narbonne, de Rhöne-oevers, Autun vielen in
hun handen. In den slag bij Poitiers (732) kon Karel Martel de Sarraceensche ruiterij eindelijk verslaan. Hun bevelhebber Abd-el-Rhaman
was gesneuveld en ze stroomden naar Spanje terug. De Halve Maan
had voor het Kruis moeten wijken.
Splitsing van het kalifaat : Bagdad, Cordova. - Het rijk der Ommiaden
ging ten onder wegens zijn groote uitgestrektheid : van den Ganges tot de
Pyreneeën. Daarenboven ontstonden er twisten van dynastischen en godsdienstigen aard en de dwingelandij der Ommiaden lokte bloedige opstanden uit.

Aboel-Abbas (750) stichtte te Bagdad het mededingend vorstenhuis
der Abbassiden, terwijl een der Ommiaden, aan een bloedbad
ontsnapt, het westersch kalifaat Cordova oprichtte.
IV. -

BESCHAVING DER ARABIEREN

De Arabische beschaving werd elders ontleend. De Grieksche wetenschap kwam naar het Westen langs vertalingen door Arabieren gemaakt.
Hun moskeeën en alcazars ondergingen Perzischen en Byzantijnsehen
invloed : ze werden zeer rijk versierd door middel van lijnornamenten
(Arabesken), want de Koran verbood menschelijke we sens voor te stellen.
Door hun heerschappij in de Middellandsche Zee en in den Indischen
Oceaan speelden de Arabieren de rol van bemiddelaars: ze verspreidden
het gebruik van de bodembesproeiing, ze voerden Oosterse he planten
(moerbezieboom, suikerriet) en industrieën (zijde) in. Ze waren de groote
zeevaarders der Middeleeuwen.

Letterkunde en wetenschap. - Het Arabische volk nam de wetenschap,
dat het bij de overwonnen volkeren aantrof, in zich op. Zijn verdienste bestond
er in deze kennis dan door te geven aan de volkeren, die het beheerschte.
Zijn taal werd daarom een soort van universeele taal. De poëzie en de romantische verhaalkunst ( « De Duizend en eene Nacht » ) kwamen uit de Perzische
verbeelding voort. De Arabieren schreven alleen verklaringen der Grieksche
werken. DODr huo. vertalingen leerden de westerlio.gen de wijsbegeerte van
Aristote1es, de meetkunde van Euclides, de aardrijkskunde van Ptolemaeus, de
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geneeskunde van Hippokrates en Galenus kennen. Hun theorieën werden in
Spanje verder ontwikkeld door de befaamde scholen van Cordova en verspreidden
zich in de Middeleeuwsche univ~rsiteiten . De aardnjkskundige kennis der
Arabieren, op hun reizen verkregen, werd in Europa bekend door schrijvers
als Edrisi die zich in de 12" eeuw op Sicilië had gevestigd.

Kunsten. - De werken der Arabieren worden beïnvloed door hun godsdienstige opvattingen, alsook door de modellen, die ze in het Byzantzjnsche Syrië
en in Perzië aantroffen.

Wegens de vrees dat de fetisjendienst weer zou opduiken werd de
afbeelding van menschen- of dierenbeelden verboden. De handwerkslieden gebruikten al hun vernuft, zoowel in de schilderkunst als
in het beeldhouwwerk, om versieringen in lijnteekeningen voort te
brengen (arabesken, vlechtwerk).

Fig. 88. -

Een moskee te Jeruzalem.

De Arabische tempel, moskee genoemd (fig. 88), heeft een middenplein, met een fontein voor de afwassching; het is met bogen omgeven.
De koepel werd aan Perzië en Byzantium ontleend, maar de minaret
of bidtoren is een Arabische uitvinding.
De rijkdom der kaliefen bleek ook uit hun weelderige paleizen,
zoowel te Damascus, Bagdad, Samarkand als te Cordova in Spanje.
De alcazars (kastee1en) te Sevilla en Granada (Alhambra) uit den
Moorentijd zetten tot in de I4 c eeuw de door de Arabieren overgelevade techniek voort.
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Handel en bedrijvigheid der Arabieren. - Hun handelsverkeer
strekte zich uit van den Atlantischen Oceaan tot aan de Indische Zeeën,
van Centraal Afrika tot Mongolië. Zoo beheerschten ze den wereldhandel tot aan den Nieuwen Tijd. Ze verspreidden Oostersche landbouwmethoden en planten. De bodembesproeiing, die sedert duizenden
jaren in Egypte werd toegepast, vond ingang tot in de Spaansche
« huertas ». Planten als hennep, de moerbezieboom, suikerriet, artisjokken, asperges, rozen, jasmijnen werden in de Middellandsche streken

Fig 89. - De Alhambra te Granada. Leeuwenplein en zuilengangen.
De Alhambra is het vroegere paleis der Moorsche koningen te Granada.
Het werd begonnen in de 14° eeuw. Een der meest befaamde deelen is het Leeuwenplein, zoo genoemd naar de twaalf marmeren leeuwen, die de groote albasten
kom van de fontein dragen. Dergelijke dierenfiguren komen zeer zelden voor.
Rondom het plein een zuilenrij uit wit marmer: aan elke zijde een mooi paviljoen
als uitbouw, met een sierIijken, houten koepel.

ingevoerd. De Arabieren verspreidden er ook allerlei handwerk :
wollen tapijten, mousseline (Mossoel), damast, marokijn, damasten
wapens, potten met arabesken versierd : al deze producten verraden
door hun benaming reeds hun oorsprong.

Betrekkingen met de christenen. - De onverzoenlijke vijandschap tegen de « vijanden van Allah », die door Mohammed werd
vereischt, maakte langen tijd de betrekkingen tusschen het Christelijke Westen en het Oosten onmogelijk: de zeeschuimers hadden in de
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De kaliefen verloren echter den bloeddorstigen ijver der « eerste geloovigen ))
doordat ze gingen verblijf houden buiten Arabië, dat a'lll d~rl Kc)rm streng
getrouw was gebleven. Toch beloofden ze alle gunsten aan afvalligen, alsook
de vrijheid aan de lijfeigenen die hun christelijke meesters verlieten. In het
Oosten lagen de christengemeenten verspreid in een vijandige maatschappij :
ten slotte gingen ze ten onder.

Van den anderen kant bleef de christelijke geloofsprediking bij
de Muzelmannen vruchteloos, want elke overlooper werd met den dood
gestraft : de Islam was de band waarmee het Arabische Rijk werd
samengesmeed.
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HOOFDSTUK VI

HET KAROLINGISCHE RIJK
I. -

DE KERK IN HET WESTEN

Het verbond tusschen den Paus en het Karolingische Huis doet de
Christenheid ontstaan, een zedelijke eenheid van de christelijke volken
in de Middeleeuwen. Na de bekeering van Clovis werd het geloof aan de
Franken gepredikt.
De bedrijvigheid der monniken, die in kloosters samenwoonden en
den regel van den Hl. Benedictus (t 543) naleefden, steunde de Pausen,
hoofden der Kerk en vorsten van het hertogdom Rome. De Hl. paus
Gregorius (t 604) bekeerde de Longobarden tot het katholiek geloof;
dit liet hij ook verkondigen aan de Angelsaksen door den Hl. Augustinus
(van Canterbury); een hunner, de Hl. Bonifatius (t 714) wordt de apostel
van Germanië.
De Christenheid. - Tegenover den Islam ontstaat de Christenheid, een
zedelijke eenheid van de christelijke volken onder het geestelijk gezag van den Paus en
het wereldlijk gezag van den keizer. Hun verstandhouding werd voorbereid in het
Westen door den invloed, dien de Kerk kreeg in de Frankische samenleving
en door de troonsbçstijging van de Karolingers (751).
Geloofsprediking aan de Franken. - Na de bekcering van Clovis (496)
had de heerschappij der Franken de Ariaansche ketterij in Gallië uitgeroeid.
De Franken zelf werden bekeerd door priesters uit h~t Zuiden, als de Hl. Waast,
Amandus en Eligius en later do::>r de inheemsche priesters, waaronder de Hl.
Lambertus en Hubertus de meest beroemde waren. Hun prediking werd aangevuld door den invloed der monniken.
De Hl. Benedictus (t 543) : de abdijen. - Een Romeinsch edelman, Benedictus, had zich op den Monte Cassino teruggetrokken om er met zijn volgelingen een gemeenschappelijk leven te leiden in afzondering en boe~waardigheid.
Benedictus schonk hun een eenvormigen levensregel, die door de Benedictifnerkloosters over de geheele christenheid verspreid werd : de monniken vormden
de reguliere geestelzjkheid : deze was krachtens den regel aan de abten onderworpen,
zooals de seculiere geestelzjkheid van de bischoppen en van den paus afhing.

Naar den « Regel van den Hl. Benedictus » werd de dag verdeeld
in gebed, studie en handenarbeid. De « zucht naar particulier bezit »
werd « met wortel en tak » uitgeroeid. Ze beoefenden dezelfde armoede,
tucht en gehoorzaamheid. De koningen en rijken, door hun voorbeeld
getroffen, vermaakten groote domeinen aan de monniken. Op elke
plaats waar een abdij werd gesticht, werden moerassen drooggelegd,

-

21 5 -

heideland ontgonnen, talrijke ambachten uitgeoefend. De gastvriJheid
was een der eerste plichten; het overschriJven van handschriften onderhield er het geestelijk leven, dat bij de Franken niet bekend was.
De abdijen werden de kernen Van vele belangrijke steden,. ze brachten
de Barbaren er toe zich te vestigen op den grond, die de monniken
hun leerden bebouwen.
De Hl. Gregorius de Groote (t 604) : het erfdeel van den
Hl. Petrus. - Het Pausdom was een geestelijk gezag dat bij de
invallen was ontzien geworden : het ontwikkelde zich tot een wereldlijke macht. Het erfdeel van den Hl. Petrus, ontstaan uit erfenissen
en giften, was in de oogen van den Hl. Paus Gregorius het « gemeenschappelijk bezit van het lijdende menschdom ».
Het werd gebruikt om kerken, gasthuizen, weezenhuizen en alle christelijke
liefdewerkell te onderhouden: deze naastenliefde maakte grooten indruk op de
Barbaren. De Hl. Grcgorius, de " Dienaar der dienaren Gods » liet het op
verstandige wijze behcercn en daar de Keizers van het Oosten Italië aan zijn
lot overlieten, werden de Pausen beschouwd als de werkelijke vorsten van het
hertogdom Rome.

De Hl. Gregorius nam de laatste Germaansche volkeren, die op het
vroegere gebied van het Romeinsche Keizerrijk woonden, in de Kerk
op. De Longobarden bekeerden zich allen nadat hun koning Agilulf
gedoopt was (602); de beroemde « ijzeren kroon » van dezen laatsten
ging op alle Vorsten van Italië over. De Angelsaksen werden om denzelfden tijd gekerstend.
De Hl. Augustinus (t om 6°5); kerstening der Angelsaksen.
- De Hl. Augustinus ontving van den Hl. Gregorius opdracht hun
het geloof te verkondigen.
Hij landde met 40 monniken op het eiland Thanet en bekeerde weldra
Ethelbert, koning van Kent; IO.OOO zijner onderdanen werden met hem gedoopt
(597). De Hl. Augustinus werd het hoofJ der Angelsaksi~che Kerk, waarvan
hij den zetel te Canterbury vestigde.

Minder dan een eeuw later was de gehec1e Heptarchie katholiek
geworden. Ze zchonk aan de Pausen onvermoeibare dienaren, o. a.
den Hl. Bonifacius (t 754), apostel van Germanië, en aan het rijk van
Karel den Groote geleerden als Alcuinus, die aan de regeering van dezen
vorst grooten luister bijzetten.
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DE VOOROUDERS VAN KAREL DEN GROOTE

De diensten door de Austrasische hofmeiers bewezen brachten de
Kerk er toe hun geslacht als het wettelijk vorstenhuis te beschouwen.
Karel Martel had de Sarracenen te Poitiers tegengehouden (732); zijn
zoon Pepijn de Korte werd tot koning gezalfd door paus Stephanus 11
(754). Pepijn, uit dankbaarheid, bevrijdde de Pausen van de Longobarden en vergrootte de pauselijke Staten.

De Austrasische hofmeiers. - Het geslacht der Austrasische hofmeiers,
waaruit Karel de Groote werd geboren, had ononderbroken moeten strijden
tegen zijn buren de Friezen en Saksen, wier opstanden steeds dreigender werden.
Het maakte er gebruik van om zijn gebied
te vergrooten. In de 8" eeuw was het
feitelijk meester over gehcel Frankrijk.
Zoo liet Pepijn van Herstal (t 714) zich
uitroepen tot eellig hofmeier van de drie
Merovingische koninkrijken : Austrasië,
Neustrië en Bourgondië. Zijn zoon de
krachtdadige hertog der Franken (cc militair
bevelhebber), Karel Martel, bedwong de
Saksen, aan wie de Hl. Bonifacius met
zijn steun het geloof verkondigde. Hij verpletterde de Sarracemn te Poitiers (732) in
een veldslag, die hem den bijnaam Martel
(-cc hamer) bezorgde (zie blz. ZIO).

De onbekwaamheid der Merovingers was de oorzaak van hun
verval. De laatste onder hen, een
kind, Childerik IIl, werd in een
Fig. 90. - Merovingische oor- klooster opgesloten en de Hl. Bonikonde (fragment), 692, I November
(Archives nationales, Parijs, K. 3. facius kroonde Pepijn den Korte,
Nr 6 ).
zoon van Karel Martel, tot koning der
Onder de laatste Merovingers
wordt zelfs het schrift van de Franken te Soissons (751). De paus
koninklijke kanselarij onleesbaar. Het
Stephanus Jl zelf zalfde hem te
algemeen verval eindigde slechts
met het herstel van den Staat door
Saint-Denis (754) en beval aan de
Karel den Groote.
Franken alleen zijn afstammelingen
als koningen te beschouwen : zoo werd het verbond tusschen den
Paus en de Karolingers bezegeld.
De pauselijke Staten (756). - Daar de keizers van Konstantinopel hem
geen hulp verleenden, wendde Stephanus 11 zich naar de Frankische machthebbers om hulp te vragen tegen de L01gobarden. Pepijn de Korte versloeg hun
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koning Astolf en schonk den Paus het exarchaat Ravenna en Pentapolis. De hierin
gelegen 24 steden vormden sedertdien, samen met het Hertogdom Rome, de kern
van de pauselijke Staten.

111. -

KAREL DE GROOTE (768-814)

1

Karel de Groote, zoon van Pepijn den Korte, onderwierp het Westen
na verschillende oorlogen, vooral tegen de Longobarden, de Sarracenen,
de Saksen en de Avaren. Zijn veroveringen werden bekroond door het
herstel van het Keizerrijk (800).

Belang van zIJn regeering. - De Austrasiër Karel de Groote
herschiep in den loop van een 46-jarige regeering de eenheid van het
christelijke Westen, en wel door zijn veroveringen en door zijn
bestuur en wetgeving; door de wedergeboorte van een beschaving,
gegrond op de kerkelijke wetenschap van zijn tijd.
Zijn veroveringen. - Pepijn de Korte had twee zonen nagelaten : Karel
werd na den dood van zijn broeder Karloman als eenig koning der Franken erkend
(771). De veiligheid van het koninkrijk van zijn vader werd op dat oogenblik
langs alle grenzen bedreigd door oproerige volkeren,
die zich aan plundering schuldig maakten en de
Kerk bestreden.
Om de Pausen te helpen trad Karel in Italië op
tegen Diederik, koning der Longobarden. Hij bezette
zijn hoofdstad Pavia, ontnam hem zijn « ijzeren
kroon » en zijn Staten (774). In Spanje vestigde hij
zijn macht tot aan den Ebro door de Sarracenen
terug te drijven ten koste van bloedige oorlogen.
De Gaskonjers vermoordden in den bergpas van
Roncevaux (778) hertog Roe/ant, wiens heldendaden
later in een roerenden ridderroman, het « Roelantslied )) werden vereeuwigd.
Fig. 91. - Zegel van
De Frankische legers voerden echter vooral oorlog
Karel den Groote (774).
(Arch. Nationales, Parijs).
in het Oosten. Ze streden gedurende het derde deel
van een eeuw aan de overzzjde van den Rzjn tegen de
opstandige Saksen : deze oproeren werden onmeedoogend onderdrukt en eindigden slechts toen het opperhoofd Wicikind werd gedoopt (785). De hertog
van Beieren, Tassilo, had zich verbonden met de Avaren om zijn schoonvader
Diederik te wreken : ook hij werd afgezet (786). Wat de Avaren betreft,
de Franken vernielden den versterkten « ring )) om de Donauvlakte, waarin ze
de vruchten van hun plundertochten ophoopten : een militaire mark hield hun

1

Zie Atlas der Geschied., kaarten blz. 34 en 37.
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invallen tegen. Dit werd de Ostmark die later « Ostreich» of Oostenrijk werd.
Andere marken lagen langs de Elbe tot aan den Eider, om de Slaven in bedwang
te houden (Dene-marken)

De oorlogen van .Karel den Groote hadden de grenzen van den
Frankischen Staat van den Rijn tot aan de Elbe en den Midden-Donau
verplaatst, en van de Pyrenaeën tot aan den Ebro.
Het Westersche Keizerrijk (800). - Door zijn bedrijvigheid
verdiende de koning der Franken de dankbaarheid der pausen. Daar de
keizerlijke troon van Konstantinopel door een vrouw, keizerin
Irene, was bezet, riep paus
Leo III Karel tot Romeinisch
keizer uit in de Sint-Pietersbasiliek op Kerstdag van het
jaar 800.
Fig. 92. - Penning van Karel den
Groote; hij draagt de lauwerkroon zooals
de Romeinsche keizers (Penningkabinet,
Kon. Bib!., Brussel).

Niets geleek minder op het Rijk
der Caesars als het nieuwe Rijk
van den Westen: Het middenpunt
was niet meer de Middellandsche
Zee; het omvatte de vroegere Barbarenvolken, die Rome zoo lang had
bestreden, elk met zijn eigen taal en eigen gebruiken; ten slotte, daar men het
geestelijk gezag van den Paus had erkend, beperkte Karel de Groote zijn gezàg
tot de wereldlijke zaken.

IV. -

HET KAROLINGISCH BESTUUR

Karel de Groote werd bijgestaan door zijn eigen ministers en woonde
met hen op zijn domeinen. Hij raadpleegde de grooten op de vergadering
der Meivelden en liet door zijn missi dominici toezicht houden over
graven en markgraven: dit ware groote grondbezitters die de provinciën
kosteloos besturen. Zijn capitulariën verbeteren de gebruiken. Vast
aangestelde schepenen spreken recht en het getuigenbêwijs wordt
aanvaard.

Keizerlijke gezag. - De macht van het Frankische rijk berustte
heelemaal op het gezag van Karel den Groote, want de keizer beschikte
noch over geregelde belastingen om het land te besturen, noch
over een staand leger om het te beschermen. Hij moest dus op de
trouw van de grooten rekenen : hij eischte van hen een eed van
getrouwheid aan zijn persoon en aarzelde niet, om van hun diensten
te blijven genieten, hun rijke domeinen te schenken.
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Centraal bestuur : het Paleis. hulp van zijn eigen
ministers, de paladijnen.
Ze vormden het Paleis : hiertoe behoorden
een kanselier, een kamerier, een drossaard,
een oppermaarschalk,
enz.
deze ambten
blijven bestaan aan de
hoven van de koningen
en van de groote leenheeren (zie blz. 263).

De vor st regeerde met de

Het hof van Karel den
Groote reisde met hem
mee van villa tot villa,
want hij moest in het
bestaan er van voorzien
door middel van de opbrengst van zijn domeinen.
Hij had er een Paleisschool
aan gehecht, die ambtenaren vormde en waarvan
hij het onderwijs steunde.

De Meivelden. Karel de Groote was
omringd met een Raad
bestaande uit grooten,
zooweI geestelijke als aan Leó -lIl en een standaard aan Karel den Groote.
wereldlijke. Tweemaal te Rome. - Deze mozaiek, die in den loop van
verleden eeuw werd hersteld, is het eenige docuper jaar riep hij echter ment,
waarop het verbond van het geestelijk met
plechtige vergaderin- het wereldlijk gezag op zinnebeeldige wij ze wordt
herdacht. De paus en de keizer hebben een viergen samen, de zooge- kante
aureool. Deze werd gegeven aan levende
personen, terwijl de Hl. Petrus een ronde aureool
naamde Meivelden
Karel de Groote draagt een puntigen snorhier werd hij door heeft.
baard en een kort geknipten baard. Op het schild
graven en bisschoppen lezen wij : BEATE-PETRE-DONAS VITA(m)
LEON(i) P(a)P(ae)-(Et)-VICTORIA(m) CARVLO
op de hoogte gehouden REGI-DONAS. (Gelukzalige Petrus, gij geeft het
van de publieke aange- leven aan Paus Leo en gij geeft de overwinning
aan koning Karel).
legenheden en hij kon
er hun raad inwinnen om zijn wetten voor te bereiden.
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Plaatselijk bestuur : de graven. - Het Rijk was verdeeld in
graafschappen en marken (langs de grenzen). De graven moesten de
troepen aanwerven en de rechtbanken voorzitten. Honderdmannen
vervingen ze in de honderdschappen, die onderdeelen van de graafschappen waren. In de marken oefenden de markgraven hun ambt
uit : dit droeg vooral een militair karakter.
Het toezicht : de missi dominici. - De vorst hield toezicht
over het bestuur der graafschappen en ontving de klachten van zijn
onderdanen door tusschenkomst van opzieners, de missi dominici
(gezanten van den meester), meestal een graaf samen met een bisschop.
Wetgeving: de capitulariën. - De volken van het rijk bewaarden
hun gebruiken. Maar Karel de Groote wilde ze verbeteren en aanvullen
Zijn wetten, in hoofdstukken verdeeld, zijn onder den naam Capitulariën bekend. Het recht wordt voortaan op regelmatige wijze
gesproken in de honderdschappen door vaste schepenen. De particuliere veete wordt verboden en het weergeld (zie blz. 201) verplicht
gesteld. Ten slotte wordt het getuigenbewijs voor de rechtbank
aanvaard.
De Karolingische wetten verbeterden zoo talrijke gebreken van de
oude Frankische wetten. Ze waren de nuttigste hervorming van dezen
tijd, samen met de hernieuwing van de letteren, waaraan deze regeering
eveneens haar roem verschuldigd is.
V. -

KAROLINGISCHE BESCHAVING

Karel de Groote riep de hulp in van buitenlandsche monniken, zooals
Alcuinus die de Paleisschool bestuurde, om het onderwijs weer in te
richten. Dit werd in kerkelijke scholen gegeven; de Latijnsche letteren
vormden er de grondslagen van.

De Paleisacademie. - Zonder de kerk zou er geen Karolingische
renaissance mogelijk geweest zijn. De Frankische maatschappij bestond
uit ongeletterden. Zelfs het schrift was onleesbaar geworden : de keizer
moest beroep doen op de ervaring van buitenlandsche monniken.
De Angelsakser Alcuinus maakte de Paleisacademie beroemd; hij
herstelde de Latijnsche schrijvers weer in eer.
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Het onderwijs. - De handschriften van hun geestelijke en wereldlijke
werken vormen in de kerkelijke
en kloosterscholen de grondslag
der studie. Karel de Groote wilde
echter aan de geheele Frankische
samenleving een christelijke vorming schenken : dit was onontbeerlijk om de ruwe zeden te doen
verdwijnen.
De regel van den Hl. Benedictus
(zie blz. 2I4) werd in de abdijen
van zijn Staten opgelegd (788).
In elke van zijn villa's liet hij
een kerk bouwen en elk priester,
die een parochie bestuurde, moest
een school openen, waar het onderwijs der kinderen verplicht werd
gesteld.
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Fig. 94. - Carolijnsche miniatuur: Eerste Bijbel van Karel den Kale (Mss.
I, F. L., Bibl. nat., Parijs). Het verluchten der handschriften werd door Alcuinus
ingevoerd in de Paleis school en in de School van Tours; dit geschiedde naar
het voorbeeld der Angelsaksische monniken. - Hernieuwd schrift uit den Karolingischen tijd (Mss. 3. F. L., ibid.).

VI. -

DE KAROLINGISCHE MAATSCHAPPIJ

Daar het Rijk niet over geregelde belastingen beschikte, werden de
openbare ambten toevertrouwd aan de bezitters der groote domeinen;
deze poogden deze ambten erfelijk te maken. Het domein bestond uit
villa's die door vrije pachters werden bebouwd, welke meester waren
op hun hofsteden en door lijfeigenen die de reserve van den grooten
grondeigenaar bewerken onder het toezicht van een rentmeester, den

villicus.
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De groote grondeigenaars. - De bezitters van groote domeinen
waren de eenigen die toegang hadden tot de hoogere openbare ambten,
tot de waardigheden in den Staat en tot het militair bevelhebberschap.
Ze namen de kosten van den legerdienst op zich. Deze was volstrekt verplicht,
maar ze beschouwden hem als een eer; bij bestond alleen in oorlogstijd. De vorst
hechtte vaak aan de openbare ambten het gebruik voor het leven, als beneficie,
van sommige zijner eigendommen. Deze goederen stonden bui ten het koninklijk
bestuur' en werden weldra erfelijk, evenals de openbare ambten. Vanaf Karel
den Kale, kleinzoon van Karel den Groote, wordt dit erfelijk karakter erkend
bij zijn edict van Kierzy-sur-Oise (877).
De kleine vrije eigenaars namen van hun zijde, de gewoonte aan zich onder
de bescherming te stellen van de grooten, wier leenmannen ze zoo werden.
Het domein. - De steden zijn in dien tijd slechts dun bevolkte vlekken,
waar weinig bedrijvigheid heerscht, en die deel uitmaken van het domein. Dit
brengt genoeg op om door de voortbrengselen van den landbouw en van de
huisnijverheid in aller behoeften te voorzien.

Het groote domein, in de handen van den senior, omvat soms verschillende villa's, die door zijn rentmeester, den villicus, worden beheerd.
Oe meester behield zich wouden, heiden en een deel der bouwlanden,
die hij voor het bestaan van zijn huishouding noodig had, voor. Het
overige werd verdeeld in familiale hofsteden die het erfelijk bezit
vormden van vrije pachters of van lijfeigenen die aan het domein van
den meester gehecht waren. In ruil hiervoor waren ze cijns in natura
of heerendienst verschuldigd. De grond bleef, vanaf het einde van het
Romeinsche Keizerrijk, de hoofdbron van den rijkdom.
De kerkelijke vrijdom. - Onder de groote domeinen genoten
de kerkelijke goederen sommige voorrechten : ze werden beheerd door
de zaakwaarnemers van abten en bisschoppen. Daar ze den vrijdom
genoten, hingen ze niet af van het grafelijk bestuur.
VII. -

VERVAL DER KAROLINGERS

Het verdrag van Verdun (843) verdeelde het rijk van Karel den Groote
onder zijn drie kleinzonen: Karel ontving Frankrijk, Lodewijk Germanië,
en Lotharius het middenrijk. Het ontbreken van een staand leger en van
geregelde belastingen, het verdeelen van den Staat, dit waren de oorzaken
der verzwakking van het vorstelijk gezag ten voordeele van de groote
grondeigenaars.
Oorzaken van het verval der Karolingers. - Karel de Groote stierf
in 814 te Aken, waar hij den Dom had gebouwd, die zijn gebeente nog bewaart.
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In de Middeleeuwsche legenden was hij de « groote keizer met den !langen
baard )), door de Sarracenen gevreesd en een toonbeeld van een christelijk vorst.

Maar zijn rijk was bestemd om te verdwiJnen. Het omvatte te veel
verscheidene volkeren. De vorst beschikte noch over geregelde belastingen, noch over een staand
leger. De erfelijkheid der ambten,
die spoedig werd aanvaard en
de gewoonte beschermheeren te
kiezen maakten den adel te
machtig, zoodat hij naar de
onafhankelijkheid streefde. Ten
slotte, na de regeering van den
Fig. 95. - Lodewijk de Vrome, keizer.
zwakken LodewiJk de Vrome Denarius geslagen in de werkplaats te
Duurstede. De vorst wordt voorgesteld
(t 840 ) werd het rijk verbrok- met een lauwerkroon, naar het model der
keld, naar het noodlottig Fran- Romeinsche keizers (Penningkab., Kon.
Bibi., Brussel).
kisch gebruik der deeling,. dit
gebeurde voor het eerst bij het Verdrag van Verdun (843) dat
tusschen de drie zonen van Lodewzjk den Vrome werd gesloten.

Het verdrag van Verdun (843). - Karel de Kale ontving het
koninkrijk FrankriJk, gelegen ten Westen van de Schelde, de BovenMaas, de Saone en den Rhöne; Lodewijk de Duitscher, het koninkrijk
Germanië (Duitschland), aan de overzijde van den Rijn. Deze twee
deelen zullen, dank zij den aard van hun bevolking : Romaansch
in Frankrijk, Germaansch in Duitschland, stevige naties vormen,
die tot op heden blijven bestaan.
Het centrale koninkrijk, dat zeer groot maar zeer verscheiden
van aard was, viel, samen met een waardelooze keizerskroon, aan
Lotharius I ten deel; bij zijn dood werd zijn aandeel in drie stukken
gesneden : Italië, Bourgondië en Lotharingen (Noorden), dat vanaf
876 bij Duitschland werd gevoegd.
VIII. -

LAATSTE INVALLEN

De druk uitgeoefend door Sarracenen, Noormannen en Hongaren
in de g e en 10e eeuw, bespoedigde het verval van de Karolingische Staten.
De bevolking moest zich zelf verdedigen onder de leiding van onervaren
bevelhebbers. Eudes bevrijdde Parijs (866) van de Noormannen,
terwijl keizer Karel de Dikke werd afgezet, omdat hij met hen had
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onderhandeld. Zoo verdween het Karolingische huis in Duitschland
in 911. In Frankrijk werd het in 897 voorgoed vervangen bij de troonsbestijging van Hugues Capet.

Laatste invallen: Sarracenen, Noormannen, Hongaren. De ontbinding der Karolingische staten werd voltrokken onder
den druk van zwerversvolken en zeeroovers, die het langs alle zijden
bestookten, gedurende meer dan een eeuw : deSarracenen langs de
Middellandsche Zee, de Noormannen langs de riviermonden, de
Hongaren langs de Donauvallei.
De Sarracenen. - Sedert 827 in Sicilië gevestigd, voeren de Sarracenen
den Tiber op en plunderden de basiliek van Sint-Pieter (848). Paus Leo IV,
om ze in de toekomst te beschermen, liet ze met vesting muren omgeven : dit
was de « leonijnsche stad )), thans de Vatikaanstad. Sardinië, Korsika, Calabrië
vielen in de handen van deze zeeroovers tegelijk met de kust der Provence,
waar ze zich versterkten in het Moorengebergte (889-972). De herinnering aan
den strijd, die tegen hen geleverd werd, leefde voort in de ridderromans.

De Noormannen. - De noordelijke zeeën vormden het gebied
der Noormannen: dit waren Noordgermanen, die nog de natuurkrachten aanbaden; Thor en Odin waren hun goden. Het schrift dat
zij hadden aangenomen, bestond uit runen. Ze dreven handel met het
Karolingische rijk en voeren langs den Dnieper tot aan Konstantinopel.
Maar het handelsverkeer van deze gelukzoekers ging met rooftochten
gepaard.
In de 9c eeuw hadden sommigen onder hen, de Rossen, hun gezag opgelegd
aan Slavische volkeren te Novgorod en Kiew. Ze schonken aan deze een eerste
bestuurlijke inrichting en vorstenhuizen en zelfs den naam Rusland. Hun tochten
strekten zich uit tot aan het Byzantijnsche Rijk, waarvan de rijkdom ze aanlokte.
Een van hun laatste pogingen, onder de leiding van Igor, werd zooals vroeger
die der Arabieren, door het Grieksch vuur verijdeld (941).
De bloedige twisten tusschen de koninkjes, die de kuststreken beheerschten
en de dorheid van hun bodem waren de oorzaken van deze zeetochten der Noormannen. Niets kon deze Wikings tegenhouden. « De storm, zoo zongen hun
dichters, komt de armen onzer roeiers ter hulp; de orkaan staat in onzen dienst
en brengt ons waar we heen willen. )) In 860 kwamen hun lange booten, die
met riemen en zeilen werden bewogen, in Ysland aan; een eeuw later landden
ze op Labrador, in de Nieuwe Wereld.

De smaldeeIen van deze zeerobben bezochten de monden van
Rijn, Maas, Schelde, Seine en Loire. Weinig villa's, abdijen en steden
ontsnapten aan plundering, moord en brand. De schrik, door deze
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bloed- en gouddorstige zeeschuimers verwekt, vond langen tijd uiting
in de aanroeping « Van de woede der Noormannen verlos ons, Heer ».
Engeland werd evenmin door de Denen
gespaard, die zich vanaf 870 ten Noorden van
den Humber hadden gevestigd.
De Hongaren. - Hongaarsche benden, van Mongoolschcn oorsprong, overstroomden Italië (899),
Beieren en Saksen, Zuid-Frankrijk, Haspengouw,
Henegouwen en Bourgondië (954).
Gevolgen der laatste invallen. - Deze overvallen
der 9" en IOC eeuw waren de laatste invallen van belang
vóór die der Turken (r356). De Europeesche taalgroepen
stonden nu zoo goed als vast. Door in de Donauvlakte
door te dringen, scheidden de Hongaren de Slavische
wereld in twee stukken. De Sarraceensche zeeroovers
werden van de Fransche kust verjaagd en lieten geen
duurzaam spoor na. Wat de Noormall1zen betreft,
deze vermengden zich met de volken, die ze hadden
overvallen.

Maar de geregelde betrekkingen tusschen het
Westen en Konstantinopel waren verbroken,
omdat de Hongaren den landweg en de Sarracenen den zeeweg bezet hielden : het ruilverkeer
hield op en onze streken waren nu afgezonderd
en hun groothandel zal alleen in den tijd der
kruistochten weer opleven. Aan den anderen kant
hadden de invallen het afbrokkelend gezag der
Karolingers vernietigd, omdat deze niet in
staat geweest waren ze tegen te houden.
Keizer Lotharius I had de monding van den Rijn
aan de Noormannen afgestaan (850). Karel de Dikke,
erfgenaam van de keizerskroon, was nog laffer : voor
het belegerde Parijs onderhandelde hij met hen en gaf
hun toestemming hun plundertochten voort te zetten
langs den bovenloop der Seine (886).

Fig. 96. - Voorsteven van een Wikingenboot,
die
bij
Schoonaarde in de
werd
geSchelde
vonden.
Deze uit hout gesneden voorsteven heeft
den vorm van een
fantastischen
vogel
(rA5 m.). Bij den hals
met ruitvormige versiering ziet men de pen
waarmee hij aan de
boot was vastgehecht.
Het is het best bewaarde overblijfsel van
de invallen der Noormannen in het Westen
(Met toestemming van
het British Museum).

De bevolking moest zich dus zelf verdedigen;
ze trok zich terug op versterkte heuvels en het
verweer werd ingericht onder de leiding der
graven of Van moedige krijgslieden. In het Loirebekken sneuvelde
Robrecht de Sterke, voorvader der Capetingers, in den slag bij
SCII M "TS,
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Brissarthe (866); zijn zoon Eudes bevrijdde Parijs. De roovers verlieten
Lotharingen nadat hun kamp te Leuven vernield was geworden door
den koning van Duitschland, Arnulf van Carinthië (891), maar hun
zwerftochten eindigden slechts nadat hun opperhoofd, Rollo, zich
in Normandië had gevestigd, onder de regeering van Karel den
Eenvoudige, en nadat ze zich bekeerd hadden.
De laatste Karolingers : vergadering te Tribur (887). De onwaardige keizer, Karel de Dikke, werd door de groote heeren
afgezet op een vergadering, die ze te Tribur hielden en het Rijk werd
opnieuw verdeeld en ditmaal ging de deeling nog verder dan te Verdun:
er waren nu zes deelen in plaats van drie en de wettige afstammelingen
van Karel den Groote werden thans van de macht uitgesloten.
In Duitschland verdween zijn vorstenhuis in 91'1. In Ile-de-France na Eudes
en een strijd van een eeuw, die zijn afstammelingen tegen de laatste Karolingers
voerden, weet Hugues Capet (987) zijn huis te verstevigen; het zal de eenheid
van Frankrijk herstellen.
De erfgenamen van den grooten Keizer gingen in de onmacht ten onder,
zooals de Merovingers, die door de Austrasische hofmeiers van den troon waren
gestooten geworden. Maar het ontbrak aan sterke handen om de macht over te
nemen. De koninklijke macht werd verkiesbaar en het gezag werd verbrokkeld
en onder de groote leenmannen verdeeld.
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HOOFDSTUK VII

HET LEENSTELSEL
I. -

1

OORSPRONG

Door de invallen werd de bevolking gedwongen in haar behoeften
te voorzien door middel der voortbrengselen van den bodem : deze
bleven lang de eenige bron van rijkdom. De eigenaar van het groote
domein, als beschermheer erkend in het gebied dat hij beheert,
beschouwt zijn eigendomsrecht op den grond als een soeverein gezag over
de inwoners : hij bestuurt ze en spreekt recht over hen als een koning.

Het platteland. - De laatste sporen van het stadsleven en van
den grooten handel waren verdwenen in de beroerten door de invallen
veroorzaakt.
De bevolking had een toevlucht gezocht in moeilijk bereikbare schuilplaatsen.
Op de wegen zijn de roovers meester. De bodem, die het voedsel levert, is het
eenige bestaansmiddel zoo behoort het gezag natuurlijk aan den grondbezitter.

Het beschermheerschap. - Het gebruik een beschermheer te
kiezen, dat reeds op het einde van het Romeinsch Keizerrijk bestond
(zie 3e Afd., blz. 181-182) werd algemeen.
Plaatselijke heeren, graven of stoutmoedige mannen, worden als beschermende
machten erkend. Hun aanzien ontleenen ze aan den vrijdom, waardoor hun
domeinen aan het toezicht van de koninklijke ambtenaren ontsnapt, aan de
ambten en waardigheden, waarmee de Karolingers ze hebben bekleed en die ze
door erfenis hebben overgemaakt zonder de toestemming der koningen te vragen.
Hun macht groeit aan met het aantal vrije grondeigenaars die hun goederen
onder hun bescherming hebben gesteld,. inderdaad de onafhankelijke eigendommen
(of allodiën) verdwijnen in bijna alle landen, die aan de invallen hadden blootgestaan, vooral in het Noorden, waarvan kon beweerd worden dat er « geen
land was zonder heer
)j.

Verbrokkeling van het gezag. - Tot aan de invallen der
Noormannen trachtten de koningen nochtans hun soevereine rechten
over de personen te handhaven. Thans is het een plaatselijke heer
die, binnen de grenzen van zijn domein, troepen aanwerfc en oorlog
1

Zie Atlas der Geschied., ka Irt blz. 37.
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voert, recht spreekt, bestuurt en cijnsrechten heft, alsof hij koning
was. Hij verwart zijn eigendomsrecht op den bodem met het soeverein
gezag over de inwoners : de hulp van een werkelijk beschermer was
onontbeerlijk en het leenstelsel, waarin het openbaar gezag door de
grondbezitters wordt uitgeoefend, is een noodzakelijk gevolg van de
gebeurtenissen.
11. -

INRICHTING VAN DE LEENROERIGE MAATSCHAPPIJ

De groote leenman kan zijn krijgslieden alleen in grond beloonen.
Als leenheer verleent hij door de investituur verschillende leenen aan
zijn leenmannen : deze doen hulde aan den leenheer, gaan de verplichting aan krijgsdiensten te leveren, den heer met hun raad bij
te staan en zich aan zijn rechtspraak te onderwerpen. De leenmannen
mogen over hun leenen beschikken en zoo, op hun beurt, leenheeren
worden. Zoo werd de leenroerige samenleving een hiërarchie van leenmannen en leenheeren. De leenroerige heerlijkheid voorziet in haar
eigen behoeften, bezit een bestuur en een rechtbank, waar de schepenen
van den heer recht spreken volgens het plaatselijk gebruik.

De leenovereenkomst : leenheer en leenman. - De bewezen diensten
werden vergolden door het afstaan van grond of van het vruchtgebruik hiervan.
Daar hij over het grondgebied beschikt waar hij meester is als op zijn persoonlijk eigendom, onderhoudt en beloont de groote heer zijn krijgslieden door hun
gedeelten van zijn domein als leenen af te staan : hij moet zijn ridders een voldoend bestaan bezorgen, opdat ze onder zijn bevel hun krijgsdienst op behoorlijke wijze zouden kunnen vervullen.

Deze afstand wordt door een overeenkomst geregeld : degene die
ontvangt, erkent zich als den man van den leenheer, die het leen
afstaat. De gift geschiedt na de plechtige ceremonie der hulde :
de leenman staat blootshoofds en ongewapend voor zijn beschermheer
en neerknielend zweert hij hem eerlijk en trouw te dienen.
Na de hulde geeft de leenheer den leenman de investituur van
het leen door hem een zinnebeeldig geschenk te overhandigen: een
wapen, een strijdros, een aardklomp, naar gelang den aard van de
gift. Het leen kon zeer verschillend van waarde zijn. Nu was het eens
een heerlijkheid met gezag over de bewoners, dan weer het vruchtgebruik van een woud of een rivier, of het uitoefenen van een openbaar
ambt als de rechtspraak; soms was het alleen de opbrengst van een
molen.
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De leenman mocht op zijn beurt gedeelten van zijn leen afstaan en zoo werd
ook hij leenheer. Gezag en bodem werden aldus verbrokkeld tusschen een
hiërarchie van tusschenpcrsonen, met elkaar verbonden dom eeden van trouwen
beloften van bescherming: deze werden bij iedere wijziging in dcn persoon van
leenheer of leenman herhaald dom de lecnhcffing.

Plichten van den leenman. - De verplichtingen van den leenman
waren edele verplichtingen : krijgsdienst, raad (of raadgeving) en rechtspraak,. later worden ze aangevuld en wel in vier gevallen door giften

Fig. 97. - Plechtigheid der hulde op het einde der Middeleeuwen.
De Brabantsche edelen doen hulde aan dcn hertog. Kronijk van Jan van Heelu
(handschrift uit het begin der 15" eeuw). (Algem. Rijksarchiet Brussel.)

in geld : bij het huwelijk van de dochters van den heer, wanneer hij
gevangen is en er losgeld moet betaald worden, wanneer zijn oudste
zoon tot ridder wordt geslagen en wanneer de leenheer aan een
kruistocht deelneemt. De leenman kon zich aan deze plichten niet
onttrekken zonder zich aan meineed schuldig te maken.
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De heerlijkheid. - Het leen bij uitnemendheid was de heerlijkheid.
Ze werd door den heer zelf bestuurd of door zijn vertegenwoordiger,
den meier. Meestal kon zij door eigen hulpmiddelen - velden, weiden,
bosschen, wateren, boerderijen, dorpen, parochiekerken - in al haar

Fig. 98. - Plechtige eed van trouw in de 12 C eeuw.
Onder ernstige omstandigheden werd de eed afgelegd op reliquiën. Eed van
trouw van Harold aan Willem van Normandië. Tapijtwerk zoogezegd van koningin
Machteld (dochter van graaf Boudewijn V van Vlaanderen). Op een 70 meter
lange fries wordt de geschiedenis der verovering van Engeland verhaald (1066).
(Museum te Bayeux.)

behoeften voorzien, zoo als dit het geval was in de Karolingische villa,
waarvan zij de voortzetting was. Recht werd gesproken door de schepenen van den heer: hun rechtbank heette lager hof, zoo het
alleen in weinig belangrijke
zaken, vooral betreffende
onroerend goed, uitspraak
mocht doen; het was een
hooger hof wanneer het de
doodstraf mocht uitspreken
in criminee1e zaken.
Na Karel den Kale bestonden
er geen kapitulariën en geen
algemeene wetten meer. De vonnissen werden uitgesproken volgens het gewoonterecht. Hieraan
wordt herinnerd in de pleithoven van de heerlijkheid, waarin de bewoners van deze
geregeld samenkomen.
Fig. 99. - Rechtspraak van den heer.
De meier van den heer beslecht een geschil
tusschen de dorpers (14 e eeuw). - (Oud
Renteboek van Oudenaarde. Handschriftenkabinet der Kon. Bib!.)

Kerkelijke heerlijkheden. - Zelfs de uitgestrekte kerkelijlke domeinen
waren in het leenstelsel ingeschakeld geworden, maar de geestelijkheid was toch
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bevoorrecht : zij hoefde zich niet aan de rechtsbanken der leeke heeren te onderwerpen en haar gerechtshoven vonnisten alle zaken waarin de godsdienst betrokken
was. Van den anderen kant hadden de dorpers een rustiger leven op de kerkelijke
eigendommen, omdat deze als gewijd werden beschouwd.

lIl. -

DE HEERLIJKHEID

Tot de openbare rechten van den grooten heer behoorde het recht
munt te slaan en tol te heffen. Elke heer behield zich het jachtrecht
voor. Nadat hij het korentiend had betaald en den heerendienst had
verricht was de cijnspachter meester op zijn erfelijke hofstede. De
lasten der lijfeigenen, die aan de reserve van den meester waren gehecht,
wogen zwaarder : recht van vervolging, van uithuwelijking en do ode
hand.

Rechten van den heer. - De heerlijkheid omvatte de familiehofsteden der cijnspachters en de reserve van den heer, bestaande
uit wouden, heide en akkers, die zijn lijfeigenen bewerkten. Over de
gezamenlijke dorpers of nietadellijken oefende de heer
zijn openbare rechten uit :
hij sloeg munt, indien hij een
groot heer was; hij hief tal
op de bruggen, het vreemdelingenrecht op de goederen
van vreemdelingen die binnen de heerlijkheid overleden waren, rechten op het
verplicht gebruik van den
dwangmalen, den dwangaven,
de dwangpers. De heer behield zich ook zorgvuldig
het jacht- en vischrecht voor,
Fig. lOO. - Betalingen in natura in de
··
I4" eeuw. - De slotvrouw neemt de voorth et rech teen k anlJnenwabrengst van het neerhof in ontvangst. (Het
rande en een duiventil te Oude Renteboek van Oudenaarde, Handbezitten, zonder dat hier aan schriftenkabinet, Kon. Bibl., Brussel.
de verplichting verbonden was de schade aan den oogst veroorzaakt,
te herstellen.
Van zijn dorpers eischte hij een deel op van hun eigen oogst: het korentiend en
rechten in arbeid te betalen: dit was de heerendienst. Deze bestond in het vervoer
van hout, het onderhoud der wegen en andere werken, die noodzakelijk waren
voor de patriarchale inrichting van de heerlijkheid.
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Bevolking der heerlijkheid : cijnspachters en lijfeigenen.
De cijnspachter, een vrij geboren man, had zijn eigendom niet heelemaal vervreemd in ruil tegen de bescherming van den heer. Nadat
hij zijn verplichtingen als cijnsplichtige had volbracht, bleef hij de
vrij bezitter van de hofstede, zijn erfgoed. Het gebruik bestond dat
bij het overlijden van den erfpachter, de erfgenamen aan den heer
successierecht betaalden, of verkooprechten, zooals er een recht van
leenheffing bestond op de gronden der edelen (zie blz. 229). Maar
indien de heer de gebruikelijke eischen te boven ging, dan kon de
pachter verzet aanteekenen tegen dit « slecht gebruik )J.
De toestand der lijfeigenen was lastiger. Ze konden weliswaar
niet uit hun woning of van hun grond verjaagd worden. Maar ze waren
« aan den bodem gehecht )J. Ook had de heer het recht van vervolging
tegen eIken voortvluchtigen lijfeigene en het recht van uithuwelijkling
tegen den lijfeigene, die wegens zijn huwelijk elders ging wonen.
De heerendienst nam den lijfeigene de helft van de week in beslag
en de grond, dien hij mocht gebruiken, was zijn eigendom niet: indien
hij stierf zonder een erfgenaam na te laten, die hem verder kon bewerken,
dan kon de heer den grond terugnemen. Dit werd het recht der doode
hand genoemd.
De belangen zelf van den heer matigden zijn willekeur. In menige streek kon
de lijfeigene door de verloochening de heerlijkheid verlaten, indien hij den heer
zijn geheel bezit achterliet. Ook werden de oVèrtallige lijfeigenen, die op een
domein aanwezig waren, door den heer vrijgemaakt; ze werden dan vrije houders
of « gasten)) op de gronden die moesten ontgonnen worden. Ook werd de lijfeigene als een persoon beschouwd; hij was geen zaak, zooals de slaaf bij de Ouden.
In de groote heerlijkheden waren cr onder de lijfeigenen, aan de huishouding
gehecht, sommigen die in aanzien stonden, de ministeriales. Zij hadden onderwijs
gehad en bestuurden het domein; door hun belangrijk ambt verkrijgen ze voor
hun geslacht een soort van erfeJijk~n adel.
Deze verdeeling van den grond en van de maatschappij bleef gedurende
eeuwen bestaan. Uit de behoeften van een bepaalden tijd geboren, verdwijnt
ze slechts langzamerhand, zeer lang nadat de onveiligheid, die ze had doen
ontstaan, verdwenen was.

IV. -

LEVENSWIJZE VAN DE HEEREN

De burcht was de versterkte woning van den heer en de gemeenschappelijke schuilplaats, wanneer een gevaar de bevolking bedreigde. Grachten,
wallen, uitkijktorens, een ophaalbrug met hek moesten tegen elke
verrassing vrijwaren. Het beklimmen der muren was vol gevaren.
Het eentonige bes taan van den heer werd onderbroken door de leenheerlijke plechtigheden, de jacht, de steekspelen. De wreedheid van de
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particuliere oorlogen, die de heeren elkaar aandeden, werd getemperd
door de wetten van de ridderwereld, door twee soorten van Godsvrede:
de eene beschermde de nietstrijders gedurende de oorlogen tusschen
de heeren en de andere was een kerkelijk bestand.

De burcht. - De vroeg,~re gemeenschappelijke schuilplaats, hd
» werd de burcht. Op een aardheuvd die boven de vlakte
uitsteekt, opgetrokk'~n, of als een « arendsnest» op een scherpe rots
neergezet, was de versterkte burcht een der middelen om het gezag van
den heer te handhaven. Hij was omringd met schuttingen, grachten,
hooge muren met kan/celen, horizontale en verticale schietgaten. De
poort van het slot was slechts toegankelijk, nadat de ophaalbrug
neergelaten was en dat het ijzeren hek opgetrokken was. Onder de
« castrum

Fig. lOl. - Stormloop op een burcht in de 12" eeuw.
Aanval op Dinan (Bretag ne) en de overga ve a 111 Willem den Veroveraar.
Tapijt van Koningin MachtcId (Museum te Blye~H).

groote zalen van h:: t slot bevinden zich de ridderzaal, de wacht, de
stallen, kelders en zolders : ze waren ruim genoeg om de verdediging
in te richten en om de vluchtelingen onder te brengen.
Wanneer de vijand naderde, werd dit door trompetgeschal van op
de uitkijktorens aangekondigd. De stormloop tegen den burcht werd
slechts mogelijk, wanneer de aanvaller de grachten gedempt had
en de muren kon bereiken met rammen, rollende torens en ladders.
Kon de verdediger het niet uithouden, dan was de slottoren zijn laatste
toevluchtsoord; soms kon hij door een onderaardsche gang vluchten.
Leven der heeren. - Een gezellig leven was niet denkbaar in een dergelijk,
voor militaire doeleinden berekend gebouw. De vochtigheid der ruime zalen,
met hun dikke muren, weck niet voor het houtvuur dat in den open haard
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brandde; kaarsen en olielampen konden de duisternis niet overwinnen. Maar
de heeren waren dit ruwe leven en dit gebrek aan stoffelijke weelde gewoon
in dien tijd verkeerde iedereen in hetzelfde geval.

De kasteelheeren stelden in de eerste plaats belang in jacht en
steekspelen en in alle spelen, waarin kracht en behendigheid werden
beoefend : zoo werden hun militaire eigenschappen onderhouden.
De dames schiepen genoegen in de edele valkenjacht.

Fig. 102. - Be1egeringsmachine uit de I3 c eeuw: wagen met ram. Rijmbijbel
van Van Maerlant, blz. 354 (Handschriftenkabinet, Kon. Bib!., Brussel).
In de patriarchale levenswijze der burchtbewoners kwam slechts eenige
afwisseling wanneer groote familiegebeurtenissen of plechtige leenheerlijke
ceremoniën plaats vonden. Soms kwamen goochelaars, menestreelen of doortrekkende pelgrims eenig verzet brengen en buitengewone avonturen vertellen.
Maar, zoowel voor het gezin van den heer als voor de onderdanen, reikte de
blik zelden verder dan de grenzen van het leen.
Pas later kwam een hofleven tot stand bij de groote leenheeren : dit gebeurde
onder invloed van het Fransche koningshuis, van de Zuidfransche dichters (troubadours) of Zuidduitsche minnezangers. Zoo ontstond een verfijndere levenswijze

Fig. 103 . - Een groot steekspel aan het hof van Engeland, in de I4 e eeuw, ter gelegenheid van het huwelijk van
den toekomstigen hertog van Brabant, Jan Il. ~Rijrnkronijk van Jan van Heelu, begin der I5 c eeuw (Algem.
Rijksarchief, Brussel).
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die tot Ultmg kwam in de hoofsche letter/wilde,. hierdoor werden, evenals door
den invloed van het ridderwezen en de Kerk, de ruwe zeden verzacht.

Het ridderwezen. -

De wapenhandel werd al meer en meer
het beroep der edelen,
waarin
offervaardigheid en menschenliefde
tot Ultmg kwamen.
De ridderstand was een
groote
waardigheid.
De krijgsman ontving,
na zijn militaire opleiding, van zijn vader of
van zijn heer de ridderspoor, het zwaard
en den ridderkus.

Fig. lO4. - Damesk1ceding in de I3 e eeuw.
Rijmbijbel van Van Macrlant, blz. 138. (Handschriften kabinet, Ken. Bibl., Brussel.) Onderwerp:
o'Jrdeel van Salomo.

Zijn verplichtingen werden samengevat in den
raad, die hem werd gegeven: r, Wees een held ".
Later is het gebruikelijk
dat l~e toekomstige ridder
de ridderwake in gebed
doorbrengt en voor den
priester den plechtigen eed
aflegt de zwakken te beschermen, het re.:ht en
de Kerk te verdedigen.
De ridder waarschuwt
zijn tegenstander op welk
oogcnblik hij zal aanvallen
en doodt nooit een ontwapenden vijand.

De bijzondere veeten. Godsvrede. De leenman had langen
tijd de gewoonte zichFig. lOS. De valkenjacht in de 13" eeuw.
zelf met de wapenen
Zegel van Margareta van Konstantinopel (1227).
De vorstin zit te paard en houdt den valk op de vuist
recht te verschaffen,
(Algem. Rijksarchief, Brussel).
wanneer hij zich belcedigd achtte. Een misdrijf, een deeling, een erfenis werden niet steeds
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door een vonnis geregeld, maar door oorlog, voor zoover iedere partij
haar macht doelmatig hoopte aan te wenden.
Ook kwamen vijandelijkheden vaak voor en oorlogen voor vrienden gevoerd
maakten eenvoudige oneenigheden soms tot vreeselijke slachtingen, door
het spel der aangegane verbonden. De heer, die op vaderlijke wijze zijn eigen
leen bestuurde, ging vaak medoogenloos te werk daarbuiten; er was geen
genade voor den tegenstander en de goederen en de persoon der nietstrijders
werden evenmin gespaard.

Fig. 106. - Hoe de ridderstand wordt verleend op het einde der Middeleeuwen: Hertog Jan van Brabant wordt tot ridder geslagen. - Kronijk van Jan
van Heelu, handschrift uit het begin der 15" eeuw (Algcm. Rijksarchief, Brussel).

De bisschoppen trachtten ze te beschermen door den Godsvrede
tegen de ongerechtigheden en den hongersnood, die door de veelvuldige
bijzondere Veeten ontstonden.
In 990 kwam een concilie van Zuidfransche bisschoppen te Puy samen en
vaardigde het verbod uit « paarden, ezels, geiten en varkens af te nemen, kooplieden aan te houden of hun koopwaren te plunderen )). Deze verordeningen,
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werden overal van kracht. Vrouwen, geestelijken, boeren, pelgrims, kooplieden,
molens en pachthoeven moesten ontzien worden, wanneer de heer en oorlog
voerden. Godsvrede werd in de 12" eeuw in Vlaanderen als Vrede van den Graaf
ingevoerd door Boudewijn V; in Lotharingen richtte de bisschop van Luik,
Hendrik van Verdun, de Rechtbank van den Vrede op (1081) om de overtreders
te ver oordeelen.

Een andere soort van Godsvrede liet de heeren toe slechts een
honderdtal dagen in het jaar oorlog te voeren: het gebruik der wapens
was verboden van den Woensdag avond tot den Maandag ochtend,
alsook gedurende den Advent en den Vasten.
De wereld was in dit leenroerig tijdvak verdeeld door belangen, maar was
bezield door eenzelfden ridderlijken geest en eenzelfde geloof gedurende de
eerste oorlogen, die in verre streken werden gevoerd en waartoe de Pausen de
« helden)) van het Westen had opgeroepen: de Kruistochten.

TWEEDE DEEL
GLANSTIJDPERK DER MIDDELEEUWEN
DE TIJD VAN DE KRUISTOCHTEN
EN VAN DE ONTWIKKELING DER GEMEENTEN

HOOFDSTUK VIII
DE KRUISTOCHTEN
I. -

(1096-21 70 )

1

HET MUZELMANSCH GEVAAR EN HET CONCILIE
VAN CLERMONT (1095)

Wegens de verdraagzaamheid der Arabische kaliefen van Badgad
had zich, vanaf de 8 c eeuw, het gebruik kunnen vormen in het Westen
boetbedevaarten naar het Heilig Land te ondernemen. Hieraan kwam
een einde in de laatste jaren van de lJO eeuw, toen de Turhen Bagdad veroverden(lOss),Jeruzalem ontwijdden (1076) en Konstantinopel bedreigden.
De geest van gelooI, het verlangen heldendaden te verrichten en de lust
naar avonturen, de oproep van Paus Urbanus 11 op het Concilie te Clermont (109S) : dit alles vormde de aanleiding tot de Kruistochten.

Belang der Kruistochten. - Gedurende bijna twee eeuwen,
richtten de leenheeren uit het Westen op aanraden van de Pausen,
veldtochten in naar het Heilig Land om de Muzelmannen te bestrijden.
Men noemde dit de kruistochten: de strijders droegen op den rechterschouder een I~ruis van roode stof, kenteeken van den nieuwen strijd
tegen de Halve Maan. Deze oorlogen, die door een heldhaftigen geest
van geloof bezield waren, vormen « de meest algemeene gebeurtenis
der Middeleeuwen Il.
De bedevaarten naar het Heilig Land. - Vanaf de 8c eeuw hadden de
bewoners van het Westen de gewoonte aangenomen den pelgrims taf op te nemen;
de kaliefen van Bagdad (zie blz. 210) toonden meer verdraagzaamheid. Een
hunner Haroen-al-Raschid stuurde zelfs aan Karel den Groote een zinnebeeldig
geschenk : de sleutels van het Heilig Graf (807). In de I Ie eeu w stroomden

1

Zie Atlas der Gesch., kaarten blz. 41 en 88, boven.
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vreedzame boetelingen naar Jeruzalem, waar ze heen trokken om de vergiffenis
van hun zonden te bekomen en in de herinnering aan het leven van Christus te
leven. In 1064 had de aartsbisschop van Mainz nog 7.000 christenen er heen geleid.

Nieuwe Muzelmansche aanvallen: in Spanje, Zalacca (1087);
in het Oosten, Jeruzalem (1076), Antiochië (1084). - Maar op
het einde van de I Ie eeuw werd Europa langs zijn beide uiterste grenzen
door de twee horens der Muzelmansche Halve Maan bedreigd.
In Spanje was het Kalifaat der Ommiaden te Cordova (zie blz. 210)
verdwenen. De Almoraviden, afstammelingen van de dweepzuchtige
Afrikaansche Mooren, beh'lalden een volledige overwinning te
Zalacca (1087) op de Spaansche christenen: deze h'ldden een kruistocht
te ondernemen in eigen land.
In Azië waren de Turken in de pbats gekomen van de Arabi~ch~ kaiiefcil vall
Bagdad. Een hoofd van die Mongolen, Togrul Beg, kleinzoon van Seldjoek,
veroverde Bagdad (IOSS) en wierp het oude vorstenhuis der Abas,idc.1 (zie
blz. 210) omver om een eigen huis te stichten, dat der Seldjoekiden.

De Turken vatten den Koran letterlijk op en begonnen nieuwe
Heilige Oorlogen,. ze veroverden Jeruzalem (1076) en schonden het
Heilig Graf. Dan vielen ze de Aziatische provinciën van het Grieksche
Keizerrijk binnen. Van de muren van Konstantinopel konden weldra
de tenten der Veroveraars ontwaard worden : ze stonden gereed om
zich op Europa te werpen.
Oorzaken der Kruistochten. - De verhalen der wreedheden
door de Turken begaan, wekten de verontwaardiging van de geheele
Christenheid. Keizer Alexius Comnenus, in zijn hoofdstad bedreigd,
richtte een dringenden hulproep aan de Latijnen en vooral aan den
Paus.
De herinnering aan den vroegeren strijd tegen de Muzelmannen leefde nog
voort in het Westen. De lust naar avomuren bezielde de strijdlustige bevolking
uit het leentijdvak. Het voorbeeld der Normandische ridders die zich pas in
Sicilië en in Zuid-Italië gevestigd hadden, wekte de begeerte op verre tochten te
ondernemen.

Ten slotte het diepe geloof der bewoners van het Westen stelde hun
den strijd tegen de Ongeloovigen voor als het goede werk bij uitnemendheid.
De kruistochten waren voor den Paus het middel om de bedreiging
der Turken tegen Europa af te wenden en hier den vrede te bevestigen.
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Het Concilie van Clermont (1095); Urbanus 11. - Bij het
einde van het Concilie van Clermont besloot Paus Urbanus II tot
den kruistocht.
Bij den kreet " God wil het )) zwoer een reusachtige mlssa volk de Heilige
Stad te gaan bevrijden: baronnen, kloosterlingen, boeren, armen en rijken, onder
den indruk van de verhalen van een pelgrim, den monnik Pieter den Kluizenaar,
beantwoordden den oproep van den paus met geestdrift. Hij kondigde een
Godsvrede of voor drie jaren in het Westen; aan de armen verleende bij uitstel
voor hun schulden; aan de krijgslieden die steeds naar een voorwendsel zochten
om oorlog te voeren, schonk hij de gelegenheid om een « wettigen oorlog))
te voeren.

11. - EERSTE KRUISTOCHT (1096-1099)
EN HET KONINKRIJK JERUZALEM (1099-1187)
De volksveldtocht van Pieter den Kluizenaar mislukte, zoohaast
hij den Bosporus had overschreden. De kruistocht der edelen, ingericht
door Godfried van Bouillon, veroverde Jeruzalem (1099) na heldhaftige
veldslagen, geleverd bij Nicaea, Dorylaea en Antiochië. Het Heilig Land
en Syrië werden in leenen verdeeld; Godfried werd de voogd van het
Heilig Graf in het koninkrijk Jeruzalem. Militaire kloosterorden konden
het Latijnsche Oosten niet doelmatig verdedigen, wegens de voortdurende twisten tusschen de edelen. De val van Edessa was de oorzaak
van den tweeden kruistocht, gedurende welken de Fransche koning
Lodewijk VII Damascus te vergeefs belegerde (1148). De sultan Saladijn
nam Jeruzalem weer in (1187) : de koningen van den derden kruistocht,
Frederik Barbarossa, Filips August en Richard Leeuwenhart konden
het niet terug veroveren.

De volkskruistocht. - De godsvrucht was de groote drijfveer
van de kruisvaarders. Velen onder hen ondernamen zonder naar
iets te wachten, een voorbarigen tocht onder de leiding van Pieter den
Kluizenaar, een monnik uit de streek van Amiens, wiens welsprekendheid onze volksmassa meesleepte. Deze onervaren menigte
trok den Bosporus over om de Turken aan te vallen. Slechts enkele
duizenden keerden terug.
De kruistocht der edelen. -

Het leger der edelen bestond uit

Fransche en Lotharingische ridders, alsook uit Normandiërs, uit Italië
afkomstig (zie blz. 240). Goed uitgerust, afgericht en van voorraden

voorzien, kwam het samen onder de muren van Konstantinopel.
Godfried van Bouillon, die de werkelijke militaire bevelhebber was
van den kruistocht, kwam er langs de Donauvallei het eerst aan met
de Lotharingers (Dec. 1096).
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De Franschen onder het bevel van Hugo van Chartres, broeder van koning
Filips I, de Vlamingen met Robrecht van Vlaanderen, de Normandiërs uit Italië
met Bohemond van Tarente gingen scheep te Bari en te Brindisi, terwijl graaf
Raymond van Toulouse langs Dalmatië trok.

De kruisvaarders staken ten getale van 600.000 den Bosporus over
in het voorjaar van 1097.
Door de inneming van Nicaea en de overwinning bij
meester geworden in Klein-Aûë.

Dorylaea waren ze

Ze veroverden Antiochië (Juni 1098) dat door 450 torens werd
beschermd. Maar ze werden er zelf door een vreeselijken hongersnood
geteisterd, terwijl nieuwe Turksche legers ze voortdurend bestookten.
Er werd gevochten om alles wat den honger kon stillen, zelfs om lijken
van dieren. Ten slotte kregen de kruisvaarders toch de bovenhand.

Inneming van Jeruzalem (1099). - Maar vermoeienis, ziekte,
ontbering, gevechten en hinderlagen en zelfs ontmoediging hadden
de rangen gedund toen ze eindelijk in Palestina aankwamen. De aanblik
van de Heilige Stad vuurde den moed der overlevenden aan. Onder
den gloeienden zomerhemel moesten ze uren ver water bijhalen en
hout verzamelen om de be1egeringsmachines te bouwen.
De Turken boden hardnekkigen weerstand. Na herhaalde stormaanvallen konden van op de rollende torens van de belegeraars bruggen
op de muren gelegd worden: twee kruisvaarders uit Doornik afkomstig,
plantten als eersten den kruisstandaard er op (15 Juli 1099). In het
geheel bleven er nauwelijks 5°.000 man over.
Het koninkrijk Jeruzalem (1099-1187) en het Latijnsche
Oosten. ~ Nu was de vraag een met zooveel bloed betaalde verovering
te behouden. De kruisvaarders voerden in het land hun eigen leenroerige inrichting in. De krachtdadige Godfried van Bouillon ontving
van zijn medestrijders het gezag over Jeruzalem : hij nam slechts
den titel aan van voogd van het Heilig Graf en « weigerde een gouden
koningskroon te dragen op een plaats waar Christus een doornen
kroon had gedragen ». Hij overleed een jaar later (IIOO).
Boudewijn, zijn broeder en zijn leenman voor het graafschap Edessa, volgde
hem op. De Normandische hertogen van Tarente hadden zich in het vorstendom
Antiochië gevestigd, tegen den wil in van den Griekschen keher, die slechts een
derde van Klein- Azië terugkreeg.

Verdediging van het Latijnsche Oosten. - De grenzen der
Oostersche vorstendommen waren door middel van reusachtige vestingen
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beschermd. Militaire kloosterorden namen de verdediging van het
Heilig Land op zich.
Zulke waren de Tempeliers (III9), de Hospitaalridders van St.-Jan (II30) en
de ridders der Duitsche Orde (II9I). Deze ridders legden behalve de kloostergeloften nog de gelofte af tegen de ongeloovigen te strijden.
Zijn zwakke zijden. - Niets was echter noodlottiger dat deze verbrokkeling
van het Nabije Oosten, daar de Westerlingen slechts de IlUsten in hun bezit
hadden.
De edelen hadden hun twislz ielwn geest behouden en de Grieksche heizers sloten
vaak uit afgunst verdragen met de Muzelmlllnen tegen hen, welke Lalljllen of
Franken werden genoemd.

Fig. 107. - Toestand van Jeruzalem in de 17" eeuw. - Opnieuw door de
Turken veroverd, kreeg de Heilige Stad een Muzelmansch uitzicht (Prent van
Jan Pecters, 1664 ?).
Men lette op de Turksche moskee, op de plaats waar de tempel van Salomo
had gestaan, en de groep Westersche p~lgrims, waaronder een monnik, onder
de leiding van Turken, met den tulbllld 0)1.

Tweede kruistocht (Edessa, 1144) en derde kruistocht (verlies
van Jeruzalem, 1187). - Het Latijnsche Oosten moest door hulpexpedities beschermd worden.
Edessa, bolwerk van het Heilig Land, was in de handen der Turken gevallen
(II44). Paus Eugenius 111 richtte een nieuwen kruistocht in.

De onderneming mislukte. De keizer van Duitschland, Koenraad 111,
werd verslagen in de passen van het Taurusgebergte en de koning
van Frankrijk moest het beleg van Damascus opheffen (1148). Palestina
was door de Turken omsingeld. De Sultan Saladijn voegde weldra
bij zijn onmetelijk rijk in Azië, Egypte zelf (1171) en in I I 87 veroverde
hij Jeruzalem opnieuw.
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Het verlies der Heilige Stad veroorzaakte verslagenheid in de Christenheid,
Paus Urbanus III liet een bijzondere belasting heffen, het « Saladijnsche tiend ))
om een derden kruistocht te bekostigen. Dit was de kruistocht der koningen.

De Duitsche keizer, Frederik Barbarossa, als eerste vertrokken,
verdronk in den SeIef (vroeger Cydnus genoemd). Zijn leger sloot
zich aan bij dat van Filips August (zie blz. 260) en van den koning
van Engeland, Richard Leeuwenhart (zie blz. 260) voor Ptolemaïs
(Saint-Jean-d'Acre), dat na een lang en pijnlijk beleg in hun handen
viel (II91). Maar er ontstond tweedracht onder de kruisvaarders.
Filips trok zich terug. Richard viel Saladijn lastig door zijn stoutmoedige aanvallen en zijn naam en zijn daden bleven in de herinnering
der Oosterlingen voortleven.
De Turken konden Jeruzalem echter behouden en elke poging om
het opnieuw met de wapens te veroveren bleef vergeefsch tot in onze
dagen (1918).
Indien de geloofsijver de voornaamste drijfveer was der eerste kruistochten,
dan kan dit niet meer gezegd worden van al de daaropvolgende tochten. Winzucht,
persoonlijke eerzucht en koopmansgeest dreven de ridders naar het Oosten,
waar zij goederen zoeken die meer opbrengen dan hun bezittingen in Europa;
de Venetianen, hun medewerkers, lieten zich voor hun diensten duur betalen.
Dit was o. a. het geval in den 4den kruistocht.
lIl. -

DE VIERDE KRUISTOCHT EN HET LATIJNSCHE KEIZERRIJK
VAN KONSTANTINOPEL (1204-1261)
DE LAATSTE KRUISTOCHTEN

De vierde kruistocht, van zijn doel afgewend, gaf aan de Venetianen
de heerschappij over de Adriatische Zee na de inneming van Za ra, en
aan de vorsten van het Westen het Latijnsche Rijk van Konstantinopel,
waarvan Boudewijn IX van Vlaanderen de eerste Keizer werd. Deze
leenroerige staat kon geen weerstand bieden aan de van hun bezittingen
beroofde Grieken. De vijfde kruistocht, onder de leiding van Jan van
Brienne, mislukte in Egypte; gedurende den zesden trok Frederik 11
zonder slag of stoot Jeruzalem binnen, na met den sultan van Egypte
onderhandeld te hebben. De diepste geloofsijver was de drijfveer van
den Hl. Lodewijk in zijn veldtocht tegen de Muzelmannen, maar hij
werd gevangen genomen in den zevenden kruistocht; hij stierf aan de
pest terwijl hij in den loop van den achtsten kruistocht het beleg voor
Tunis sloeg (1270).

Zara (1202). - Toen paus Innocentius III (zie blz. 256) weer voor
de bevrijding van het Heilig Land liet prediken, luisterden de vorsten
meer naar de stem van hun eigenbelang dan naar die van hun
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godsdienstige gevoelens en de kruistocht ging niet verder dan Konstantinopel. De hoofden waren Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen, Thibaut lIl, graaf van Champagne en Bonifacius, markies van Montferrat.
I;28r lij de vijandschap van het Grieksche keizerrijk vreesden, kozen de
kruisvaarders den weg over zee. Maar hun helpers, de Venetianen eischten als
prijs voor het vervoer, de inneming van Zara : deze Dalmatiéche haven stond
hun handel in den weg. De stad viel na een beleg van vijf dagen en werd verwoest.

Fig. roS. - Beleg van Konstantinopel. - Miniatuur van Lodewijk Liedet in
de Kronijk van Henegouwen van Jakob de Guise, vertaald door Jan Wauquclin
fol. 176 v (1446). - Anachronistische voorstelling van gebouwen en kleederdracht (Handschriftenkab., Kon. Bibl., Brussel).

Konstantinopel (1204). - De kruisvaarders gaven dan toe aan de
smeek in gen van A1cxius van Konstantinopel, die vroeg dat zijn onttroonde vader, keizer Izaak de Engel, weer zou hersteld worden.
De beloften, aan de kruisvaarders gedaan, werden niet gehouden.
Ontgoocheld belegerden ze Konstantinopel voor eigen rekening met
de mede hulp van Dandolo, doge van Venetië. De Grieksche hoofdstad,
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stormenderhand ingenomen, werd uitgeplunderd : haar onvergelijkelijke schatten, zelfs de reliquiën der kerken, werden gestolen, zonder
dat de bedreiging met den kerkban de plunderaars kon tegenhouden.

Het Latijnsche Keizerrijk van Konstantinopel (1204-1261). Boudewijn IX van Vlaanderen werd tot Latij'nsch keizer verkozen
en het gebied volgens het leenroerig stelsel der Westersche vorsten
ingedeeld.

In de plaats van het Grieksche Keizerrijk kwamen er een koninkrijk
Saloniki, een heerlijkheid Athene, een graafschap Thebe, enz. De
Venetiërs, om winst bezorgd, behielden zich de havens voor.
De kruistocht bereikte dus zijn bestemming niet : in een veroveringstocht ontaard, verbreedde hij de kloof, die de Grieksche schismatieken en het Westen scheidde; zijn uitslagen waren van korten duur.
Boudewijn IX vond zelf den dood in 1205 in een oorlog tegen de
Bulgaren, zijn onverzoenbare vijanden. De tweedracht tusschen de
Latijnen en de haat der Grieken maakten het den vorst Michaël
Paleologus mogelijk Konstantinopel bij verrassing in te nemen en het
vroegere Grieksche Keizerrijk te herstellen (1261). De heerschappij
der Latijnen had nauwelijks een halve eeuw geduurd.
De laatste kruistochten. - Egypte werd het voornaamste doel der laatste
kruistochten. De vz:ifde stond onder het bevel van Jan van Brienne, titelvoerenJ
koning van Jeruzalem. Na een overwinning bij Damiette (1219) werd hij bij
Mansoera verslagen en zag van verdere veroveringstochten af. Frederik II, die
de kroon van Jeruzalem van Jan van Brienne had overgeërfd, vertrok op zijn
beurt om een kruistocht (den zesden) te ondernemen, maar deze in den kerkban
geslagen keizer (zie blz. 256) onderhandelde met den sultan van Egypte. Door
een wapenbestand verkreeg Frederik II Jeruzalem voor tien jaren, op voorwaarde dat hij aan den vijand militaire hulp zou verleeneo; dit wekte de grootste
verontwaardiging bij de christenen van het Heilig Land.

De krachtigste geloofsijver bracht den 7en en gen kruistocht tot
stand : deze werden ingericht door den Franschen koning, den Hl.
Lodewijk IX (zie blz. 263). Evenals Jan van Brienne slaagde hij er
in Damiette te veroveren, maar werd ook bij Mansoera verslagen (1249).
Hij werd zelf gevangen genomen en slechts vrijgelaten tegen betaling
van losgeld en ontruiming van Damiette. Hij was sedert vier jaren
bezig met het versterken van de laatste steden, die in Palestina nog
in de handen der christenen waren gebleven, toen hij wegens den dood
van zijn moeder, Blanche van Castilië, die als regentes over het
koninkrijk regeerde, naar Frankrijk moest terugkeeren. Toch bleef
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hij den wensch koesteren nogmaals een kruistocht te ondernemen.
Alhoewel hij ziek was, ging hij in 1270 scheep te Aigues Mortes om
zich naar Tunis te begeven. De pest overviel zijn kamp en hij zelf
werd er een slachtoffer van.
Hij liet zich op een bed van asch neerleggen en gaf den geest, de armen in
een kruis uitgestrekt, na voor de ongeloovigen gebeden te hebben en de heiligen
van zijn land aangeroepen te hebben. Aan de nakomelingschap liet hij de herinnering na van den idealen kruisvaarder en de Kerk plaatste hem op haar altaren
nog gedurende het leven van zijn wapenmakker, den heer de Joinville, die ons
zijn leven heeft verhaald.

IV. -

GEVOLGEN DER KRUISTOCHTEN

Vanaf 1187 moesten de kruisvaarders er voorgoed van afzien hun
doel, Jeruzalem, te bereiken. De militaire kloosterorden weken uit.
Het Latljnsche Oosten en het Latijnsche Keizerrijk gingen voor den
Westerschen adel verloren, maar door hun nederzettingen bleef het gezag
der ({ Franken» er lang gehandhoofd. De Westersche adel werd verzwakt door de uitwijking en door de vrijmaking der lijfeigenen. De reizen
naar Azië brachten Westerlingen als Marco Polo tot in het land van den
zijdeteelt. De handel in de Middellandsche Zee ontwikkelde zich ten
voordeele van Venetië en Genua. De vrede, die nu in het Westen beter
gevestigd was, droeg bij tot de ontwikkeling der nijverheidsgemeenten
en het materieele leven werd met nieuwe voortbrengselen verrijkt als
specerijen en suiker; ook nieuwe fabricagemethoden werden ingevoerd.

De heldendaden den kruisvaarders vertoonden een schaduwzijde. Het vele
lijden dat ze hadden verdragen was geen rechtvaardiging, noch voor de plundering, noch voor de gruwelijke weerwraak op den tegenstander, al handelde
deze ook op onmenschelijke wijze. Vele Westerlingen werden kruisvaarders uit
eigenbelang: ze hoopten in het Oosten rijke gronden of rijkdom te bemachtigen.
In het Oosten bleven zij hetgeen zij reeds in het Westen waren: twistzieke
leenmannen. Hun onderlinge tweedracht was een der oorzaken van de mislukking der kruistochten.

Militaire mislukking. - Jeruzalem, het hoofddoel der kruisvaarders, ging reeds in 1187 verloren. De (( Frankische vorstendommen»
vielen het een na het andere; Ptomelaïs, de laatste stad in Palestina,
viel in 1291.
De Ridderorden trokken zich terug: de Hospitaalridders op Rhodus (13IO),
en later op Malta (1532); de Tempeliers naar de Westersche steden; de Duitsche
Orde had zich in het heidensche Pruisen gevestigd (1233). Venetië, dat de zee
beheerschte, behield de meeste der Grieksche eilanden tot in het midden van
den Nieuwen Tijd.
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De Muzelmansche uitbreiding tegengehouden. - Maar door
de Turken in eigen land te bestoken, hielden de kruisvaarders de
Muzelmansche invallen in Europa voorloopig tegen : het Grieksche
keizerrijk ging slechts in 1453 ten onder.
In Spanje werd Las Navas de Tolosa (1212) voor de christelijke prinsen
een wraakneming voor Zalacca (zie blz. 240) : veertig jaar later bleef
er van de Moorsche bezetting nog alleen het emiraat Cordova over.

Fig. I09. - Malta, de laatste verblijfplaats van de rid:lers van Sint-Jn van
Jeruzalem (Prent van Jan Peeters, r664 ?) .
In de r6 e eeuw trok deze orde zich van Rhodus op Malta terug (1552), een
geschenk van Karel V. Dit eiland bleef een vO;:Jruitgcschovcn post der christenheid
tegen de Barbarijsche zeeroovers en tegen den sultan.

Verval van het leenstelsel. - De uittocht van de meest ondernemende krijgslieden uit het Westen had hier een betrekkelzj"ken vrede
voor gevolg. Ook een verzwakking van het leenstelsel vloeide hieruit voort.
Talrijke ridders keerden nooit weer; andere verkochten of verpandden
hun leenen. De onbeheerd gelaten leenen werden door de suzereinen
opgeheven en dit droeg tot de éénmaking der Staten bij.
De vrijmaking der lijfeigenen en het afstaan van vrijheden aan de
onderdanen, tegen geldelijken steun aan de edelen, die zich een dure
uitrusting moesten verschaffen, brachten een gevoeligen slag toe aan
de macht der heeren : de vorsten moesten ten slotte met de gemeenten
rekening houden (zie blz. 270).
Kennismaking met Azië. - De gezichteinder der Westerlingen
reikte nu verder dan de oevers der Middellandsche Zee. De kruistochten, zoo wordt gezegd, waren voor de ontdekking van Azië hetgeen
de reizen van Columbus voor Amerika waren. De Brabantsche monnik
Ruysbroek werd als gezant van den Hl. Lodewijk door den Grooten
Khan ontvangen (1254); bij de Mongolen ontmoette hij Franschen
en Vlamingen.
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Het Venetiaansch geslacht der Poli dreef handel met Centraal Azië. Marco
Polo ging op ontdekking uit tot de Aziatische kust van den Grooten Oceaan,
drong door tot Java en Indië en beschreef de merkwaardigheden van deze
streken. Christelijke gemeenten ontstonden in China. De weg van de zijde en
de specerijen is voorgoed geopend.

Het ruilverkeer : bloei der Middellandsche havens. - Het
waren vooral Venetië en Genua die baat vonden bij de vàart op de
Syrische en Egyptische havens : de ladingen in de Levantijnsche
havens opgedaan werden in het Noorden aan den man gebracht.
Nieuwe planten worden geteeld : boekweit, sjalotten (Askalon), meloenen en abrikozen. De edelen begeerden de weelde te bezitten, die
ze in het Oosten hadden gekend: damast, mousseline, fluweel kwamen
in gebruik, evenals specerijen en suiker. Men leerde het staal harden.
De windmolens werden als krachtbron benuttigd. De adel koos
wapenschilden met zinnebeelden, waarvan de namen van Arabischen
oorsprong zijn.
Ongetwijfeld zouden we vele van deze voortbrengselen toch hebben leeren
kennen zonder de kruistochten, maar door deze werden ze vroeger ontdekt en
verspreid.

Bloei der letteren in de volkstaal. - De geschiedenis werd niet
meer uitsluitend in het Latijn geschreven door de c1erken. De groote
gebeurtenissen in het Oosten boeiden adel en volk. Ze werden ook in de
volkstaal en door de kruisvaarders zelf verhaald. Villehardouin verhaalde
den 4"n kruistocht en op 8o-jarigen leeftijd had Joinville nog den moed
die van den Hl. Lodewijk te boek te stellen. De motieven der oude
ridderromans werden vervangen door de onuitputtelijke stof aan
de kruistochten ontleend, en de Oostersche romans, evenals de fabels
kregen een plaats in onze letterkunde. Van den anderen kant werd
op menig practisch ge bied de kennis onzer voorvaderen verjongd
onder Arabischen invloed, terwijl wij tot dan toe op de overlevering
der Oudheid teerden.
De kruistochten hadden dus niet slechts Europa tegen den Islam beschermd.
Ze verruimden op elk gebied het veld der menschelijke kennis en belangstelling.
De betrekkingen tusschen Oost en West hadden het ruilverkeer doen aangroeien
en de bedrijvigheid der heerlijkheden vergroot, terwijl ze vroeger niet verder
dan de eigen landstreek reikte. De oneindige uitgestrektheid van de aarde wordt
nu vermoed en vooral de Zuidervolken, die aan Arabisch gebied grenzen, worden
door de geestdrijft voor nieuwe ontdekkingen meegesleept.
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HOOFDSTUK IX

EUROPA IN DE EEUWEN DER KRUISTOCHTEN
PAUSDOM EN KEIZERRIJK
J. -

DE GODSDIENSTIGE EENHEID

De samenleving vond in de Middeleeuwen haar zedelijke eenheid in het
christendom, waarvan de geboden het leven van den mensch regelden.
De Paus was niet slechts een geestelijke macht: hij werd ook de sçheidsrechter in de twisten tusschen christelijke vorsten.

De Kerk. - De godsdienstige eenheid van het Westen was nooit
vollediger als in den tijd der kruistochten. Het gezag der kerk over
de gemoederen werd door twee groepen van dienaren uitgeoefend :
de wereldlijke geestelijkheid, die van de bisschoppen en den Paus
afhing en de reguliere geestelijkheid, die gemeenschappelijk volgens een
regel in de abdijen leefde.
De Kerk had de samenleving omgevormd. Haar evangelische geboden hadden
de gemoederen doordrenkt; het onderwijs werd verspreid door haar scholen;
haar liefdadige instellingen verleenden hulp aan armen en zwakken; de openbare
veiligheid was vergroot geworden door den Godsvrede en de uitspattingen der
grooten werden beteugeld door de kerkelijke straffen. De Kerk beschikte dus over
een volstrekt gezag.
Geheel het zedelijke leven werd door haar geregeld. De feestdagen waren de
kerkelijke feesten; ook legde zij vastendagen en onthouding op. De overtreders
van de christelijke wetten moesten in het openbaar boete doen en soms verre
pelgrimstochten ondernemen: Rome, Sint-Jacobus van Compostelia in Spanje,
Palestina (zie blz. 239).
Het Pausdom. - De heerschappij van Rome werd overal erkend: het was
de Paus, die de Kruistochten inrichtte. De paus behoudt zich het recht voor
heilig te verklaren, sommige erge zonden te vergeven, hooger beroep uit te oefenen
over kerkelijke vonnissen, alle kerkelijke ambten te verdeelen en de concilies
samen te roepen.

De Pausen komen, dank zij hun hooger geestelijk gezag, in de wereldlijke zaken der vorsten tusschenbeide. Deze moesten, zoo werd gezegd,
zich aan het hoofd der Kerk onderwerpen, zooals het lichaam aan de
ziel moet gehoorzamen. Vanaf het concilie van Lateranen van 1059
wordt de verkiezing der pausen uitsluitend voorbehouden aan het
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Heilz"g College of College der Romeinsche Kardinalen, diakens van de
voornaamste kerken van Rome en bisschoppen van de omgeving.
De onafhankelijkheid en de maCht der pausen heeft nochtans een onverzoenbaren tegenstander: het Keizerrijk, hersteld door Otto I (962), wanneer zijn
opvolgers hun droom eener wereldheerschappij willen verwezenlijken.

11. -

HERSTEL VAN HET KEIZERRIJK

Dtto I, koning van Duitschland, wilde de macht der wereldlijke
leenmannen breken; daarom had hij groote provinciën toevertrouwd
aan bisschoppen en abten, die hij zelf aànstelde. Hij had het Keizerrijk
hersteld (962) en verlangde van den paus een eed van trouw aan zijn
persoon. Een van zijn opvolgers, Hendrik 111, kende zich het recht toe
den Paus te verkiezen. Zoo ontstond voor de Kerk het gevaar in den
dienst te komen staan van een wereldlijke macht.

Leenroerig Duitschland. - Na den dood van Arnulf van Karinthië (91 I)
(zie blz. 226) was de koninklijke kroon in Duitschland verkiesbaar geworden.
Het land was heelemaal volgens het leenstelsel ingericht : het was verdeeld in
vier hertogdommen: Alemannië (Zwaben) Beieren, Franken en Saksen; deze
waren onderverdeeld in ongeveer onafhankelijke graafschappen. Daarenboven
werd het land door gevaarlijke buren van uit het Oosten bedreigd : Hongaren,
Slaven en Denen.
Het Huis Saksen (919). - De koninklijke waardigheid bleef nochtans in
het machtige Huis Saksen. Hendrik de Vogelaar (919-936) legde zijn mach t
aan de Duitsche hertogen op. Hij lijfde Lotharingen in, versloeg de Hongaren
bij Merschburg (933) en versterkte de oostelijke geens door er militaire marken
te vestigen, o. a. de mark Brandenburg.
Otto 1 (936-973) : de keizerlijke Kerk. - Zijn zoon Otto I de Groote werd tot
koning van DuitschIand verkozen te Aken, de stad van Karel den Groote, voor
wiens opvolger hij zich hield en wiens rol hij wenschte te spelen als veroveraar
en staatsman. Hij beteugelde de Hongaren voorgoed : bij Augsburg verslagen
(955), vestigden zij zich in de vlakte langs den middenloop van den Donau.

De onafhankelijkheid der wereldlijke leenmannen was een hindernis
voor de koninklijke macht. Otto I gaf het bestuur van groote provinciën
aan bisschoppen en abten, die hij zelf koos. Hun bestuur was wijzer
en verstandiger. Daarenboven hadden de ambten, aan geestelijken
opgedragen, het voordeel niet erfelijk te zijn. De hoogere Duitsche
geestelijkheid trad zoo in in den dienst van den Staat: de koning
gaf aan deze leenmannen niet slechts de wereldlijke investituur
door schep~er en zwaard, maar ook de geesteliJke investituur door
ring en kromstaf.
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Het Romeinsch-Duitsche Keizerrijk (962). - Een aantal
onafhankelijke en onderling oneenige heerlijkheden was bezuiden de Alpen
tot stand gekomen. Deze wantoestand gaf Otto I aanleiding tot het
overnemen van de ltaliaansche kroon; dit geschiedde te Milaan (959).
Later in 962 liet hij zich tot Keizer uitroepen door Paus Jan XII.
Onder Koenraad 11, die de eerste van het Frankische stamhuis was, werd
het koninkrijk Bourgondië aan Duitschland gehecht (I034); behalve Frankrijk,
was het geheele Karolingische rijk in de handen der Duitsche koningen
overgegaan. Weinig later liet Hendrik 111 zich den titel ver/eenen van
Romeinsch Patricius en eischte het recht op den paus te kiezen. Ditmaal bestond
er gevaar dat de Kerk in den dienst der Keizers zou komen te staan.
lIl. -

DE INVESTITUURSTRIJD: GREGORIUS VII EN HENDRIK IV

De weerstand tegen de onderwerping van de geestelijken ging uit
van de abdij van Cluny en van paus Gregorius VII. Hij sloeg den koning
van Duitschland, Hendrik IV, in den kerkelijken ban, daar deze, niettegenstaande zijn verbod een bisschop had benoemd te Milaan. Hendrik IV,
dien afzetting bedreigde, vernederde zich te Canossa (1077). Zijn onderwerping was niet van langen duur, maar hij werd door een coalitie
verslagen. Na hem werd, door het concordaat van Worms (1I22) aan den
Paus de geestelijke investituur en aan den Keizer de wereldlijke investituur overgelaten.

De simonie. - Het geestelijk karakter van de Kerk 'l/)Crd verwaarloosd in dit keizerlijk stelsel en de geestelijke loopbaan was alleen
nog een dingen naar eereambten.
De buigzaamste en laagste karakters raakten verder dan de waardigen :
bisschoppen en abten zonder geestelijke roeping verkochten ambten en gewijde
dingen - dit was simonie - en de begeerte naar tijdelijke goederen bracht in
de rangen der geestelijkheid onwaardige priesters binnen, wier gedrag de geloovigen ergerde.

Hervorming van Cluny. - Een hervorming werd noodzakelijk.
Ze ging uit van een Bourgondische abdij, Cluny en van een paus, die
te Cluny monnik was geweest, Gregorius VII. De congregatie der
« zwarte monniken » van Cluny herstelde de strenge kloostertucht
onder het volstrekt gezag der abten. Ze ijverde ook voor een gelijke
onderwerping van de wereldlijke geestelijkheid aan den Paus.
Paus Gregorius VII (1073-1085). - Het voorbeeld van Cluny
deed paus Gregorius VII handelend optreden. Hij wilde het hooger
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gezag van het Pausdom herstellen. Door een decreet (1075) sloeg
hij elke wereldlijke macht in den kerkelijken ban, die nog de investituur van kerkelijke ambten zou verleenen. Zoo trof hij in de eerste
plaats Hendrik IV, den koning van Duitschland.
Canossa (1077). - Deze trotsche vorst beantwoordde met de
benoeming van een aartsbisschop te Milaan, waar nochtans geen
vacature was.
Gregorius VII eischte dan dlt hij de be;neming ZCl:1 intrekken. Hendrik IV
riep een vergadering van Duitsche bisschoppen, die tot zijn dienst stonden, te
Worms samen : ze verklaarden Gregorius VII van zijn waardigheid vervallen.

Dan sprak de paus den kerkban tegen den koning uit en verbood
aan al zijn onderdanen hem nog te gehoorzamen. De wereldlijke
leenmannen, op een vergadering te Tribur, vielen van hem af.
Daar hij met afzetting werd bedreigd, moest Hendrik IV in
het hart van den winter over "de Alpen trekken om zich met
Gregorius VII te gaan verzoenen. Hij wachtte drie dagen, in
een boetekleed gehuld, aan de poorten van het slot te Canossa,
in Toskane, waar de paus zich bevond, voor hij ontvangen werd
en vergiffenis ontving.
Toch erkenden de leenmannen Rudolf van Zwaben als koning en
een vreesclijke oorlog brandde los in Duitschland. Maar Hendrik IV
versloeg zijn tegenstander bij Grona (1080) en keerde, ditmaal met
een leger, naar Italië terug om den paus tot Rome toe te vervolgen (1083). Gregorius VII moest vluchten onder de bescherming
der Normandiërs van Robert Guiscard, die een bondgenoot van
den Heiligen Stoel was; kort daarna stierf hij te Salerno (1085) :
« Ik heb de rechtvaardigheid bemind en het onrecht gehaat, zegde hij,
daarom sterf ik in ballingschap. »
Het concordaat van Worms (1122). - Het conflict werd bijgelegd
door een overeenkomst tusschen Calixtus II en Hendrik V, zoon
en opvolger van Hendrik IV: de vrijheid der verkiezingen van bisschoppen
werd overal gewaarborgd; de geestelijke investituur met kromstaf en ring
werd aan den paus voorbehouden; maar de verkozene ontving van
den keizer de wereldlijke investituur met schepter en zwaard en beloofde
zijn plichten als leenman na te leven.
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IV. - WELFEN EN GIBELIJNEN
FREDERIK I BARBAROSSA EN ALEXANDER 111
Frederik I Barbarossa uit het Huis Hohenstaufen zocht in het Romeinsche recht naar gronden om zijn droom van een keizerlijke opperheerschappij te rechtvaardigen. Maar in Italië werd een verbond gesloten
tusschen den Paus, het Normandisch koninkrijk der Beide-Siciliën en
de noordelijke Steden om de gemeenschappelijke vrijheid te verdedigen.
In den strijd tusschen partijgangers van den keizer, de Gibelijnen, en
zijn tegenstanders, de Welfen, kreeg Frederik I eerst de overhand. Hij
stelde de steden onder het gezag van podesta's en verwoestte Milaan.
Maar op aanraden van paus Alexander III vormden de steden den
Lombardischen Bond en hun strijdkrachten behaalden den zege bij
Legnano (1176). De Keizer zag er van af nog tusschenbeide te komen in
de pauskeuze en de steden herwonnen hun zelfbestuur door den Vrede
van Konstanz (1183).
Welfen en Gibelijnen. - De investituurstrijd had opgehouden bij gebrek
aan strijders: Hendrik V was kinderloos gestorven (I125). In Duitschland woedde
de mededinging om de kroon, maar toen Prederik I Barbarossa van Hohenstaufen
ten slotte als koning van Duitschland erkend was, nam hij den strijd tegen het
Pausdom weer op.

De partijgangers van het volledig gezag der keizers werden Gibelijnen
genoemd (naar Weiblingen, naam van het slot der Hohenstaufen);
de verdedigers der pauselzjke vrijheid en der Italiaansche steden noemde
men Welfen (naar Welfs, de oude tegenstanders der Hohenstaufen).
Het Neo-caesarisme : Frederik I Barbarossa (1152-1190). - De school
van Bologna werd in dien tijd beroemd omdat zij het wetboek van Justinianus
(zie blz. 204) had bekend gemaakt : het Romeinsche recht, dat er wed onderwezen bestreed het gewoonterecht, waardoor de leenmannen hun onafhankelijkheid hadden verkregen; het aanvaardde als gezag alleen den wil van den vorst
en dit neo-caesarisme zou Frederik Barbarossa nu dienen.
De Italiaansche vrijheden en de keizer. - De pogingen van Frederik 1
werden in Italië verijdeld door de coalitie der drie krachten, die naar hun
onafhankelijkheid streefden: het Pausdom, het Normandisch koninkrijk der BeideSiciliën in het Zuiden en de Steden van het Noorden. Hun tweedracht was
vroeger voor Frederik 1 de aanleiding geweest om in het schiereiland met goed
gevolg voor hem op te treden. Na zich te Pavia tot koning van Italië te hebben
uitgeroepen, drong hij Rome binnen, waar een heftig volksopruier, Arnauld van
Brescia, een « Romeinsche Republiek)) had opgericht. Frederik. liet hem terechtstellen, bewerende dat hij alleen « den ouden roem van Rome )) belichaamde.
Hij wilde, zoo zegde hij, als de « wettelijke meester » door allen gehoorzaamd
worden.
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De decreten van Roncaglia (1158). Beleg van Milaan. - BIj
de decreten van Roncaglia, stelde Frederik I de steden van het Noorden
onder het gezag van keizerlijke ambtenaren, de podesta's. Deze maatregel lokte oproer uit: Milaan met zijn machtige weverijen, was de eerste
stad die weerstand bood.
De stad was goed versterkt en werd pas na een beleg van twee en een half jaren
door hongersnood tot overgave gedwongen. Ze werd geheel verwoest, de bevolking werd over het platteland verspreid en gedwongen harden landarbeid te
verrichten.

Alexander 111 en de Lom bardische Bond (1167). - Alexander 1 II
met de hulp der Normandiërs bevrijdde Italië. Op zijn aanraden
vormden de verdrukte Lombardische steden een gewapenden bond.
Voor hun verdediging bouwden zij een vesting, die Alessandria werd
genoemd (II68). Daar Frederik I door de wereldlijke leenmannen
in Duitschland werd lastig gevallen, kon hij slechts acht jaren later
naar Italië komen : de stedelijke legers brachten hem een verpletterende nederlaag toe bij Legnano (II76).
Vrede van Konstanz (1183). - Dit wapenfeit bezegelde de
onafhankelijkheid van het Pausdom en van de Steden. De keizer moest
er van afzien nog in de pauskeuze tusschenbeide te komen en het bestand
dat hij met den Lombardischen Bond had gesloten werd gevolgd
door den Vrede van Konstanz : de steden kregen zelfbestuur en mochten
hun soevereiniteit uitoefenen: alleen moesten ze zich verbinden trouw
te blijven.
Het tragische einde van Frederik I (U90) gedurende een kruistocht (zie blz.
244) kon de heerschzuchtige plannen der Hohcnstaufen maar voor korten tijd
beteugelen. De Pauselijke Staten vormden een enclave in hUil stateIl, toen
Hendrik VI, oudste zoon van Frederik I in het huwelijk trad met Konstantia,
erfprinses van het koninkrijk der Beide-Siciliën (u84). Hendrik VI stierf echter
op vroegen leeftijd (II97) en liet slechts één kind achter, den lateren Frederik II;
de vo ogdij werd door de moeder aan paus Innocentius III opgedragen.

v. - PAUS INNOCENTIUS 111 (1198-1216)
FREDERIK 11 (1215-1250) EN HET EINDE DER HOHENSTAUFEN
Nooit was het Pausdom zoo machtig geweest als onder Innocentius 111
Hij regeerde over de geheele christenheid door middel van zijn legaten.
Maar Frederik 11, die de Beide-Siciliën en Duitschland beheerschte, stelde
al spoedig tegenover de geestelijke heerschappij der Pausen het door
zijn legisten uitgedachte neo-caesarisme. Zijn machtsmisbruik ging
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zoover dat paus Gregorius IX hem door het Concilie van Lyon (1245)
liet afzetten. Dit beteekende het einde der Hohenstaujen. Het Pausdom
had driemaal gezegevierd in den strijd tegen het Keizerrijk; de
Italiaansche steden waren weer vrij, maar Duitschland werd met de
beroerten van het Groote Interregnum geteisterd (1250-1273).

Innocenûus 111. - De bedrijvigheid van dezen grooten paus
strekte zich tot elk gebied uit, maar ging tegen de keizerlijke politiek
in; hij trachtte de beide machten, de geestelijke en de wereldlijke, met
elkaar te verzoenen, om den wereldvrede te bevorderen en wilde de
eenheid van de christelijke wereld verstevigen door de pausen aan te
stellen als opperste scheidsrechters tusschen de vorsten.
Het Romeinsche hof was het hooger hof van beroep voor de kerkelijke aangelegenheden in de christelijke rijken. De pauselijke legaten brachten voor de
Romeinsche kanselarij verslag uit over hun zendingen. Inno~entius 111 richtte
verschillende kruistochten in : den vierden grooten kruistocht, die tot Konstantinopel geraakte (1204) (zie blz. 244), den kruistocht tegen de Albigenzen (1208)
(zie blz. 262) en den kruistocht tegen de Mooren in Spanje, waarin de overwinning bij Las Navas de Tolosa behaald werd (1212) (zie blz. 248).

Frederik 11. Door het achtereenvolgend overlijden van
Innocentius III en van keizer Otto IV van Bruinswijk (1218) (zie
blz. 261) werd Frederik II van zijn voogd en van een tegenstander
bevrijd.
Zijn heerschappij had een echt caesarisch karakter in het koninkrijk der
Beide-Siciliën waar bij verbleef : hij zette zijn eigen zoon gevangen omdat
deze hem in Duitschland had tegengewerkt. Hij verpletterde een nieuwen
opstand der Lombardische steden bij Corte Nuova (1357) en voegde ze bij
twee keizerlijke provinciën, die door zijn vicarissen generaal werden bestuurd.
Frederik 11 wilde ook, « namens het goddelijk recht» meezeggenschap hebben
bij de aanstelling van kerkelijke waardigheidsbekleeders : « Is het geen heiligschennis, schreef bij aan paus Gregorius IX, te redetwisten over de vraag of
degenen, die door den keizer benoemd worden, waardig of onwaardig zijn? »

De legisten. - Frederik II rechtvaardigde zijn daden door
middel van de « Staatsreden » overeenkomstig de beginselen van
den beroemden Pierre de la Vigne en andere rechtsgeleerden of
legisten, die zijn raad vormden.
Concilie van Lyon (1245). - Na den dood van paus Gregorius IX,
die hem in den ban had geslagen, liet Frederik II de kardinalen opsluiten
en de pauselijke stoel bleef twee jaren lang onbezet. Toen ten slotte
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Innocentius IV verkozen was, kon hij het met hem niet eens worden :
(( Een paus, zegde hij, kon geen Gibelijn zijn. )) De nieuwe paus moest
naar Frankrijk vluchten. Het concilie van Lyon (1245) veroordeelde
den keizer dan voorgoed : hij werd in den ban geslagen wegens
meineed, heiligschennis en ketterij en van zijn macht vervallen verklaard.
Gevolgen van den strijd tusschen Pausdom en Keizerrijk. - Frcderik Ir
ontstak in groote woede. " Voor mijn kroon valt, zegde hij, zal er bloed vloeien. "
Maar zijn tegenstand baatte niet. Zijn zoon Koenraad regeerde slechts vier
jaren (1250-I254) en zijn kleinzoon Konradlin werd onthoofd op bevel van den
broeder van den Hl. Lodewijk, Karel van Anjou (I268), aan wien de paus het
Koninkrijk der Beide-Siciliën had geschonken.

Er waren geen Hohenstaufen meer. In Italië werd de onafhankelijkheid van het Pausdom niet meer betwist. Maar Duitschland
werd in een volkomen wanorde gedompeld. Gedurende het Groote
Interregnum (1250-I273) namen de vorsten opnieuw de wapens op om
elkaar de keizerskroon te betwisten; talrijke nieuwe heerlijkheden ontstonden en de Duitsche steden zochten steun in bonden voor onderlinge bescherming, ah de Noordduitsche Hanze of den Rijnbond (zie
blz. 274).

SCHMETS,

Oudhtid.
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HOOFDSTUK X

EUROPA IN DE EEUWEN DER KRUISTOCHTEN
DE WESTERSCHE KONINKRIJKEN,
FRANKRIJK EN ENGELAND
I. -

OORSPRONG VAN HET FRANKRIJK DER CAPETINGERS
EN VAN DE ANGLO-NORMANDISCHE MACHT

Een geregelde erfopvolging in de mannelijke linie in het vorstenhuis
van Hugues Capet (987-996) bevorderde de ontwikkeling van het kleine
koninkrijk Frankrijk. Ze kwam echter in gevaar toen Lodewijk VII
zijn echtgenoote Eleonora van Aquitanië verstiet. Ze hertrouwde met
Hendrik II Plantagenet, graaf van Anjou en Maine, erfprins (1154)
van het koninkrijk Engeland en van het hertogdom Normandië, die
sedert de overwinning van den Normandiër Willem den Veroveraar
bij Hastings (1066) onder denzelfden vorst vereenigd waren. Hendrik 11
hechtte minder belang aan Engeland dan aan zijn uitgestrekte bezittingen
op het vasteland; hij en zijn opvolgers stonden op tegen de suzereiniteit
der Capetingers.
Terwijl de Duitsche keizers zich uitputten in hun strijd voor een heerschappij
naar buiten en hun eigen Duitsche leenmannen niet konden meester worden,
vestigden de koningen van Frankrijk en Engeland hun gezag over hun onderdanen op stevige grondslagen. De geregelde ontwikkeling van hun koninkrijken
laat de vorming van twee groote Westersche naties vODrzien.

Het koninkrijk der Capetingers. Zijn toestand. - Het koninkrijk van Huges Capet (987-996) was geenszins uitgestrekt. Het omvatte
het Ile de France, rondom Parijs, en de streken « onder koninklijke
heerschappij » namelijk Anjou, Maine en Touraine.
Het grensde aan geen enkele zee, en was omringd met de bezittingen van groo te
en zeer onafhankelijke leenmannen : de graven van Vlaanderen, Champagne,
Guyenne en Toulouse; de hertogen van Normandië en Bretagne. Voor ze deze
konden beheerschen moesten de Capetingers orde scheppen in hun eigen koninkrijkje, waar nog een roofzuchtige kleine adel bestond.

Eleonora van Aquitanië. - Maar de vruchten van deze pogingen
werden grootendeels in gevaar gebracht door Lodewijk VII (rr37- rr8o)
omdat hij zijn huwelijk met Eleonora van Aquitanië liet vernietigen
(115 2 ). Deze prinses hertrouwde kort daarna met Hendrik Plantagenet, graaf van Anjou en Maine; zij bracht haar bezuiden de Loire
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gelegen vorstendommen mede (Aquitanië, Poitou) en toen haar gemaal
koning van Engeland en hertog van Normandië' (II54) werd, was hij
machtiger in Frankrijk dan de Capetinger, zijn suzerein.

De Anglo-Normandische macht. - Het koninkrijk Engeland
en het hertogdom Normandië waren in 1066 vereenigd geworden.
Hastings (1066). - Eduard de Belijder, koning van Engdand,
had hertog Willem den Veroveraar als zijn troonopvolger aangeduid.
De hertog landde in Engeland met een leger van 5°.000 gelukzoekers
om Harold, dien de Angelsaksen hadden verkozen, te bestrijden.
De slag bij Hastings (Senlae) in 1066 bracht de beslissing: Harold
sneuvelde en Willem de Veroveraar was alleen meester.

Fig. 110. - Ontscheping der Normandiërs op de Engelsche kust bii Pevenscy
(1066). Tapijt van koningin Machteld ( I2 0 eeuw) . (Mmeum te B1yCUX.)
Het Normandisch bestuur. - Willem legde de halld o./) de goederen van de
Engclschen die hem hadden bestreden en steunde op den riddcrslalld (kl1ight s)
om den hoogen adel, de earls (graven) te verzwakken. Het werd dezen verboden
hun groote eigendommen uit te breiden. Ze mochten voortaan alleen v ers preide
kasteelen koopen : de hoogere Engelsche adel mocht dus rijk zijn, maar kon geen
macht tegen den koning vormen. Koninklijke sh ~ riffs en baljuws hielden toezicht
op het bestuur van graafschappen en steien. In een regist~r der onroerende
goederen, het Domesday Book of " boek van het Laatste Oordeel », liet de veroveraar al de landerijen van zijn onderdanen opteekenen. Kwame:1 ze in opstand,
dan legde hij beslag op hun goederen.

De centralisatiepolitiek van den koning was even hinderlijk voor
Normandiërs als Angelsaksen : hierdoor vergaten ze hun verschil
in oorsprong en kwam er eendracht tusschen de maatschappelijke
standen tegen de koninklijke eischen.
De Engelsche taal geeft op treffende wijze uiting aan de latere versmelting van
ingewekenen en overwonnenen : de woordenschat bestaat voor twee derden
uit Romaansch e en voor een derde uit GermaanSchc woorden.
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Het Angevijnsche huis. - Mathilde de Keizerin, met wie het
geslacht van den Veroveraar verdween, bracht door haar huwelijk
met Geoffroy Plantagenet, graaf van Anjou, het Angevijnsche vorstenhuis in Engeland binnen. Door hun zoon Hendrik II (U54-1189)
zal Engeland zich in hooge mate in de Fransche belangen gaan mengen,
namelijk doordat hij in het huwelijk treedt met Eleonora van Aquitanië
(zie blz. 258).
11. -

STRIJD TUSSCHEN ANGEVIJNEN EN CAPETINGERS

Frankrijk werd van de Angevijnsche macht bevrijd door de overwinning van Filips August en de Franksche ridders bij Bouvines (1214) :
de Engelsche koning Jan zonder Land bezat niets meer op het vasteland.
Na een kruistocht tegen de Albigenzen van het Zuiden werd het graafschap Toulouse later bij Frankrijk gevoegd. Door de handige staatkunde
van Filips August werd het Fransche grondgebied zoo uitgebreid tot
aan de drie zeeën. Hendrik 1// van Engeland nam nognaals de wapenen
op, maar werd door Lodewijk /X verslagen; hij moest dezen door het
verdrag van Parijs (1259) als zijn leenheer erkennen voor de Guyenne,
die hij terug ontving.

Filips August (1180-1223) : Frankrijk aan drie zeeën. - Door
zijn handige en zelfs sluwe staatkunde bevrijdde koning Filips August
Frankrijk van het Angevijnsche
gevaar en breidde de grenzen
uit tot aan de drie zeeën :
Atlantische Oceaan, Kanaal en
Middellandsche Zee.
De Fransche koning stookte de
twisten aan eerst tusschen Hendrik I I
Plantagenet en zijn zonen, daarna
tusschen deze beiden: Richard Leeuwenhart (1189-1199) en Jan zonder
Land : zoo slaagde hij er in aan
dezen laatsten, die den Engelschen
troon had bestegen, bijna al zijn
Fransche bezittingen te ontnemen.
Fig. 11 1. - Zegel van Pilips August
(Algem. Rijksarchief Brussel).

Bouvines (1214). - Jan
zonder Land (1199-1216),
wien het aan bekwaamheid en dapperheid ontbrak, trachtte het verloren
gebied te heroveren door een groote coalitie te vormen. In den
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beroemden slag bij Bouvines (27 Juli 1214), waar over het lot van
Frankrijk werd beslist, had hij op zijn zijde: zijn neef keizer Qlto IV,
den hertog van Brabant Hendrik I en den graaf van Vlaanderen,

Fig. I12. - De slag bij Bouvines, naar een miniatuur van Lodewijk Liedet
in de Kronijken van Henegouwen van Jacob de Guise, vert. door Jan Wauquelin,
f. 206 (I446). - Kleederdracht en wapenen uit den Bourgondischen tijd
(Handschriftenkab., Kon. Bibl., Brussel).

Perrand van Portugal : deze opstandige leenman voerde bevel over
voetknechten.

40.000
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De veldslag werd een verward handgemeen. De Franschen zwaaiden den
goud-rooden wimpel van Saint-Denis, die alleen in het uiterste gevaar werd
vertoond. Daar de Kerk aan de geestelijken verbood bloed te vergieten, streed
de bisschop van Beauvais met een knods om de vijanden zoo buiten gevecht te
stellen. Filips zelf lag op zeker oogenblik ten gronde te midden der voetknechten.
Maar de Fransche ridders verrichtten wonderen en de slag eindigde met een
triomf: Otto IV was op de vluçht geslagen, Ferrand gaf zich over aan den koning.
Wat Jan zonder Land betreft, deze werd op hetzelfde oogenblik door Lodewijk,
zoon van den Franschen koning, in Anjou verslagen.

De gevolgen van den slag bij Bouvines waren van Europeesch belang.
De Fransche overwinning bevestigde de opperheerschappij der
Capetingers : deze blijft bestaan tot aan den Honderdjarigen Oorlog.
Jan zonder Land verloor zijn Fransche bezittingen en op zijn militaire
nederlaag volgde een vermindering van zijn gezag in Engeland :
aan zijn opstandige onderdanen moet hij de Magna Charta (Groote
Keure) toestaan (1215) (zie blz. 265). Keizer Qtto IV werd afgezet
en Vlaanderen nauwer onderworpen (zie Belg. Gesch., blz. 85).

Kruistocht tegèn de Albigenzen. - Het graafschap Toulouse
scheidde Frankrijk van de Middellandsche Zee. Het werd bij het
koninkrijk gehecht ten gevolge van den kruistocht tegen de Albigenzen,
gepredikt door lnnocentius III en gesteund door Filips August.
Deze ketters waren talrijk in het Zuiden (Albi) : zij beschouwden de natuur
als het werk van den Booze. Ze verdeelden de maatschappij in reinen of cathari
(hiervan het Neder!. ketter) wier boetvaardigheid moest opwegen tegen de
dwalingen van de onvolmaakten : deze konden zich redden door een soort van
doopsel « in extremis )). De verdraagzaamheid tegenover de ketters betoond
door Reimond VI van Toulouse en de moord op den pauselijken legaat Pieter
de Castelnau, vormden de oorzaken van dezen kruistocht. Ze werd geleid door
Simon de Montfort en ontaardde voor de leenmannen uit het Noorden in een
veroveringstocht. Na zijn overwinning bij Muret (1213) ontnam Simon het graafschap aan Reimond en schonk het als hulde aan den koning. Het kwam rechtstreeks onder Fransch gezag door het verdrag van Meaux (1229).
De handige staatkunde van Filips August liet een vreeselijken wrok achter.
Zijn kleinzoon Lodewijk IX zal trachten dezen uit te wisschen.
De Inquisitie. - Tot in de I Ie eeuw had de kerk slechts van zachte middelen
gebruik gemaakt tegen de ketters, overeenkomstig den geest van het Evangelie.
Maar de denkbeelden die door de cathari openlijk werden beleden, vooral in
Italië en Zuid-Frankrijk, waren niet tegen het geloof alleen gericht. Deze ketters
zaaiden wanorde in de burgerlijke maatschappij en ondermijnden het gezag. Zoo
beschouwden zij het huwelijk als zondig. Sommigen betwistten aan de rechters
het recht tot den dood of tot andere straffen te veroordeelen. In den oorlog
bloed vergieten was een misdaad. Maar ze duldden bij hun aanhangers tallooze
uitspattingen, die ze beschouwden als ingegeven door den Hl. Geest.
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Ook werden er parochiale commissies aangesteld, bestaande uit een priester
en eenige 1eeken, met het doel de ketters op te sporen (1209). Na den twintigjarigen oorlog die het Languedoc had geteisterd, vaardigde het Concilie van
Toulouse (1229) strenge straffen uit om de misbruiken te beteugelen. Zoo
kwamen talrijke Albigenzen op den brandstapel om. De aangeklaagden mochten
er niet veroordeeld worden dan op het advies van een raad van notabelen. Dit
opsporen der ketters, of inquisitie werd in I232 door Gregorius IX aan de
Dominicanen opgedragen (zie blz. 307).

De Hl. Lodewijk IX (1226-127°) : het verdrag van Parijs (1259).
- De koning van Engeland, Hendrik III (1216-1272), zoon van Jan
zonder Land, had de Fransche opstandige leenmannen ijverig gesteund
tegen Blanche van Castilië, toen deze regentes van het Koninkrijk
was gedurende de minderjarigheid van Lodewijk IX. Deze krachtdadige vrouw wist de opstandelingen echter te beteugelen en
Lodewijk IX zelf bracht aan Hendrik III onherstelbare nederlagen
toe bij Taillebourg en Saintes (1242). Door het verdrag van Parijs
(1259) behield de koning van Engeland alleen het hertogdom Guyenne
(Limousin, Quercy en Périgord), waarvoor hij echter aan den Franschen
koning leenhulde moest doen : het Angevijnsch gevaar was
bezworen.
lIl. -

DE FRANSCHE MONARCHIE IN DE 13" EEUW

In Frankrijk streefde de koninklijke regeering meer en meer naar een
afschaffing van het leenstelsel. De officieren der kroon zetelden in den
Koninklijken Raad, die tot dan toe uitsluitend uit de groote leenmannen
bestond. De baljuws en provoosten van den koning bestuurden het
rijk onder het toezicht van koninklijke onderzoekers. De veroverde
vorstendommen werden als lijftocht aan de leden der koninklijke familie
geschonken.
De wetten waren eveneens tegen het leenstelsel gericht. De koninklijke
quarantaine en de verzekering verminderden het aantal bijzondere
vee ten. Philips oordeelde over elke zaak in hooger beroep en vermenigvulde de koninklijke gemeenten. Onder den Hl. Lodewijk was de koninklijke munt overal gangbaar en zijn voornaamste ordonnantiën waren
overal van kracht. Voor Frankrijk was de monarchie toen een weldaad.

Het koninklijk gezag. - De nederlagen der groote leenmannen
en der Plantagenets verstevigden het gezag der Fransche koningen.
Ze verbonden hun opvolgers niet meer aan de regeering, zooals de
eerste Capetingers dit deden : de erfopvolging in de mannelijke linie
en door den oudsten zoon was een traditie geworden.
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De « officieren der Kroon» (opperstalmeester, opperschenker, kanselier, enz.)
die aan de persoonlijken dienst van den koning gehecht waren, werden in het
« Hof van den Koning» opgenomen (1224); deze raad had tot dan toe uit de
groote leenmannen bestaan: geestelijke en wereldlijke pairs.
Het steeds aangroeiend belang van de administratie brengt een verdeeling
van dien raad mede : het Parlement van Parijs brengt advies uit en spreekt
rechterlijke vonnissen uit; de Rekenkamer gaat het beheer der koninklijke
domeinen na.

Plaatselijk bestuur. - Als vertegenwoordigers van den koning
nemen de provoosten en baljuws steeds meer en meer de plaats
in van de leenmannen in het plaatselijk bestuur, ten voordee1e van
den koning.
De plaatselijke ambten van de provoosten, meestal groote grondeigenaars uit
,de streek, en vaak van onedele geboorte, waren erfelijk : ze hieven belastingen,
bestuurden en vonnisten de onedelen. Om over de provoosten en groote leenmannen toezicht te houden, verdeelde Filips August het rijk in baljuwschappen.
De baljuws werden benoemd, verplaatst of afgezet naar het goeddunken van
den koning. Ze moesten uitsluitend de koninklijke belangen dienen. Het was
den baljuw verboden in zijn baljuwschap een huwelijk aan te gaan of er goederen
te koopen; hij bleef er slechts drie jaren.
Hij gaf jaarlijks verantwoording aan het Parlement. Op het einde van de regeering van den Hl. Lodewijk waren er in Frankrijk 260 provoosten en 25 baljuws.

Koninklijke onderzoekers doorkruisten het rijk. Ze namen de
klachten in ontvangst, zetten de ontrouwe provoosten af en daagden de
baljuws, die in gebreke bleven, voor het Hof van den Koning.
Door de veroverde vorstendommen als erfelijken lijftocht te
schenken aan de leden van de koninklijke familie eerbiedigden de
koningen de onafhankelijkheid van hun nieuwe onderdanen en voorkwamen mogelijke opstanden. Dit was een tijdelijk voordeel. Maar
de erfopvolgers van deze lijftochten vergaten vaak hun koninklijke
afkomst en namen de wapenen tegen den koning op.
Koninklijke wetten. - Evenals het bestuur was de wetgeving
meer en meer tegen het leenstelsel gericht.
De koning behield zich het recht voor elke betwisting tusschen
leenmannen in hooger beroep te oordeelen en sommige misdaden
alleen te vonnissen : dit waren de koninklijke zaken. De bijzondere
vee ten werden beperkt door de (( koninklijke quarantaine )} :
het was den koning mogelijk als bemiddelaar op te treden gedurende de veertig dagen, die het begin der vijandelijkheden moesten
voorafgaan.
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Daarenboven, dank zij de (( verzekering )} konden de leenmannen
der oorlogsvoerenden onzijdig blijven onder de bescherming van den
koning.
Talrijke ordonnantiën werden, vanaf den Hl. Lodewijk, in het
geheele rijk geldig; ook de koninklijke munt moest overal aanvaard
worden; de louis d'or, die steeds van goed gehalte was en waarop de
naam van den vorst stond, was op zijn wijze een drager van het koninklijk gezag.
De koningen vonden er voordeel bij de gemeenten (zie blz. 270) te begunstigen. Vanaf den Hl. Lodewijk, worden de meiers door den koning benoemd
en moeten zich jaarlijks voor hem verantwoorden. Daar de gemeenten een groot
deel der bevolking bevatten en zich aan het gezag der heeren onttrokken,
brachten zij de macht der groote leenmannen aan het wankelen.
Koning en Kerk. - Als « wereldlijke arm ., van de Kerk, waren de Capetingers
de aangewezen verdedigers van de kerkelijke wetten. Strenge straffen werden
door Filips August en den Hl. Lodewijk op de godslasteraars toegepast. De laatste
bestrafte de .1oden wegens woeker; hij dwong ze een rond stukje gele stof te
dragen en legde de hand op een deel van hun vermogen, want elke leening tegen
rente werd toen niet als wettig beschouwd. De Hl. Lodewijk was van het christelijk karakter aan zijn zending doordrongen en vormt zoo het edelste voorbeeld
van een Franschen koning. Zijn roem als rechtvaardig vorst verspreidde zich
reeds in zijn tijd over de grenzen van het rijk. Deze vorst die voor iedereen
recht sprak onder den eik te Vincennes, trad ook als bemiddelaar op tusschen
de Avesnes en de Dampierre in hun betwisting betreffende de erfopvolging der
graafschappen Vlaanderen en Henegouwen (I246) (zie Belg. Gesch., blz. 86);
zelfs zijn tegenstander Hendrik Il I, bij Saintes verslagen, nam zijn Belofte val!
Amiens (1264) aan, waardoor hij hem met zijn Engelsche onderdanen wilde
verzoenen.

Frankrijk was in de I3 e eeuw ontstaan door de bedrijvigheid van zijn
koningen : het grondgebied was driemaal zoo groot geworden, de monarchie
wist zich overal als beschermend gezag te doen erkennen. In Engeland
moesten de Plantagenets van de alleenheerschappij afzien en aan hun
onderdanen een gedeelte van hun vrijheden teruggeven.
IV. - INSTELLINGEN IN ENGELAND :
MAGNA CHARTA (1225) EN PARLEMENT
In Engeland moest Jan zonder Land na Bouvines de macht met zijn
onderdanen deelen : de Magna Charta (I:Z25) verbood het heffen van
belastingen zonder hun toestemming en het uitspreken van willekeurige
vonnissen. Na lange betwistingen werd ze door Hendrik 111 erkend.
Hij regeerde met een Parlement, dat hij samenriep om den raad van
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de baronnen en van de hoogere geestelijkheid te ontvangen. Later wordt
de burgerij geregeld vertegenwoordigd in het Lager Huis. De Angevijnsche centralisatie, die reeds door het gezwoornenrecht begrensd
was, moet de vrijheden van de standen der natie eerbiedigen en deze
verstandhouding tusschen gezag en onderdanen wordt kenmerkend
voor de Engelsche regeering.

Het « self government ». - Het gebruik om zich zelf besturen
door middel van plaatselijke vergaderingen, bestond reeds bij de
Angelsaksen voor de Normandische verovering.
Dit is hetgeen de Engelschen tegenwoordig « self government )) noemen.
Elk graafschap bezat zijn vergadering van edellieden, geestelijken en verkozen
boeren; de hundreds (honderdschappen), onderdeelen van het graafschap,
bezaten eveneens hun raad.

Hendrik 11 : de Angevijnsche centralisatie. - Hendrik II
Plantagenet was er nochtans in geslaagd een centralisatie van het
rijk tot stand te brengen, dank zij een handig bestuur, dat veel geleek
naar het gelijktijdig bestuur der Capetingers : zijn sheriffs hadden het
hooger toezicht over de 35 graafschappen en namen de koninklijke
inkomsten in ontvangst; zijn rondreizende rechters controleerden de
plaatselijke rechtspraak.
Het « Hof van den Koning)) was in Engeland, evenals in Frankrijk gesplitst
geworden: de Exchequer (rekenkamer) onderzocht de rekeningen van het rijk;
de King's Bench (koninklijke rechtbank) oordeelde in hO;Jger beroep. Zoo hield
de koning toezicht over alle openbare aangelegenheden. Toch werd het vorstelijk
gezag beperkt door de gezwoornen, waardoor de onafhankelijkheid van de
rechtspraak werd gewaarborgd; de meening van twaalf « honourables (eerbare
mannen) gekozen uit den lageren adel der ridders (knights) en vergaderd in
de « assizes )) (zitting) van het graafschap, bepaalde het besluit van den rechter.
Hendrik II had den hoogen adel der earls verzwakt : hun kasteelen werden
gesloopt. De koning nam het zijn eigen kanselier, den aartsbisschop van
Canterbury, Thomas Becket, zeer kwalijk, toen deze weerstand bood, omdat
de vorst ook de geestelijken aan zijn rechtbanken wilde onderwerpen. Thomas
Becket werd in zijn kathedraal vermoord. Hendrik II, den kerkelijken ban
vreezend, moest zich op het graf van zijn slachtoffer vernederen. Dit was de
eerste mislukking van het Angevijnsch absolutisme.
j,

Jan zonder Land : de Magna Charta (1215). - Na de ramp
van Bouvines (1214) had Jan zonder Land noch leger, noch geld meer
en was aan de willekeur van zijn Engelsche onderdanen overgeleverd.
Gewapende edellieden en geestelijken, te Runnimead vergaderd,
drongen hem de Magna Charta op.
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Zij bepaalde dat de belasting moest toegestemd worden :
Er zal in het geheeIe koninkrijk geen geld geïnd worden tenzij door den
Gemeenen Raad van het geheeIe koninkrijk. »
«

Ze ver bood de willekeurige veroordeelingen
Geen vrij man zal noch in hechtenis genomen, noch gevangen gezet, noch
verbannen, noch op eenige andere wijze gestraft worden, we zullen niemand
in hechtenis nemen noch laten nemen tenzij krachtens ecn geregeld vonnis van
zIjn gelzjken overeenkomstig de landsgebruiken. Onder de 63 artikelen waren er
die de privilegiën van de geestelijkheid bevestigden. Andere voldeden aan de
eischen der kooplieden : eenheid der maten, vrijheid der scheepvaart op de
rivieren, vrij ver keer der kooplieden, alsook privilegiën voor de groote steden,
namelijk voor de hoofdstad Londen.
Jan zonder Land had maar gedwongen toegegeven: zijn baronnen hadden
gedreigd hem « zijn kasteelen en bezittingen af te nemen ». Hij liet zich door
paus lnnocentius III van zijn verplichtingen ontslaan, maar zijn baronnen
stonden tegen he mop.
«

Hendrik 111: het Engelsch Parlement (1265). - In den loop der beroerten,
die de baronnen konden verwekken dank zij de nederlagen die Hendrik III
in Frankrijk had geleden (zie blz. 263), ging de macht over in de handen van
Simon de Monfort, zwager van den koning. De gekozene der baronnen regeerde
met de hulp van het Groot Parlement (1265), waarin de burgers der gemeenten
voor het eerst vertegenwoordigd waren. Maar Montfort was zoo heerschzuchtig
dat hij den adel vijandig stemde. Hij sneuvelde in den slag bij Evesham (1265)
waar Hendrik III de overwinning behaalde.

Het Engelsch Parlement bleef bestaan. In de 13 e eeuw was het
niets anders dan de « Gemeene Raad van het koninkrijk» : een vergadering van aartsbisschoppen, bisschoppen, abten en baronnen, wier
aanwezigheid noodzakelijk was om belastingen aan te nemen en den koning
van advies te dienen. Door hier aanwezig te zijn vervulden de grooten
hun plicht als leenmannen. Het parlement vergaderde alleen, wanneer
het door den koning samengeroepen werd.
De Gemeene Raad, of later het Parlement van Engeland, was dus een afvaardiging van standen uit de natie, die de koninklijke willekeur moest remmen. Het
Parlement van Parijs (zie blz. 264) was integendeel voor de Capetingers een
vergadering van rechtsgeleerden : ze werden door den koning benoemd om zijn
ordonnantiën voor te bereiden. Het eerste was een gevolg van de nederlagen,
door het Angevijnsche huis geleden, en schenkt aan Engeland zijn eeuwenoud
grondweuelzjk stelsel; het tweede was de vrucht der overwinningen van de Capetingers en verstevigt in Frankrijk het koninklzjk gezag, niettegenstaande de tegenwerking der leenmannen.
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HOOFDSTUK XI

DE WESTERSCHE BESCHAVING IN DE I3 e EEUW
I. - BLOEI VAN DEN HANDEL
EN ONTWIKKELING DER GEMEENTEN
Het verdwijnen van zeeschuimers en roovers maakten de zeeën en de
rivieren weer geschikt voor het handelsverkeer. Eenzelfde stedelijke
ontwikkeling zal, in zekere mate, de verscheidenheid der Staten overbruggen en aan het Westen een nieuwen eenheidsfactor verschaffen.
De VenetiaaJ;lsche handel verspreidt zich over de Middellandsche Zee
en Brugge wordt een der voornaamste stapelplaatsen van het Noorden.
Langs de rivieren ontstonden pleisterplaatsen voor de kooplieden
der gilden : door hun toedoen kwamen er groepen handwerkslieden
tot stand, terwijl het gebruik van het goud het ruilverkeer vergema kkelijkte. De vlekken, waar de nijverkeid bloeide, werden gemeenten
wanneer ze door een keure van den heer een grondgebied, een wet
(privilege) en een bestuur (schepenbank) hadden verkregen, waardoor
ze zich van de heerlijkheid onderscheidden. De gemeente werd dan
geregeerd door een handelsaristocratie, de poorters. De belangen van
handwerkslieden en koopers werden gevrijwaard door de reglementen
der ambachten : het monopolie der vervaardiging, een strenge leertijd,
het maken van een meesterstuk. De koopwaren werden verkocht in de
plaatselijke halle of op geregeld gehouden markten, die een internationaal belang kregen. Toen ze machtig waren geworden door hun
talrijke bevolking, door hun schutterij en door hun goud, vormden de
steden soms Bonden tegen de vorsten. De burgerij kreeg toegang tot
hun raden (Derde Stand in Frankrijk, Lager Huis in Engeland) en droeg
er toe bij om het leenstelsel te verzwakken.

Rol der steden. - De 13" eeuw was in de zoo verschillende Staten
van het Westen, de tijd van de ontwikkeling der steden: de openbare vrede, de betrekkingen met het Oosten, de omloop van de overal
aanvaarde gouden munt verwekten opnieuw den handel op groote schaal
en een nij verheid die weldra de plaatselijke behoeften te boven ging.
A. Ontstaan der gemeenten. - Toestand der steden in het Westen
tot aan de IO e eeuw. - De invallen en de landbouwbedrijvigheid der heerlijkheden hadden niet alle volksgroepeeringen te niet gedaan : een abdij, een
bisschopszetel, een kasteel onderhielden natuurlijk handwerkslieden. Maar hun
bedrijvigheid was beperkt en voorzag alleen in de plaatselijke behoeften. Hoe
moeilijk was het vervoer! De wegen waren onveilig, de heer hief tol van de
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zeldzame kooplieden die van zijn bruggen of rivieren gebruik maakten : op de
Loire alleen moest tot 74 maal tol betaald worden.

De kerkelijke gemeenschappen en de vlekken, die binnen het
leen lagen, aan de wet en aan de vertegenwoordigers van den heer
onderworpen, bleven lang als de slapende kiemen waaruit de gemeenten
zouden opgroeien.
Heropleving van het groot handelsverkeer : de zeewegen. Het groot handelsverkeer over zee werd hervat zoohaast er geen zeerooverij meer te vreezen was. De Middellandsche havens hadden hun
zeeverkeer weer opgenomen langen tijd voor de kruistochten en
brachten de beroemde Byzantijnsche producten naar het Westen.
Meer echter nog dan Bari, Pisa, Genua of Marseille was het Venetië,
dat sedert de ge eeuw door een koopmansaristocratie werd geregeerd,
die bij den handel met Konstantinopel baat vond. Het Kanaal en de
Noordzee waren de wegen van Engeland naar het vasteland. Toen
het huis van WiIlem den Veroveraar zoo wel over het eiland als over
Normandië heerschte, ontwikkelden zich de Engelsche havens, vooral
Londen en de Normandische havens: Rouen, Caen, Dieppe en Honfleur
op gelijke wijze. Brugge, uitgangspunt van den weg naar den Rijn,
verdiende den naam «( Venetië van het Noorden ».
Het verkeer op het vasteland. - De rivieren zijn « wegen die
vooruitgaan )j. Ze werden voor het verkeer verkozen boven de landwegen, die in de Middeleeuwen zoo slecht waren. De oeversteden
werden de pleisterplaatsen der kooplieden : daar op veilige en reeds
bevolkte plaatsen - kerkelijke centra of kasteelen - vonden zij tevens
veiligheid, koopers en arbeiders.
De oude « weg der priesters H, het Rijndal (Worms, Speier, Mainz, Keulen)
werd een groote handelsweg. Hij verbond, evenals de zueg lang., dell Rhollè, de
Italiaansche steden met het Noordelijke stedennet.
De koopmansgilden. - Door een algemeen aanvaard gebruik, het recht
der kooplieden, werd het zwerversleven der handelaars zonder vaste woonplaats beschermd; hun nering was inderdaad een bron van inkomsten voor den
heer, die een tol heft op hun handel.

Hun maatschappijen voor onderling hulpbetoon en bescherming,
de Gilden, hadden hun stapelplaatsen langs de handelswegen: hierdoor
werden de vrije dorpers en de overtallige lijfeigenen aangetrokken,
die als handwerkslieden in hun dienst traden. De tochten naar het
Oosten, vooral de kruistochten, bevorderen het ruilverkeer en nieuwe
behoeften ontstaan, waarin door de nijverheid moet voorzien worden.
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De rijkdom in roerend goed. - Een nieuwe soort van rijkdom,
verschillend van het grondbezit, de munt, kreeg weer zijn volle waarde
met den opbloei van den handel. In elke stad van eenig belang vestigden
zich wisselaars, Joden of zuiderlingen : Lombardijers of Cahorsijnen
(Cahors), want het goud was onontbeerlijk voor het ruilverkeer met
verre landen.
B. Inrichting van de gemeenten. - Zooals haar naam het
aanduidt was de Middeleeuwsche gemeente een vereeniging van
menschen, die samen hun
gemeenschappelzjk belang beoogden, onder de bescherming van
een gemeenschappelijke wet :
de groepeering van koop- en
handwerkslieden onderscheidt
zich van de bevolking der
Fig. lI3 . - De florijn, een Florentijnsche munt. Op de voorzijde (recht s),
heerlijkheid door een eigen
de lelie, zinneebeeld der stad; op de
grondgebied,
een eigen recht en
keerzijde (links) Sint Jan, haar patroon.
De terugkeer tot de gouden munt was
een eigen bestuur.
een gevolg van het drukke verkeer met het
Oosten, dat zich tijdens de kruistochten
ontwikkelde. D e Florentijnsche muntvorm vond in de 13" eeuw ingang in
de Nederlanden, ten gevolge van hun
betrekkingen met Italië (Penningkab., Kon . Bibl., Brussel).

De vroegere stapelplaats, door
den heer geduld, wordt het eigendom van de handelsvereeniging. De
gemeente, eens dat ze haar volle
ontwikkeling heeft bereikt, wordt
zelfs met wallen omgeven, waarbinnen zich in vele gevallen abdijen en kasteelen bevinden (Gent, Parijs) die ze
hadden zien ontluiken.
Het was aan de handwerksliden - wevers of metaalarbeiders - onmogelijk
zich aan de heerlijke gebruiken te onderwerpen of in heerendienst of landbouwproducten te betalen. Ook worden cr andere wetten dan de gebruiken - de
privilegies - toegestaan aan de bewoners der steden.

De gemeente bereikt haar volle ontwikkeling wanneer zij zich zelf
zal besturen, met haar eigen schepenen, door haar afgevaardigd en niet
meer de vertegenwoordigers van den heer.

De gemeentelijke keuren. - De vrijheden, langzamerhand of
ineens verkregen, worden door ambtelijke stukken toegestaan, op
perkament geschreven en van zegels voorzien.
De keuren worden verkregen door aankoop (Hoei, 1066), door omwenteling
(Kamerijk, 1076) of door inbezitneming (in het Keizerrijk). In hun eigen belang
bevorderden de vorsten het ontstaan van steeds talrijker gemeenten : naar het
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voorbeeld van Hendrik II Plantagenet in Normandië, stonden de Capetingers
op ruime schaal " vrijheidskeuren » toe in Frankrijk; deze keuren beveiligden
de steden tegen de misbruiken, die de leenmannen konden plegen. Maar deze
koninklijke gemeenten werden door de provoosten van den koning bestuur d :
in zijn handen worden ze trouwe bonJgenooten in zijn strijJ tC6~n de machtige
leenmannen.

Kenmerken der gemeenten. - Deze gemeenten, hoe wrschillcnd
ook van oorsprong, hebben talrijke gemeenschappelijke kenmerken.
Elke gemeente erkent boven zich hel gezag Vil/I dell heer (of van den koning)
met wien ze door de bepalingen der keure verbonden is; want de vrije steden
maken zich niet los van de leenroerige inrichting: ze vormen leenen,
die door de gemeenschap bestuurd
worden.

De belastingen in geld, die
den heer verschuldigd zijn,
worden in gemeen overleg
met hem bepaald, maar door
de gemeente op vrije wijze over
de inwoners verdeeld. Al de
inwoners zijn bevrzJd van de
dienstbaarheden, die de dorpers
zijn opgelegd,. in de vrijgemaakte stad beschikt de inwoner vrij over zzin persoon, hij
bezit het eigendomsrecht, het
reeht te koopen en te verkoopen, zijn woning is onschendbaar. De gemeente heeft haar
eigen rechterlijke inrichting,
onafhankelijk van de leenheerFig. II4. - Belfort van Brugge.
Het Belfort was als de slottoren van de
lijk rechtspraak en gewoonten;
Zijn klokken, evenals die der
de schepenen oordeelden in gemeente.
Italiaanschc klokketorens, luidden om
laatste instantie. De gemeen- groote gebeurtenissen aan te kondigen of
de gemeentenaren samen te roepen in
tenaren richten een schutterzi oorlogstijd of wanneer er brand ontstond
in; ten slotte bezit de gemeente
het marktrecht en soms het monopolie voor het vervaardigen van
sommige producten.
Bijna altijd is er in elke gemeente een vertegenwoordiger van den heer,
baljuw, meier of provoost, die er voor zorgt dat de rechten van den heer worden
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geëerbiedigd. Voor het overige bestuurt de gemeente haar inwoners geheel
onafhankelijk door middel van een raad (schepenbank, gemeene raad, enz.)

De leden van den raad werden meestal jaarlijks verkozen. De Voorzitter droeg in de verschillende streken verschillende namen : hertogen
(of doges) en consuls in het Zuiden; meiers, meesters of burgemeesters
in onze streken.
Bevolking der gemeenten. - Het bestuur der gemeente berustte
langen tijd bij patriciërs- of burgergeslachten, wier voorouders de
oorspronkelijke burgwallen hadden opgericht en de gemeentelijke
inrichting hadden geschapen.
De handwerkslieden waren in ambachten of gilden verdeeld, die hun
belangen verdedigden.
C. Bedrijvigheid der gemeenten : de ambachten. - Het
stelsel der ambachten was geschikt om den handwerksman een vreedzaam bestaan en den kooper goede waar te bezorgen. Elk ambacht
bezat het monopolie voor het vervaardigen van een product. De leerjongen

Fig. II4. -

De Lakenhalle van Ieper.

moest verschillende jaren leertijd doormaken om gezel te kunnen
worden, d. w. z. een geregeld en betaald arbeider; hij kon meester
worden, wanneer bij een meesterstuk had voorgebracht, dat door
het hoofd van het gild werd aanvaard.
Er bestonden om zoo te zeggen alleen kleine bedrijven, want een meester mocht
slechts enkele arbeiders onder zich hebben. De betrekkingen tusschen arbeiders
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en meester bleven aldus van gemoedelijken aard. In de steden van Vlaanderen
(Brugge, Gent) en van Italië (Florence) ging het echter anders : de geheele
lakenweverij hing af van den wolinvoer , waarvan koop en verkoop in de handen
was van den handeldrijvenden
burgersstand.
Het gild had een eigen bestaan:
het bezat zijn zegel, zijn banier
en soms zijn schutterij. Het bepaalde een winstgevenden prijs
voor de waar. Zijn kas voor
onderlinge hulp en zijn godshuizen
werden onderhouden door middel van giften, legaten en contributies der leden.

Door een streng reglement
werden het bedrog of het
maken van slechte waar
verboden; daar de prijzen
voor dezelfde waar dezelfde
waren trachtte de handwerksman den koop er aan
te lokken door de betere
kwaliteit van zijn werk.

Fig. lI5. - Het zegel van een ambacht : dat van het schoenmakersgild
van Sint-Truiden (r48r). De gilden
bezaten zelfbestuur en hadden een zegel
om aan hun oorkonden de noodige echtheid te verleenen. Deze instellingen
bleven ook na de Middeleeuwen voortbestaan (Algemeen Rijksarchief, Brussel).

Inrichting van den handel :
hallen en jaarmarkten. - De waren werden ten toon gesteld in de gemeentehal.
Ieder handwerksman had er zijn stalletje, maar het was hem verboden de koopers
toe te roepen. Behalve een plaatselijke markt werden er geregelde jaarmarkten
gehouden, waar kooplieden uit alle landen samenstroomden. De jaarmarkten van
Beaucaire en van Lendit (Parijs), die van de steden der Champagne, die van
Torhout en andere Vlaamsche steden, die van Frankfort en van Aken in het
Keizerrijk hadden een bijzonder belang; hier werden de zaken afgesloten, die
in deze vroege tijden niet per brief konden behandeld worden, omdat het
postverkeer zeer gebrekkig was. Wol uit Engeland, Spanje en Languedoe, wijn
uit de Zuidelijke landen, laken uit Vlaanderen, goudbrokaat uit Italië, bontwerk
uit de noordelijke streken, specerijen uit het Oosten, dit alles lokte koopers uit
alle landen : deze zaken werden zeer vergemakkelijkt door het algemeen
geworden gebruik van gemunt geld. Onder de muntsoorten werd vooral die
van Florence, belangrijk centrum van het bankwezen, hoog geschat; in sommige
staten wordt de florzjn (van den naam der stad Florence) nog als muntnaam
gebruikt.

D. Staatkundige rol der gemeenten. De stedenbonden. De nijverheidsgemeenten, die zeer bevolkt waren, gebruikten soms
hun schutterij tegen den heer, wanneer het gezag van dezen te
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drukkend werd gevonden. Dan sloten ze bonden, als den Lombardischen
Bond (zie blz. 255) of den bond der Vlaamsche gemeenten in den tijd
van Filips den Schoone (zie blz. 287).
In Duitschland vormden de steden bonden van denzelfden aard in den tijd
toen de keizers niet in stand waren den openbaren vrede te handhaven, die
door de gewelddaden der leenmannen werd geschonden. Zoo ontstond in I234
de Rijnbond (Bazel, Straatsburg, Worms, Speier, Mainz, Keulen). De bond der
Hanze (I255), door Lubeck en Hamburg opgericht, maakt zich meester van den
handel op Oostzee en Noordzee, dank zij zijn machtige organisatie.

Sociale wijzigingen. - De grond was niet meer de eenige vorm
van rijkdom, omdat de bedrijvigheid der nijverheidsgemeenten de
waarde van het goud had hersteld. De heeren, die alleen rijkdom in
landerijen bezaten, moesten soms hun « blazoen opnieuw vergulden »
door huwelijk aan te gaan met de dochters der rijke burgerij. De
koning zelf moest zich tot de steden wenden om het goud dat hem
zoo vaak ontbrak, in leen te vragen.
Zoo vond de burgerij toegang tot den Raad der Koningen. In belangrijke
omstandigheden steunden de vorsten op haar invloed. De Derde Stand nam
plaats naast geestelijken en adel in de Staten Generaal van Frankrijk (I302).
In Engeland, onder de regeeering van Eduard 111, vergaderde het Lager Huis
(House of Commons) geregeld in het Parlement. De vertegenwoordigers der.
Duitsche steden vormden een bijzonder College in den keizerlijken Rijksdag.
Ten slotte brachten de betrekkingen met de ver afgelegen steden een verwijding van den menschelijken horizont mede, zooals de kruistochten dit gedaan
hadden. De samenleving was niet meer in de enge vakken, door de heerlijkheden
gevormd, verdeeld en opgesloten. De lijfeigenschap werd in het Westen overal
afgeschaft in de I3" eeuw. De vrije arbeid leverde zooveel voordeel op dat de
vorsten hun dorpen tot landbouwgemeenten vereenigden.

11. -

DE KUNST DER MIDDELEEUWEN

De geloofsijver kwam tegelijk met het maatschappelijk kunstideaal
in de kathedralen tot uiting; deze waren eerst in Romaanschen stijl
(rondboogvorm) als te Caen, Worms, Doornik, daarna in spitsboogstijl
als te Parijs en Amiens. De beeldhouwkunst en de glasschilderkunst
vulden de bouwkunst aan met treffende godsdienstige motieven.

Bouwkunst. - De bloei der gemeenten vormt slechts een zijde van de
menschelijke bedrijvigheid in het Westen in den tijd der kruistochten. Het was
eveneens de tijd der kathedralen en der universiteiten : dit waren uitingen van
den geloofsijver die de geheele samenleving doordrenkte.
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Romaansche kunst. - De romaansche bouwkunst of rondboogstijl werd in Frankrijk voor het eerst door kloosterorden toegepast;
later verspreidde ze zich in Duitschland onder invloed van de prinsbisschoppen van het
Keizerrijk.
De kerken kregen
den vorm van een
Latzjnsch kruis. Een
kruisboog vormt een
kruis met de hoofdbeuk
die van het voorportaal
naar het koor loopt.
Naast de hoofdbeuk
bevinden zich vaak zijbeuken en het koor is
met een koorgang omgeven; de halfronde
gewelven van deze verschillende onderdeelen
van het gebouw rusten
op zuilen. Deze bouwwerken waren reusachtig groot : de kerk
van Cluny was I72 m.
lang, de kathedraal te
Warms is I57 m. lang.

De vraag was hoe
de gewe1fkap vast te
zetten. Om ze stevig
te houden waren
gordelribben
de
Transk a pC'lI cn . . KP.
t clPr l,rlli shr.Ilk en .
oorrnuren. KG . Koor;::all;::. Z. Zuilen. KI3. Krnisbe n
onvoldoende;
om
Tusschenvakkcn. KB . Krni sho;::cn . T3. TOII!:e
den druk tegen te
gaan werden buiten
Fig. lI7. - Romaansche bouwkumt
ronde bogen
schoormuren in mas- en schoormuren.
sief metselwerk aangebracht. De eenvoudige vormen van de romaansche kunst verleent
aan deze bouwwerken een rustige schoonheid.
Gebeeldhouwde ornamenten als fantastische dieren of gestyliseerde bloemen
(fig. lI8) of andere motieven van Byzantijnschen oorsprong verzachten deze
strenge vormen, vooral in de zuidelijke streken, b. v. te Perigueux. Elders treft
de Romaansche kunst vooral door de indrukwekkende regelmaat en de symmetrische samenstelling. De Abbaye aux Hommes en de Abbaye aux Dames (fig. II9)
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door Willem den Veroveraar en zijn echtgenoote, Machteld van Vlaanderen
zijn de meest ontzagwekkende
voorbeelden hiervan in Normandië. De Rijnsche kerken als
de dom te Mainz (fig. 120)
worden gekenmerkt door het
voorkomen van twee koren, een
aan ieder uiteinde van de hoofdbeuk; het is echter in ons land,
te Doornik, dat we het treffendste meesterstuk vinden van
de eerste middelleeuwsche bouwkunst.

Fig. lI8. - Kloostergang van de SintTrophimuskerk te Arles (Provence). Romaansche bogen met tweeling zuilen en
gebeeldhouwde kapiteelen.

Fig. II9. - Voorgevel van de kerk der
Hl. Drievuldigheid, de zoogenaamde
Abbaye aux Dames (12 e eeuw) te Caen
(Normandië).

De spitsboogstijl. - De
spitsboogstijl (I2 e eeuw),
oneigenlijk gothische stijl
geheeten, is een ontwikkeling van den romaansehen
boogvorm : de rondboog is
nu gebroken, de sluitsteen
van het gewelf bekroont een
spitsen boog. De kerken
werden nu hooger zonder
dat de gewelfmassa een
anderen steun noodig had
dan opengewerkte steunbogen (fig. I2I) tegen de
buitenzijde van het bouwwerk.
De openingen waren eerst
lansvormig met een zuiltje in het
midden; dan worden ze straalvormig met meer open bogen,
dubbele of driedubbele zuiltjes
en opengewerkt tympaan met
klaverbladeren of rozen (fig. 122,
links). Ten slotte komt de laatgothische vorm : de boog is dan
gedrukt en zeer breed, het
tympaan is een vlechtwerk van
steenen ribben, met vlamvormige openingen en talrijke
zuiltjes (fig. 122, rechts).
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Zoo zagen de gothische kerken er uit, waaraan gedurende drie eeuwen vernuftige wijzigingen worden aangebracht. Door boven elkaar geplaatste gekleurde

Fig.

120. -

Dom te Mainz (Rijnland), de torens.

ramen en reusachtige razeil stroomt het licht de beuken binnen, hetgeei1 lil de
romaansche gebouwen niet het geval was. De torens loopen uit op stCJltell spitsen;

Fig.

121. -

Gothische bouwkunst. Steunbogen: uitzicht en doorsnede.

vaak staan er twee en zijn deze opengewerkte torens zeer hoog. Het duurt soms
nog lang na de Middeleeuwen voor de gebouwen geheel afgewerkt zijn. De toren
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van den Keulsehen dom en van de kathedraal te Rouen zijn hooger dan de
pyramiden. In Italië gaat men voort met het opbouwen van den toren naast
_ __
de kerk : deze klokketorens spelen
......... ..
dezelfde rol als de be/jorten in de noordelijke steden.

Fig. 122.
gedrukt) .

-

Gothische bouwkunst: straalvormige boog en paanderboog (zeer

Prachtige kathedralen rijzen overal in de 13 e eeuw uit den grond
ter eere van de H. Maagd : ze zijn alle in dezen uit het Ile de France
afkomstigen spitsboogstijl : Notre Dame de Paris (fig. 124) door den
bisschop van Parijs
Maurice de Sully,
onder Lodewijk VII
begonnen en beëindigd onder Lodewijk IX; Reims,
Amiens,
Chartres
(fig. 127). Deze stijl
verspreidde
zich
over de geheele
christenheid,
behalve in Italië.
Alleen de dom te
Milaan vormt een late
en merkwaardige uitzondering: het beeldhouwwerk vertoont er een ongeëvenaarden rijkdom (fig. 125).
De bevolking der gemeenten verleende haar hulp, wanneer deze kerken werden
gebouwd : dit werd mogelijk door tallooze geldinz amelingen, legaten, alsook door
den steun van prinsen en koningen. De gemeentenaren legden denzelfden ijver
Fig.

123. -

Klooster van Mont Saint-Michel (Norm.) .
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aan den dag voor hun burgerlijke gebouwen : de stadhuizen en hallen en
belforten (fig. II4, II5) worden in denzelfden spitsbcngstijl opgetrokketl.

Fig. I24. -

Fig. 125. -

Notrc Dame de Paris. Voorgevel.

Dom van Milaan (Italië), 14" eeuw.

Beeldhouwkunst en brandschildering. Wat de andere
kunsten betreft: beeldhouwkunst, frescoschildering en brandschildering,
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ze bestonden niet afzonderlijk : de kerkenbouw vormde hun reden

van bestaan. Maar de kunst der « beeldsnijders )) schiep wonderen,
waarin fijnheid en realisme gepaard gingen. De kerkportalen (Parijs,
Rouen, Chartres, enz.)
zijn waarlijk gebeeldhouwde bijbels voor de
geloovigen; de geschilderde ramen (Bourges,
Chartres) dienden ook als
leermiddel vanaf de I2 C
eeuw, toen de kennis van
het schrift voor de meeste
menschen geen levensbehoefte vormde.
De kunst te Konstantinopel en in Oost-Europa.
- De Westersche techniek
vond geen toegang tot de
Slavische wereld van den
Balkan en van Rusland, die
hee1emaal den invloed van
Konstantinopel bleven ondergaan (zie blz. 205).
De « beeldentwist » die
Fig. 126. - Roos in den kruisboog van er toe bijgedragen had de
Grieken van Rome af te
Notre-Dame te Amiens.
scheiden,
werd nochtans
gevolgd door een krachtige herleving der kunsten. De Oostersche kerken,
trouw aan de Byzantijnsche vormen, worden gekenmerkt door een grondplan
in den vorm van een Grieksch kruis, met gelijke armen, door talrijke koepels,
door een luchtiger vorm van den bouw om meer licht te verkrijgen, door
een rijke toegepaste ornamentiek. Fresco's, mozaieken, meestal op vergulden
grond, met symmetrisch geplaatste personen : dit alles moet de Oostersche,
zoowel Grieksche als Slavische gebouwen opluisteren; bij voorbeeld het
Boukoleon, het klooster op den berg Atlas, de Sint-Sophia kerk te Kiewen
de kerk van Novgorod zijn de tradities van de groote eeuw van Justinianus
trouw gebleven. Konstantinopel leverde daarenboven aan het Westen tallooze
voorwerpen uit gecloisonneerd email, mozaiek, gesneden ivoor, alsook kostbare
en rijk versierde voortbrengselen der goudsmeedkunst.
111. -

MENSCHELIJKE KENNIS EN ONDERWIJS

Het Latijn was de internationale taal van het onderwijs, dat door de
geestelijken werd gegeven. Hierdoor werd de ontwikkeling van befaamde
universiteiten mogelijk (Bologna, Parijs): deze werden door studenten
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uit alle landen bezocht. De letteren werden in de samenleving verspreid
door de werken in de volkstaal : epische liederen der minnezangers,
hoofsche
gedichten
der troubadours, satirische gedichten der
burgerlijke schrijvers,
passie- en mirakelspelen, die in de kerk
werden vertoond.

De practische kennis. - De Middeleeuwen waren geenszins, zooals men heeft
beweerd, een (( duizendjarige nacht )1. Het
onderwijs was noch
algemeen, noch verplicht, zooals dit thans
het geval is. Maar
zoowel op den akker
als in de werkhuizen
bezat iedereen kennis
van technischen aard;
de bijzonderheden werden door de ervaren
boeren en door de aan
de traditie gehechte
gildebroeders geheim
gehouden. De handwerkslieden die de
kathedralen bouwden
en beeldhouwden kan
men niet als onwetenden aanzien.
Er kwam geen echte

Fig. 127.
den gevel.

-

Notre-Dame te Amiem. Detail van

omwenteling
in
de
arbeidsmethoden voor de uitvinding der machines, die sedert een eeuw
de plaats hebben ingenomen van de menschelijke hand.

-

282-

De landbouwer verbeterde den grond door driejaarIijkschen wisselbouw
(afwisselen der gewassen en braak laten liggen), dien de Romeinen reeds toepasten.
Hij maaide het gras met de zeis en tot in de 18" eeuw werd het graan met een,
vaak getande, sikkel afgedaan : de stoppels moesten, krachtens het gebruik, lang
blijven, omdat ze door de dorpers als veevoeder en als dakbedekking werden
aangewend. De boer verbrijzelde de aardklompen met de spade en keerde den
grond om met den ploeg; in het Zuiden was deze eenvoudiger en had geen voorgestel. Ossen worden meer dan paarden als trekdieren gebruikt. Veldvruchten en
groenten, zuivelproducten, varken- en schapenvleeseh, water of wijn vormen tot in
Noord-Frankrijk en in het Rijnland het voedsel van den dorper. Als zoetstof
voor de gerechten gebruikt hij honig, want rietsuiker en specerijen komen
slechts lang na de kruistochten in algemeen gebruik. Zout wordt verkregen
door verdamping van het zeewater : daar het duur is, wordt er zuinig
mee omgegaan.
De nijverheid wordt door handwerklieden, soms met hun huisgenooten
beoefend, zooals de landbouw; in elk huis wordt het spinnewiel gevonden, zelfs
in de woning der koninginnen; ook het borduurraam of een eenvoudig weefgetouw om wol en vlas te weven worden gebruikt. Behalve de befaamde lakensoorten
uit Vlaanderen of Italië afkomstig en uit fijne Engelsche of Castiliaansche wol
vervaardigd, is alleen grove baai in gebruik. Het onderlinnen wordt pas in de
14" eeuw algemeen verspreid.

Scholen. - Het onderwijs der letteren berustte in de handen der geestelijkheid.
Het vormde de voorbereiding tot het priesterschap of, door de studie van het
recht, tot de bestuurlijke ambten. Kleine parochiescholen leidden op voor de
kloosterscholen en bisschoppelijke scholen, waar de geestelijken hun eerste vorming
ontvingen. Ze studeerden er achtereenvolgens de drie kunsten van het « trivium)) :
grammatica, rhetorica, dialectica en de vier wetenschappen, die het « quadrivium uitmaakten: rekenkunde, meetkunde, sterrenkunde en muziek. Dit
studieplan, sedert den Romeinschen tijd overgeleverd, maakte het gebruik van
de handschriften uit de Latijnsche oudheid noo:izakelijk; deze handschriften
werden zorgvuldig bewaard en overgeschreven in de geestelijke bibliotheken.

Universiteiten. - Buiten deze scholen worden vrije instellingen
opgericht, waar geleerden zich uitsluitend aan de wetenschap en aan
het onderwijs van verschillende wetenschappen wijden. Balogna,
de oudste van deze hoogescholen, was beroemd voor het onderwijs
in het Romeinsch recht, Salerna (Italië) en Montpellier voor de medicijnen, Parijs voor de godgeleerdheid. Oxfard en Cambridge in
Engeland kwamen korten tijd later tot stand; de Leuvensche universiteit
werd in 1426 opgericht. Vanaf de 13e eeuw kennen de koningen,
pausen en gemeenten privilegies toe aan deze instellingen, waar studenten
van alle landen samenkomen, want het Latijn was overal de taal der
wetenschap. Studenten en meesters ontvingen een statuut en werden
in gilden of universiteiten gegroepeerd; dit gebeurde eerst te Parijs.

-
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Colleges, opgericht door kloosterorden of door liefdadige personen dienden
als woning voor de onbemiddelde studenten. Het college, dODr Robert de Sorbon
gesticht, werd de Sorbmme, naam die later aan de Parijsche universiteit zelf
werd gegeven. De faculteiten leidden er op VODr de rechtsgeleerdheid, de medicijnen en de godgeleerd heid : sommige jaren waren er tot 20.000 studenten.

Wetenschappen. - De natuurwetenschappen stonden nog steeds
onder den invloed der Oudheid en konden zich niet even goed ontwikkelen. De alchemisten zochten naar den steen der wijzen en hun pogingen
om de gewone metalen in goud te veranderen gelukten nooit. Ook
werd er veel geloof gehecht aan de sterrenwichelarij. Nochtans waren er
echte geleerden met scherpen waarnemingsgeest die reeds beweerden
dat de aarde rond was, die de richting van de kompasnaald hadden
opgemerkt en hiervan het nut voor de scheepvaart begrepen.
Een der merkwaardigste geleerden was Albertus Magnus ; Vincent de Beauvais,
leeraar der zonen van den Hl. Lodewijk, en schrijver van encyclopaedische
werken over alle wetenschappen van zijn tijd (de Spiegels); Roger Bacon die
bolle glazen wist aan te wenden en een ontploffend poeder samenstelde. Van af
de I IC eeuw was de nul aan de zoogenaamde Arabische cijfers toegevoegd gèworden;
de uitvinding van deze cijfers wordt door sommigen toegeschreven aan Gerbertus,
scholaster van Reims en paus onder den naam Silvester II (t I003).

Letteren. - De adel hield vooral van het ridderepos. Karel de
Groote was de held van den strijd tegen de Sarracenen die in de langue
d'oïl door de Noordfransche menestrelen werd bezongen; zoo werd
Roelant vereeuwigd in het beroemde Roelantslied. In Zuid-Frankrijk,
waar de langue d' oc werd gesproken, schreven de troubadours een
streng geregelde en verfijnde poëzie, waarvoor later wedstrijden, de
Jeux fioraux, werden ingericht te Toulouse. Deze dichters droegen
bij tot de verspreiding van de « hoofschc zeden » die de ruwe zeden
der ridders verfijnden. De hoofschheid werd door Eleonora van Aquitanië
naar Engeland overgebracht; in Duitschland werd ze geprezen door
de minnesinger van Zuid-Duitschland en Bohemen.
De burgerij had meer belangstelling voor de hekelende poëzie. Met groote
vrijmoedigheid werden in de dierfabelen de gebreken der grooten gegispt
onder het uiterlijk van dieren : de haan heette Canteclaer, de haas Cuwaert,
de leeuw Nobel, de wolf Izegrim; al deze personages vinden we in het eerste
burgerlijke epos: Reinaert de Vos.
De geschiedschrlïving in de volkstaal ontwikkelde zich na de kruistochten (zie
blz. 249) en de eerste dramatische kunst ontstond op de pleinen voor kerken
en kathedralen, waar met Kerstmis of Paschen, de Passiespelen werden gespeeld
of de Mirakelspelen betreffende de Heiligen der streek werden afgebeeld.

DERDE DEEL
VERVALPERIODE DER MIDDELEEUWEN (1270-1453)

HOOFDSTUK XII

FRANKRIJK ONDER FIUPS DEN SCHOONE (1285-1314)
EN DE EUROPEESCHE STATEN 1
J. - ALGEMEENE KENMERKEN
VAN DE LATERE MIDDELEEUWEN

Het gezag der koningen groeit aan ten nadeele van den adel, behalve
in Duitschland. Het Keizerrijk, waar de Keurvorsten almachtig zijn (1356),
is nog slechts de naam van een Duitsche waardigheid. Het Pausdom
wordt, voor hetgeen zijn wereldlijk gezag betreft, door de legisten bestreden
en is niet meer de gewaardeerde scheidsrechter der christelijke vorsten.
Tweedracht heerscht in de christelijke wereld, de oorlogen blijven
duren en de Turken kunnen ongestraft Europa binnendringen (1356).

Verval van het leenstelsel, van Keizerrijk en Pausdom. Het leenstelsel, het Keizerrijk en het oppergezag van de Pausen worden
in de I4e eeuw onderwerpen van betwisting en strijd.
I. De legisten bestrijden het beginsel waarop de leenroerige inrichting berust
en verspreiden het denkbeeld dat de monarchie voor het algem~en welzijn noodig is :
overal wilde de vorst gehoorzaamd worden, zelfs indien zijn staat uiterst klein is.
De adel biedt soms hevigen tegenstand en krijgt ook wel eens de overhand, als
in Duitschland. Maar de centraliseeringspolitiek wordt in de hand gewerkt
door de overwinningen door de koningen behaald, door de vrijmaking der steden
en door den invloed van het Romeinsch recht, d,t als leidraad wordt genomen.
2. Het Keizerrijk bezwijkt onder de slagen van zijn tegenstanders: de Pausen
(hfst. IX), de bonden der leenmannen en de steden : Lombardi sche Bond (zie
blz. 255) en Hanze (zie blz. 274).
3. Het Pausdom ziet zijn macht eveneens slinken. De legisten bestrijden
het wereldlijk gezag der Pausen. De persool'lJijke werking van Filips den
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Zie Atlas der Gesch., kaarten blz. 44, 45, 46.
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Schoone (zie blz. 287) deed afbreuk aan hun gezag en de Kerk heeft daarenboven met haar eigen moeilijkheden te worstelen : verblijf der Pausen te Avignon
(I305-I376) en groote scheuring van het Westen (I378-I4I7).

De keizers zijn dus machteloos. De pausen worden niet meer als de
opperste scheidsrechters erkend.
Ook blijven de oorlogen tusschen de Staten duren. Tusschen Frankrijk
en Engeland woedt de Honderdjarige Oorlog (1340-1453). De Pausen
willen nieuwe kruistochten tegen de Turken inrichten, maar hun stem
vindt geen gehoor. Deze vallen Europa binnen in hetzelfde jaar, waarin
de Gouden Bul (1356) wordt uitgevaardigd: hierbij hing de keizerkeuze
van den wil van 7 keurvorsten af.
Konstantinopel, de laat3te burcht van Europa, valt in I453, hetzelfde jaar,
waarin de honderdjarige worsteling tusschen Frankrijk en Engeland wordt
afgesloten.
De verzwakking van de twee groote wereldmachten, den Paus en den Keizer,
schenkt de koningen meer bewegingsvrijheid : hun doeleinden zijn thans
territoriale en politieke centralisatie. Frankrijk is het eerste koninkrijk dat dezen
weg opgaat.

11. -

REGEERING VAN FIUPS DEN SCHOONE (1285-1314)

De éénmaking van Frankrijk wordt bijna voltrokken onder Filips den
Schoone. Slechts éénmaal werd hij verslagen, namelijk bij Kortrijk (1302)
door de Vlaamsche gemeentenaren. Als heerschzuchtig vorst kwam hij
in strijd met paus Bonifacius VIII (1303); een der opvolgers van dezen,
Clement V, ging te Avignon verblijf houden (1305) en zoo werd het
Pausdom aan den Franschen invloed blootgesteld. Filips de Schoone
werd door zijn legisten gesteund; anderzijds verhief hij de dienaren
der monarchie in den adel : zoo bestreed hij hardnekkig de bevoordeelde standen : de leenmannen en de gemeentenaren. Om zijn
schatkist te spijzen hief hij decimes op de geestelijkheid, gaf valsche
munt uit en eigende zich de goederen der Tempeliers toe. Na zijn dood
kwam er reactie tegen zijn misbruiken en een van zijn gewilligste
dienaren, Marigni, werd gehangen.

A. -

Territoriale politiek

Filips 111 (127°-1285) : Anjou en Aragon. - De regeering van
FiIips lIl, zoon van den Hl. Lodewijk, werd naar buiten gekenmerkt
door een vermindering van Frankrijk's invloed. De oom van den
koning, Karel van Anjou (zie blz. 257) die neiging tot dwingelandij
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vertoonde, verloor Sicilië. Het gepeupel van Parlermo vermoordde
de Fransche soldaten: dit noemt men de Siciliaansche Vespers (1282).
De steden van het eiland kozen Pieter van Aragon als vorst. Karel was nog
slechts koning van Napels. Filips III zelf overleed bij zijn terugkeer van een
onvruchtbaren veldtocht ondernomen om wraak te nemen en om zijn zoon Karel
in Aragon te herstellen (1285).
De twist tusschen de huizen' Anjou en Aragon verscheurde Italië zooals
die tusschen de Welfen en de Gibelijnen dit hadden gedaan.

De politiek van Filips IV (1285-1314). - De regeering van
FiIips den Schoone was daarentegen, na die van Filips August en
van den Hl. Lodewijk, een der gewichtigste met het oog op het ontstaan
der Fransche natie. Zijn handige, maar gewetenlooze politiek stelde
zich ten doel zijn macht uit te breiden ten nadeele van adel,
gemeenten en pausdom.
Vergrooting van het koninkrijk. - Door zijn huwelijk met
Johanna, erfopvolgster van Champagne, werd dit graafschap voorgoed
aan Frankrijk gehecht (1274). - Door erflating of aankoop verkreeg
hij een aantal heerlijkheden in het Zuiden. In het Oosten werd het
rijk met de keizerlijke gebieden vergroot, namelijk Valenciennes en
het Lyonnais (1307). Zijn voorzichtige politiek voorzag ook de
toekomst : hij besloot dat de liiftochten weer aan de kroon
zouden komen, indien de mannelijke linies uitstierven (1311). Door
dezen maatregel werd elke verbrokkeling van het Fransche gebied
in de toekomst voorkomen : hij bevorderde zoo de éénmaking van het rijk. Alleen in Vlaanderen ondervond hij werkelijke
moeilijkheden.
De toestand in Vlaanderen: Kortrijk (1302). - Hij legde de
hand op dit graafschap, na den graaf, Gwijde van Dampierre, te hebben
gevangen gezet; hij verweet hem zich met den Engelschen koning
Eduard I te hebben verbonden. De aanmatigende houding van den
Franschen gouverneur Chtîtillon lokte een oproer uit : de « Brugsche
Metten », waarop een verpletterende zegepraal volgde van de Vlaamsche
ambachten op de Fransche ridders, te Kortrijk (1302).
Deze « Slag der Gulden Sporen» bracht de onafhankelijkheid der
Vlaamsche gemeenten mee, maar na een nieuwen Franschen aanval
te Zierikzee en te Mons-en-Pévèle (1304) moest Vlaanderen, krachtens
het verdrag van Athis-sur-Orge (1305) een zware boete groot 400.000
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pond betalen; dit werd door het verdrag van Parijs (1320) zoo gewijzigd
dat Frankrijk het franschtalige Vlaanderen ontving met Rijsel, Douai,
Bethune (zie Belg. Gesch., blz. 109-110).
B. -

Kerkelijke politiek

Filips de Schoone en Bonifacius VIII: Anagni (1303). - Paus
Bonifacius VIII wilde, evenals Innocentius lIl, zijn geestelijk gezag
ten dienste stellen van den vrede tusschen de christelijke prinsen.
Om het confliet tusschen Filips den Schoone en Eduard I te beëindigen
had paus Bonifacius VIII aan de geestelijkheid verboden nog geld voor te schieten
aan de koningen, die voor hun oorlogen steeds meer uitgaven deden (1296).
Filips de Schoone vergaf hem dit niet en steunde te Rome de partij der Colonna,
een twistzieke adellijke familie, die door den paus in den ban gedaan was; in
zijn vergadering der notabelen (1303) liet bij Bonifacius VIII beschuldigen van
ketterij, godslastering, simonie en van « haat tegen Frankrijk en zijn koning ".

Een afgevaardigde van Frankrijk, Nogaret, hielp de Colonna bij
het innemen van Anagni (1303) waar de paus verbleef. Deze tachtigjarige grijsaard werd beleedigd en mishandeld en overleefde deze
baldadigheid niet.
Filips de Schoone en Clemens V : de Pausen te Avignon
(1305-1376). - Onder invloed van den koning ging de aartsbisschop
van Bordeaux Bertrand de Got, paus geworden onder den naam
Clemens V (13°5-1314), niet naar Rome, waar wanorde heerschte.
Hij vestigde den zetel der pausen te Avignon. Door zijn toegevendheid
werd de herinnering aan den bitteren strijd tusschen Frankrijk en Rome
uitgewischt en zijn opvolgers te Avignon waren alleen Franschen.
Gevolgen van de kerkelijke politiek van Filips den Schoone. - De aanval
te Anagni gepleegd had een kloof tusschen de Italianen en de Franschen
gedolven.

Anderszijds was de internationale rol der pausen te niet : ze waren
weliswaar verlost van de geweldenarijen van den Romeinschen adel,
maar in hun enclave te Avignon ondergingen ze den invloed der
Fransche koningen. Het werd hun onmogelijk de groote vredespolitiek,
die Bonifacius VIII van Innocentius III had overgenomen, voort
te zetten.
De eenheid der christenheid werd, voor hetgeen de wereldlijke zaken betreft,
door de koningen en vorsten te niet gedaan; in ht't Pausdom wilden ze nog slechts
een geestelijk gezag zien.

C. -
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Centf'alisatiepolitiek

De legisten. - Filips de Schoone hield de groote leenmannen
steeds meer buiten de staatsaangelegenheden en raadpleegde de
onedelen of de lagere edellieden, die eenige rechtskennis bezaten.
De heele politiek van deze legisten kan samengevat worden in de spreuk :
<\ Zoo wil het de koning, zoo wil het de wet. ))
De kanselarij werd het belangrijkste raderwerk van den Grooten Raad; haar
bedrijvigheid was geheel in het duister gehuld en de geheime klerken waren
echte ministers. De namen Nogaret, Pierre du Bois, Engueran de Marigni, Flote
herinneren aan deze absolutistische politiek. Ze waren de vereerders der monarchie, waaraan ze trouwens alles verschuldigd waren.
Om aan de geslachten der groote leenmannen hun glans te ontnemen, verhief
de koning al meer en meer personen in den adelstand. De legisten werden « ridders
in de rechtsgeleerdheid )) : dit was een ambtenarenadel.
Filips de Schoone hield nauwkeurig toezicht over de groote leenmannen door
middel van zijn « baljuws » en « gerechtsdienaren ». Zoo kon de graaf van Vlaanderen, Gwijde van Dampierre, geen doelmatigen weerstand bieden. De privilegies der gemeenten, leenmannen en kerken werden ingekrompen, doordat
steeds meer gedingen als « koninklijke zaken » werden beschouwd.
Koninklijke financiën. - De koninklijke schatkist werd door de meest
uiteenloopende redmiddelen gespijsd: decimes van de geestelijkheid afgehouden
om voor den oorlog gebruikt te worden, het afpersen van de vermogens der
Joden; ten slotte werd er valsche munt geslagen onder den naam « lichte munt ».
Hierdoor werd het krediet aangetast en er ontstonden zelf oproeren. Maar het
vermogen der koningen werd onvoldoend om de kosten van bestuur en oorlog
te bestrijden. Filips, ten einde raad, trachtte de hand te leggen op de goederen
der Tempeliers.
Het proces der Tempeliers (1305-1314). - Deze ridderorde was, na de
uitwijking uit het Heilig Land, zeer vermogend geworden door bankzaken :
deze werden gemakkelijk gemaakt doordat de orde huizen had in alle deelen
der christenheid. De Tempeliers werden de bankiers der koningen, en ook van
Filips den Schoone.

In den loop van een wederrechtelijk proces werden de Tempeliers
van omkooperij en afgoderij geschuldigd. Deze beschuldigingen
vonden geloof omdat men door folterin'g bekentenissen had verkregen
van de meesters der orde. De Tempeliers trokken hun verklaringen
later in, tot zelfs op den brandstapel, waar velen den dood vonden.
Na een algemeen onderzoek werd hun onschuld vastgesteld door het
Concilie van Weenen (1311). Maar onder den invloed van Filips
den Schoone sprak Clemens V (blz. 287) de ontbinding van de orde uit:
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als redenen werd opgegeven dat ze overbodig was en dat het proces
te veel schandaal had verwekt. De grootmeester der orde, Jacob van
Molai, trok dan zijn bekentenissen in; hij werd door de koninklijke
gerechtsdienaren als wederafvaIlig ketter in hechtenis genomen en tot
den brandstapel verwezen (1314).
Gevolgen van deze regeering. - Behalve wat Guyenne, dat
nog een leen was, Bretagne en eenige oostelijke gewesten betreft,
was de éénmaking van Frankrijk bijna voltooid. Het koninklijk
gezag, door legisten en baljuws gesteund, werd niet meer betwist.
Maar de koninklijke politiek verwekte, na den dood van Filips den Schoone,
een hevige reactie vanwege den adel, die de onafhankelijkheid en de waardigheid,
hem door den Hl. Lodewijk geschonken, wilde heroveren. Hij vierde zijn
wraaklust op de legisten bot door Marigni te laten hangen.

Al de voordeelen van de bedrijvigheid der Capetingers zouden echter
spoedig verloren gaan voor Frankrijk. De drie zonen en opvolgers van
Filips den Schoone : Lodewijk X (1314-1316), Filips V (1316-1322)
en Karel IV (1322-1328) lieten geen mannelijken erfgenaam na

en het bestaan zelf van het rijk werd bedreigd in den successie-oorlog,
die uitbrak na den dood van den laatsten Capetinger (zie blz. 294).

m. -

DE EUROPEESCHE STATEN NA FILIPS DEN SCHOONE

1

Engeland had Wallis aangehecht onder Eduard I (128::), maar Schotland
weerstond aan de Engelsche aanvallen. - In Spanje hadden de koningen
van Aragon en Castilië de Mooren verslagen; ze regeerden met inachtneming der privilegies van « grooten )) en Cortes. - Het KeilZerrijk
was nog slechts een ijdel woord. Alleen Hendrik Vil van Luxemburg
richtte zijn stappen weer naar Italië : hij slaagde echter niet. De groote
geslachten die elkaar de keizerlijke waardigheid betwistten, hadden
alleen hun familiebelangen op het oog. Het huis Oostenrijk verloor de
Zwitsersche Woudsteden na den slag bij Morgarten (1315). Het huis
Luxemburg, onder Karel IV stond door de Gouden Bul (1356) aan 7
keurvorsten, het uitsluitend recht af om den Keizer te verkiezen. Deze
werd vanaf 1438 in het huis Oostenrijk (Habsburg) gekozen. - Bohemen,
dat machtig was onder Ottokar 11, ging daarna in de handen van buitenlandsche geslachten over en, alhoewel het een Slavisch gewest is, maakte
het deel uit van het Keizerrijk. - Polen werd door het geslacht der
Jagellonen met Litauwen vereenigd en ontnam een deel van Oost-Pruisen
aan de Duitsche Orde. - De Skan.dinavische staten : Denemarken,
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Zweden, Noorwegen, door de Unie van Kalmar vereenigd (1397), ontnamen den handel op de Oostzee aan de Duitsche Hanlle. - Hongarije
had vanaf het einde der 14" eeuw de roemrijke rol in een heldhaftigen
strijd de vorderingen der Turken tegen te houden.

I. Engeland. - Eduard I zette de éénmaking van Groot-Brittannië
voort. Hij onderwierp de Keltische bevolking van Wallis.

Hun hardnekkige weerstand werd nutteloos na den dood van den laatsten
vorst, Llewellin (1282) en sedertdien droeg de vermoedelijke troonopvolger van
Engeland den titel van Prins van Wales.

In Schotland ondervond Eduard I slechts tegenslagen.
Om zijn onafhankelijkheid te verdedigen werd dit land door Frankrijk
gesteund. Engeland en Schotland werden slechts later vereenigd toen het
Schotsche Huis der Stuarts den Engelschen troon besteeg (1603).
2. Spanje. Buiten de groote Europeesche belangensfeer gelegen,
bleef Spanje langen tijd strijden tegen den Islam (zie blz. 239, 248).
Op het einde der 13 e eeuw omvatte het schiereiland de christelijke
koninkrijken Castilië (vereenigd met Leon, 1037), Aragon (met Catalonië
en de Balearen) en Portugal (1139), alsook Navarra : dit laatste maakte
de geschiedenis mee van Frankrijk; daarenboven was er nog een Muze1mansch staatje : Cordova.

De koningen moesten met de bevoorrechte· lichamen rekening houden. De adel,
die onmetelijke domeinen bezat, gedeeltelijk op de Mooren veroverd, is machtig
en hecht zeer aan zijn voorrechten. De militaire kloosterorden van Calatrava,
Alcantara en Sint-Jacob van Compostella tellen talrijke « Spaansche grooten »
onder hun leden. In eiken staat wordt de konin:k1ijke macht door de Cortes
beperkt.

De Cortes. - Deze vergaderingen bestaan uit edellieden en
procuradores » der steden; ze nemen de belastingen slechts aan,
indien de koning hun grieven herstelt. Ze waken over de onafhankelijkheid van het leger : er mag zich geen buitenlandsch soldaat op
Spaansch grondgebied bevinden. De rechtspraak ligt in hun handen :
in Aragon mag de Groote Rechter, die door de Cortes wordt aangesteld,
de vonnissen van de koninklijke rechters verbreken.
«

Niets getuigt beter van den geest der onafhankelijkheid der Spanjaarden
tegenover hun koning dan de vorm van den eed, dien de leden der Cortes van
Aragon afleggen : « Wij, die afzonderlijk zooveel zijn als gij en die samen meer
zijn dan gij, wij zweren U te gehoorzamen, indien gij onze vrijheden eerbiedigt;
anders niet. »
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3. Het Keizerrijk. - Het « Groote Interregnum » (zie blz. 257)
liep ten einde met de verkiezing van Rudolf van Habsburg (1273129 1 ). Hij nam Oostenrijk in bezit voor zijn geslacht door zijn overwinning op den koning van Bohemen, Ottokar II, bij Marchfeld (1278).
Zoo begon het zoogenaamde Oostenrijksche Huis dat na 1437 zonder
onderbreking de keizerlijke waardigheid zou in bezit hebben tot aan
de ontbinding van het Duitsche keizerrijk (1806).
De Zwitsersche kantons. - Bij den dood vlm Rudolf (129 1 )
verjoegen de Zwitsersche kantons Uri, Schwyz en Unterwald de
Oostenrijksche baljuws. Deze gewesten waren voordeelig gelegen op
den handelsweg van den Sint-Gothard, die Duitschland met Italië
verbond.
De Zwitsersche Bond behaalde den zege op hertog Leopold, kleinzoon van
Rudolf, in een reeks oorlogen waarin, naar een legendarisch verhaal de heldendaden van den nationalen held Willem Telt zouden plaats gehad hebben. De overwinning bij Morgarten (1315) maakt de woudsteden eveneens vrij.
Bij den Bond sloten zich de steden aan : achtereenvolgens Luzern (133 2 ),
Zurich, Glaris, Zug en Bern (1353). De acht kantons erkenden boven zich alleen
het keizerlijk gezag en slaagden er in de latere aanvallen van Oostenrijk af te
slaan: Leopold 11 sneuvelde bij Sempach (1386) en zijn broeder werd bij Nacfels
verslagen.

Kenmerken van het Keizerrijk. - De keizers zagen van de
imperialistische droomen der Hohenstaufen af (zie blz. 254).
Alleen Hendrik VI van Luxemburg (13°8-1333) vormde nog het plan van een
Italo-Duitschen staat: dit mislukte door den tegenstand der Welfgezinde steden.
De keizer was feitelijk nog slechts een Duitsch vorst, die van de andere Duitsche
vorsten afhing.

De Gouden Bul (1356). - De « Gouden Bul » door Karel IV
van Luxemburg toegestaan, bevestigde hun kiesrecht.
De keurvorsten waren de aartsbisschoppen van Trier, Mainz en Keulell, de
koning van Bohemen, de paltsgraaf (Rijnpalts), de hertog van Saksen en de markgraaf van Brandenburg.
De verkiezing vormde een zeer plechtige ceremonie. Frankfort, waar ze plaats
vond, werd tijdelijk voor alle vreemdelingen gesloten. De 7 keurvorsten moesten
binnen de 30 dagen hun keus bepalen, zoo niet werden ze op water en brood
gezet. Zoohaast hij verkozen was, werd ter eere van den {( Caesar )) een ruiteroptocht gehouden, waarin de vorsten hem vergezelden en de ijdele kenteekenen
van zijn gezag droegen : de Duitsche en de ltaliaansche kroon, het zwaard, den
wereldbol en den schepter.
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De « Gouden Bul» maakte het separatisme der vorsten tot een wettig
verschijnsel. Ieder zorgde, zooals trouwens ook de keizer, voor zijn
eigen Huis.
Keizer Karel IV van Luxemburg verspreidde in zijn koninkrijk Bohemen
een schitterende beschaving. Hij schiep te Praag een universiteit en liet prachtige
gebouwen oprichten. Zijn opvolgers konden de Duitsche regeeringloosheid niet
beletten: zijn zoon Sigismund (1410-1437), tevens tot koning van Hongarije
verkozen, trad· slechts met kracht op tegen de Hussieten, die zoowel op godsdienstig
als op politiek gebied verwarring stichtten (zie blz. 303).
Daarna kwam Frederik 111 (1440-1493), die de latere grootheid van het opnieuw
in de keizerlijke waardigheid herstelde Habsburgsche Huis voorbereidde door
zijn zoon Maximiliaan te verbinden met Maria van Bourgondië (1477)
(zie Gesch. van België, blz. 148-149).
4. De Slavische Staten. - Over de Duitsche grenzen hadden zich andere
staten gevormd : de Slaven in het Oosten, de Skandinaven in het Noorden, de
Hongaren in het Zuiden.
De Tsjechen van Bohemen werden tot een koninkrijk gevormd onder het
Huis der Prjemysliden. Het christendom vond er ingang door de bekeering van
hertog Borzivoi (875) en Wenceslas (t 935), vorst en martelaar, werd hun
nationale heilige. Door de koninklijke waardigheid traden de vorsten in het Duitsche
Keizerrijk (II98) cn vanaf Wenceslas de Éénoog (1230-1253) werd het Praagsche
hof, waar de minnesinger werden ontvangen, het middenpunt van een meer
Duitsche dan Slavische beschaving.
Ottokar IJ (1253-1278) maakt zijn rijk grooter dan het ooit was geweest :
hij voerde oorlog tegen de heidenen in Pruisen, waar hij de stad Kö'nigsberg
stichtte; hij veroverde Hongarije en Oostenrijk. Zijn Huis verdween met hem
in den slag bij Marchfeld (1278) (zie blz. 291) en Bohemen ging kort daarna door
een huwelijk over naar het vreemde Huis Luxemburg. Maar de « Gouden Bul»
van Karel IV waarborgde zijn zelfbestuur uitdrukkelijk : het kende dan zijn
grootsten bloei (zie blz. 291).

Het hertogdom Polen had een national vorstenhuis, dat der Piast
(842-1370). Deze namen de leenhoogheid van de Duitsche koningen in

de He eeuw aan. Het christendom had zich van uit Bohemen naar Polen
verspreid nadat hun hertog Miecislas was gedoopt geworden (966).
Deze staat was gedurig in oorlog met de naburige staten; in 1386
werd het met Litauwen vereenigd onder één vorstenhuis, de Jagellonen.
Onder de Slavische volkeren waren het de Pruisen van de Oostzeekunst die het langst weerstand boden aan de kerstening. De Duitsche
Orde (zie blz. 243, 247) uit het Heilige Land uitgeweken, ging ze met
zwaard en kruis veroveren; de Orde stichtte een versterkte hoofdstad,
Marienburg, en voerde overal Duitsche landbouwers, handelaars en
handwerkslieden in.
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De tweedracht in de Orde bracht den voorspoed van den groot en Baltischen
staat, die door haar was gesticht, in gevaar. De ridders werden door de Jagellonen
verslagen bij Tannenberg (I4IO) en de vrede van Thorn (1466) ontnam hun
West-Pruisen om het aan Polen te schenken. Hier was de Duitsche invloed
gestremd.
Wat Rusland betreft (zie blz. 224), dit bleef buiten de Westersche wereld en
onderging de dwingelandij der Mongoolsche benden.
5. De Skandinavische Staten. - Na de uitwijking der Noormannen (zie
blz. 225) hadden de noordelijke volken, die van Germaansehen oorsprong waren,
maar van de Duitschers moeten onderscheiden worden, hun eigen staten gevormd :
Denemarken, Zweden, Noorwegen. De onafhankelijkheid van den adel en de oorlogen tusschen vorstenhuizen waren de oorzaken van aanhoudende twisten. Door
een kortstondige vereeniging verkregen ze meer macht. Onder Knoet den Groote
(1014-I035), koning van Denemarken en Noorwegen en veroveraar van Engeland,
werd het christendom ingevoerd; de nieuwe godsdienst, verspreid door de
Duitsche inwoners van het aartsbisdom Bremen schoot diepe wortels bij de
vereerders van Odin.

De Hanzesteden (zie blz. 274) ontnamen langzamerhand de
heerschappij over de Oostzee aan de Skandinaven, maar door de Unie
'Van Kalmar (1397) werd aan deze verovering paal en perk gesteld:
de drie noordelijke staten hadden een verbond gesloten voor hun
onderlinge verdediging.
Dit verdrag, dat vooral de Denen bevoordeelde, werd hevig tegengewerkt
door de andere staten. De Unie werd nochtans hersteÎd en bleef bestaan tot in
de 16 e eeuw: ze droeg bij tot het verval van den Duitsehen zeehandel, ten bate
van het Noorden.
6. Hongarije. - De bekeering van den Hl. Stephanus (t 1038), die door
paus Sylvester 11, tot koning werd gezalfd, had voor gevolg dat Hongarije (zie
blz. 229,291) voortaan van de christenheid deel uitmaakte. Het nationale vorstenhuis der Arpads voerde vaak oorlog tegen de buren, vooral tegen de zeemacht
van Venetië. Na dit Huis (1301) werd de kroon van den Hl. Stephanus verkiesbaar. Hongarije moest van af de 14" eeuw aan de Turken het hoofd bieden.
Sigismund van Luxemburg (zie blz. 292) kon ze niet beletten de zege te behalen
bij Nicopolis (1396). De nationale held Jan Hunyade werd, onder den verkozen
koning Ladislas Jagellon (van Polen) verslagen bij Varna (1444) en later bij
Kossovo; ten slotte kon hij Mohammed 11 te Belgrado den weg versperren:
deze stad vormde den grensmuur der christenheid.

De christelijke staten die zich langs de grenzen van het Keizerrijk
hadden gevormd, oefenden op het lot der Westersche volken geen invloed
uit. Maar ze vormden een militair bolwerk in den tijd toen Frankrijk
en Engeland hun krachten uitputten in den Honderdjarigen Oorlog
(1340-1453) en het Pausdom werd verdeeld door de Groote Scheuring
van het Westen (1378-1417).
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HOOFDSTUK XIII
DE HONDERDJARIGE OORLOG (1340-1453)
I. -

1

OORZAKEN VAN DEN OORLOG

Het geldt hier in hoofdzaak een successieoorlog. Als mannelijk en
naaste erfgenaam, werd Filips VI van Valois, neef van Filips den
Schoone, tot wettig koning van Frankrijk verklaard. Eduard 111 eischte
de kroon op als erfgenaam in de rechte linie, daar hij door zijn moeder
de kleinzoon was van denzelfden koning.

Het Huis Valois (1328). - Het Huis Valois, waarvan de troonsbeklimming
aanleiding gaf tot den Honderdjarigen Oorlog, bleef bestaan van 1328 tot 1589.
Deze koningen waren verfijnde ridders, maar het ontbrak hun, met uitzondering
van Lodewijk XI, aan de staatkundige handigheid, welke de eigenschap was der
rechtstreeksche afstammelingen van het Capetingersgeslacht, dat Frankrijk had
geschapen.

De eerste Valois, Filips VI (1328-1350) werd tot koning uitgeroepen
als neef en naaste mannelzjke erfgenaam van Filips den Schoone : dit
geschiedde krachtens het besluit der Fransche baronnen de vrouwen
van den troon uit te sluiten. « De leliën, zegden zij, spinnen niet. »
Eduard 111 van Engeland (1327-1377), kleinzoon van denzelfden
Filips den Schoone door zijn moeder Izabella, eischte als erfgenaam
in de rechte linie de kroon voor zich op en verklaarde den oorlog aan
FiIips VI.
11. -

FRANSCHE NEDERLAGEN : CRÉCY (1346), POlTIERS (1356).

Frankrijk leed in de eerste periode van den oorlog verpletterende
nederlagen bij Crécy (1346), onder Filips VI en bij Poitiers (1356), waar
de Fransche koning Jan 11 gevangen werd genomen. Door het verdrag
van Brétigny (1360) werd Frankrijk verminkt: Kales en het gebied
bezuiden de Loire kwamen in de hand van Eduard 111.

Filips VI (1328-135°)' Vlaanderen : Sluis (1340). - Eduard
koos Vlaanderen als tijdelijk verblijf op het vasteland. Door den
1

Zie Atlas der Geschied., kaarten blz. 45.
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woluitvoer te beletten had hij de Vlaamsche steden gedwongen hun
neutraliteit, die de Gentsche volksleider Jacob van Artevelde voorstond,
op te geven. De koning sloot een eng verbond met hem en zegevierde
bij Sluis (1340); deze overwinning
bezorgde hun de vrijheid op zee. Te
Gent riep hij zich zelf tot « koning van
Frankrijk » uit terwijl de graaf van
Vlaanderen, Lodewijk van Nevers, als
trouw leenman, in het leger van koning
Filips VI streed. In den landoorlog
namen de Engelsch-Vlaamsche overwinningen een einde bij Doornik, dat
weerstand bood (zie Belg. Gesch.,
Fig. 128. - Na den zeeslag
blz. II5-II6).

Crécy (1346). - Na een korte
onderbreking landden de Engclsche
troepen te La Hougue (Normandië) en
behaalden een overwinning bij Crécy.

bij Sluis, nam Eduard III den
titel « koning der zee » aan :
een Engelsche munt (de nobel)
stelt hem voor in een schip
staand met het zwaard in de
eene hand en het wapenschild
van Engeland in de andere (Penningkab., Kon. Bib!., Brussel).

Deze nederlaag bracht het verval van de
Fransche ridderschap mee. De onstuimige moed van het leger der ridders was niet
bestand tegen de goed gedrilde Engelsche voetknechten. De boogschutters lieten van
uit de verte een regen pijlen op hun tegenstanders neerkomen; de landsknechtell
maakten ze dan af met lange messen. Zoo kwamen in deze slachting- Lodewijk
van Nevers en Jan, koning van Bohemen om. De donderbussen hadden eveneens
de paniek gezaaid onder de Fransche ruiterij.

Na Crécy sloeg Eduard III het beleg voor Kales, dat in zijn handen
viel (1347).
Deze toegangspoort tot Frankrijk werd een Engelsche vesting, gedurende twee
eeuwen door een Engelsche bevolking bewoond (1347-1558).

De vijandelijkheden werden echter onderbroken door de zwarte
pest (1348) die van Egypte over Italië, Frankrijk en Engeland bereikte
en den dood zaaide.
Terwijl hij geen geluk had in zijn strijd tegen de Engelschen kon
Filips VI toch het Dauphiné inlijven (1349); sedertdien heet de vermoedelijke troonopvolger de Dauphin.
Jan de Goede (135°-1364) : Poitiers (1356). - Onder de regeering
van Jan lI, zoon van Filips VI, trof een nieuwe ramp de Fransche
ridderschap bij Maupertuis in de buurt van Poitiers : de koning viel
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in de handen van den Zwarten Prins, zoon van Eduard lIl, die zoo
genoemd werd wegens de kleur van zijn wapenrusting.
De nederlagen, de afwezigheid van den koning, de jonge leeftijd van den
Dauphin Karel : dit alles begunstigde oproerige bewegingen in Frankrijk : Parijs
viel in de macht van het hoofd der kooplieden, Etienne Marcel ; de boeren,
verontwaardigd over het geplunder der wapenknechten, kwamen allen tegelijk
in opstand. Deze « Jacquerie » werd op wreede wijze bestraft en Etienne Marcel
werd gedood door een samenzwering van burgers, die Parijs weer in de Imnden
van den Dauphin overgaven (I358).

Verdrag van Brétigny (1360). - Er werd met Eduard III een
vernederende vrede gesloten. De Engelsche koning zag van den
Franschen troon af maar ontving de volle soevereiniteit over Calais
en het Ponthieu in het Noorden; verder Guyenne, Poitou, Gascogne,
Limousin, enz. ten Zuiden van de Loire.
Engeland onder Eduard 111 (1327-1377)' - Eduard III had,
dank zij een uitstekend leger dat hij steeds vergrootte en dank zij de
overwinningen van den Zwarten Prins, de macht van Engeland naar
buiten opnieuw bevestigd.
Binnen het koninkrijk werd het landsbestuur door hervormingen
aangevuld. Het Parlement bestond vanaf dien tijd uit twee vergaderingen : de Lords en de Commons,. hun financieele medewerking
was kostbaar voor de oorlogsvoering van den koning.
Het Fransch dat tot dan de hoftaal was geweest, werd door het Engelsch
vervangen in I362; dit gold ook voor de koninklijke rechtbanken; Eduard UI
ging zoo ver in zijn zucht naar onaf hankelijkheid, dat hij met den Paus, die toen
te Avignon verbleef, brak (zie blz. 287). Het gezag der monarchie werd vergroot
door de weelderige feesten die hij inrichtte, alsook door de ridderorde van den
Kouseband, die Eduard 111 oprichtte (zie blz. 308).

Engeland werd echter bij zijn dood, die door dien van den Zwarten
Prins was voorafgegaan, op zijn beurt in groote moeilijkheden gedompeld (zie blz. 297-298); Frankrijk was intusschen zijn verliezen aan het
herstellen.

m. -

HERSTEL VAN FRANKRIJK: DUGUESCLIN (t 1380)

In den loop der regeering van Karel V, wist de oppermaarschalk
Duguesclin de Enge1sche troepen door een oorlog van schermutselingen
uit te putten. Ten slotte bezaten de Engelschen nog slechts vijf havens
in Frankrijk. Deze tegenslagen bevorderden in Engeland het uitbreken
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van den opstand der boeren en het omverwerpen van het vorstenhuis
door de Lancasters.

Karel V (1364-1380). Duguesclin. - Een Bretonsch edelman die in 's
konings dienst stond, Bertrand Duguesclin, bevrijdde het land van de Groote
Compagnieën,. dit waren benden huurlingen, die sedert den vrede van Brétigny
van plundering leefden. Hij nam ze mede om in Castilië Pieter den Wreede,
bondgenoot van Eduard III te bevechten en zette Hendrik de Transtamare, een
vriend van de Franschen, op den troon.

Om de geduchte troepen van den Zwarten Prins onschadelijk te
maken, dacht Duguesclin een nieuwe tactiek uit. Hij vermeed de geregelde veldslagen en begon een
oorlog van schermutselingen met
kleine groepjes voetknechten. Hij
bestookte den tegenstander in
een vijandelijk land, waar deze
geen hulp vond. Toen hij
oppermaarschalk was geworden
(1370), niettegenstaande zijn
nederige afkomst, ondernam
hij een krachtig offensief, met
de medehulp der steden, die de
Engelschen moe waren. Deze
bezaten bij zijn dood (1380)
nog slechts de Fransche havens
Bayonne, Dax, Bordeaux, Brest
(tot in 1397) en Kales.
Frankrijk kon weer herademen.
Zijn buren waren zijn bondgenooten : ten Zuiden Castilië, ten
Noorden Vlaanderen, waarvan de
vermoedelijke erfprinscs, Margareta
van Male, met den broeder van den
Fig. IZ9. - De wlpenrusting op het
koning, Filips den Stoute, gehuwd cinde der 14° eeuw. De Hl. Michaël (?)
gekleed
als een ridder uit den tijd
was; deze had, als belooning voor
(Cluny- Museum, Parijs) (Zie ook fig.
zijn dapperheid bij Poitiers, de
ro8, uz.) Vergelijk met den maliënBourgogne als lijftocht ontvangen. kolder der IZO eeuw (fig. 101).
Engeland zal pas een derde van
een eeuw later de wapens weer opnemen, onder het Huis Lancaster.

De troebelen in Engeland. - De tegenslagen buiten de grenzen
gingen gepaard met een godsdienstigen opstand, een socialen opstand
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én een omwenteling in het vorstenhuis. De Groote Scheuring van het
Westen, die het Pausdom in 1378 verdeelde (zie blz. 303), bevorderde
de denkbeelden van John Wyclif (1324-1384), hoogleeraar te Oxford.
Hij had, tegelijk met Eduard IIl, het oppergezag van den koning
tegenover den paus staande gehouden. Weldra verwierp hij het geestelijk gezag van den paus en verklaarde dat de Bij·bel het hoogste gezag
was in geloofszaken. Hij wordt daarom als een der voorloopers der
Hervorming beschouwd (zie Nieuwe Tijd). Zijn aanhangers, de Lollards,
d. w.-z. « het onkruid)) verspreidden vooral zijn denkbeelden over de
gemeenschap der goederen.
De diepe ellende der boeren had deze er toe gebracht tegen hun
meesters op te staan : « Toen Adam spitte en Eva spon, wie was toen
edelman? ), zoo hield men hun voor. Ze volgden in massa tot in Londen
hun onhandigen bevelhebber, den stoutmoedigen Wat Tyler : deze
werd door den Lord Mayor zelf gedood (1389). De oproerlingen, die
nu onmachtig waren, konden slechts om genade smeeken en werden
tot den laatsten man door de edellieden verpletterd.
Deze stonden op hun beurt op tegen de bloeddorstige dwingelandij
van Richard II (1377-1399), zoon van den Zwarten Prins. Ze sloten
zich aan bij den neef van den koning, Hendrik IV van Lancaster
(1399-1413); deze zette zijn tegenstander gevangen en liet hem van
honger omkomen.
Door geweld op den troon geraakt, wilde het nieuwe vorstenhuis zijn wettigheid bewijzen door militaire overwinningen. Hendrik V (1413-1422) nam de
wapens weer op tegen Frankrijk, dat zeer verzwakt was onder de regeering van
Karel VI.

IV. -

BOURGONDIËRS EN ARMAGNACS. jEANNE D'ARC

(t

1431)

De Lancasters kwamen met welslagen in de Fransche politiek tusschen.
Frankrijk werd door partijstrijd verscheurd nadat Karel VI krankzinnig
was geworden. Bourgondiërs en Armagnacs vochten om de macht in
het rijk. De moord op den hertog van Bourgondië, Jan zonder Vrees(1419)
was oorzaak dat zijn zoon, Filips de Goede, Hendrik V van Lancaster
als koning van Frankrijk erkende. Filips sloot een verbond met Engeland
door het verdrag van Troyes (1420). De toestand van den Dauphin Karel
was nu hopeloos geworden : Jeanne d' Arc bracht echter redding. Ze
bevrijdde Orléans en geleidde den Dauphin naar Reims, waar hij tot
koning gezalfd werd: Karel VII zette de bevrijding van het grondgebied
voort na het sluiten van den vrede van Atrecht (1435) met den hertog
van Bourgondië. In 1453 was Kales de eenige stad, die de Engelschen nog
in Frankrijk bezat en.
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Karel VI (1380-1422) : de Maillotins. - Karel VI was slechts
elf jaar oud toen zijn vader stierf. Zijn jeugdige leeftijd en daarna zijn
krankzinnigheid waren schuld daaraan, dat het werk van zijn vader,
Karel V den Wijze te niet
werd gedaan.
De ooms van den koning, Hlips
de Stoute en Lodewijk van Or/eans
werden met de voogdij belast, maar
ze betwistten elkaar de macht; de
steden, van hun zijde, die onder
de belastingen zuchtten, stonden
op; de partij der Maillotins (van
" maillet » houten hamer) gaf het
voorbeeld. De hoofdstad werd pas
van de oproerlingen bevrijd, nadat
Karel VI de opstandige Gentenaren
bij Roozebeke (1382) had verslagen
(zie Belg. Gesch., blz. 121); de
openbare vrede bleef niet duren,
doordat Karel VI krankzinnig
werd (1392) .

De partijen : Bourgondiërs en Armagnacs.
Fig. 130. - Filips de Stoute, hertog
Frankrijk werd meer dan ooit
van Bourgondië, gebeeldhouwd door
door partijstrijd verscheurd.
Claus Sluter, Dijon.
De Bourgondiërs hadden hun
aanhangers in het Noorden en te Parijs, onder de handwerkslieden,
aan de universiteit en in het Parlement : aan hun hoofd stond Filips
de Stoute Ct 1404) en later zijn zoon Jan zonder Vrees Ct 1419). Hun
tegenstanders stonden onder de leiding van Lodewijk van Orléans,
later onder die van zijn schoonzoon, Bernard van Armagnac, nadat
Jan zonder Vrees den eersten had laten vermoorden. Ze behoorden
tot den adel, die een groote rol speelden in het Zuiden, en werden
Armagnacs genoemd.
Parijs bleef toch in de macht van Jan zonder Vrees en beleefde de bloedige
opstanden der Cabochiens, die aangevoerd werden door een slager: Cabochc.

Azincourt (1415). - Onder deze omstandigheden zette H endrik V
van Lancaster in Normandië zijn leger aan wal. Bij Azincourt versloeg
het Engelsche voetvolk een leger van ridders dat driemaal zoo talrijk
was, maar dat in het dikke slijk geen bewegingsvrijheid had.
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De Engelschen, na den langdurigen weerstand van Rouen overwonnen te
hebben, bezetten het grondgebied op stelselmatige wijze; ze legden garnizoenen
in de steden en vestingen en benoemden rentmeesters voor de verbeurd verklaard
goed eren. In 1419 stonden ze op vijf uren gaans van Parijs.

Montereau (1419) : verdrag van Troyes (1420). - Het Engelsche
gevaar bracht Bourgondiërs en Armagnacs bij elkaar. Maar op het
oogenblik dat Jan zonder Vrees zich naar een samenkomst, met het oog
op de verzoening gehouden, begaf, werd hij verraderlijk vermoord op
de brug van Montereau (1419) door een edelman uit het gevolg van
den Dauphin Karel. Om den moord op zijn vader te wreken, sloot
Pilips de Goede nu een verbond met de Engelsehen. Door het verdrag
van Troyes (1420) erkende hij Hendrik Vals koning van Frankrijk
en de Dauphin Karel werd onterfd.
Karel VII (1422-1461). Beleg van Orléans (1428). - Twee jaren later
overleden tegelijk Hendrik V van Lancaster en Karel VI. De eerste liet slechts
een jong kind na, Hendrik VI, die tot koning van Frankrijk werd verklaard
ond er het regentschap van den hertog van Bedford.

Aan den Dauphin Karel werd de spotnaam « koning van Bourges »
gegeven. Bijna zonder leger noch geld, werd hij bij Cravant en bij
Verneuil verslagen (1424). De Engelschen sloegen het beleg voor
Orléans (1428) met de bedoeling den zuidelijken oever van de Loire
te bezetten : nu stond Jeanne d' Arc op.

Jeanne d' Arc (t 1431). - Niets scheen het eenvoudige herderinnetje van Domrémy in Lotharingen tot de buitengewone zending
te bestemmen, eenmaal Frankrijk te redden.
Aan bovennatuurlijke stemmen gehoor gevend nam zij, tegen den wil van
haar ouders, op 17-jarigen leeftijd de wapens op. " Vanwege den Hemelkoning,
zegde zij, had zij een dubbele taak te volbrengen : OrUans van zijn belegeraars
bevrijden en den Dauphin naar Reims geleiden, waar hij gezalfd en gekroond
moest worden ». Ze overtuigde den Dauphin van de echtheid van haar zending
en richtte aan de Engelschen den eisch hun veroveringen weer terug te geven en
dreigde ze « uit geheel Frankrijk te verjagen ». Haar krijgsmoed deelde zich
mede aan het kleine leger van 12.000 man, dat Karel haar had toevertrouwd en
dat door de voorafgaande nederlagen veel van zijn vechtwaarde had verloren.

Bevrijding van Orléans (1429). - Ze drong Orléans binnen niettegenstaande de versterkingen die de Engelschen er om hadden gebouwd.
Tien dagen later moesten ze het beleg, dat ze elf maanden vroeger
hadden begonnen, opbreken. Deze gebeurtenis maakte een reusachtigen
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indruk; nadat de Engelsehen bij Jargeau, Meung, Beaujency en
Patay waren verslagen geworden, was hun de toegang tot de zuidelijke oevers der Loire voorgoed ontzegd.
Zalving te Reims. - De « Maagd van Orléans » geleidde den
Dauphin toen naar Reims. Hij werd door de Kerk als wettig vorst
erkend in de stad waar de Fransche koningen werden gezalfd. De
zending van Jeanne was volbracht.
Karel VII stond haar verder niet bij. Ze werd gewond bij den
aanval op een der poorten van Parijs, die nog in de handen der Engelsche
partij was. Bij een uitval uit de vesting Compiègne viel ze in de handen
der Bourgondiërs, die ze aan hun bondgenooten, de Engelschen,
uitleverden.
Rouen (1431). - De universiteit van Parijs en het kapittel van Rouen, die
in den dienst der Engelschen stonden, deden het gerechtelijk onderzoek onder
de leiding van Pieter Cauchon, bisschop van Beauveais, ook een vriend van den
vreemden bezetter. De beschuldiging luidde: Jeanne d'Arc had mannenkleeren
gedragen en had zich aan tooverij en ketterij schuldig gemaakt.

Tegenover haar rechters bevestigde zij de echtheid van haar zending
en deed te vergeefs beroep op den Heiligen Stoel. De Engelschen
lieten ze op 30 Mei 1431, op de Oude Markt te Rouen levend verbranden.
In 1456 herstelde Paus Calixtus II Jeanne d'Arc in eer en de heldin werd
later op de altaren verheven; ze wordt thans beschouwd als de zuiverste belichaming van de Fransche vaderlandsliefde.

Verdrag van Atrecht (1435). - De verzoening van Filips den
Goede met Karel VII bevorderde het herstel van Frankrijk. Door het
verdrag van Atrecht laakte de koning openlijk den moord op Jan zonder
Vrees, stond aan den hertog de steden langs de Somme af en ontbond
hem persoonlijk van zijn leenverplichtingen.
Karel VII trok in 1436 opnieuw Parijs binnen. De Engelschen, die alleen
stonden en uitgeput waren, bekwamen een wapenstilstand (I444-1449).
Buiten Kales verloren ze hun laatste Fransche bezittingen na hun nederlagen bij
Formigny (I450) in Normandië en bij Castillon (1453) in Guyenne. In hetzelfde
jaar, waarin de Honderdjarige Oorlog eindigde, veroverden de Turken KonstantinopeI. Deze datum wordt door het gebruik als het einde van de Middeeuwen
beschouwd.
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HOOFDSTUK XIV

DE EUROPEESCHE STATEN
EN DE BESCHAVING IN EUROPA BIJ HET EINDE
VAN DEN HONDERDJARIGEN OORLOG
I. -

KEIZERRIJK EN PAUSDOM

Het Keizerrijk had afgezien van zijn bedrijvigheid naar buiten; in
Duitschland zelf werd het verzwakt door de onafhankelijkheid der
vorsten. De taak van de pausen bleef tot het geestelijke terrein beperkt:
door hun verblijf te Avignon (1305-1376) en door de Groote Scheuring
(1378-1417) hadden ze hun rol als scheidsrechters in wereldlijke zaken
bijna geheel verloren; daarenboven kwamen er ketterijen op.
Het Concilie van ConstanlIl maakte een einde aan de Groote Scheuring
en veroordeelde Jan Huss van Bohemen, maar zijn aanhangers stonden
nog' op. De Christenheid was verdeeld en machteloos toen de Turken
Europa. binnenvielen.

In de 15 e eeuw waren de banden, die de Westersche volken samenhielden, verbroken : het denkbeeld van een universeel Keizerrijk was
uitgewischt en het Pausdom had geen gezag meer in de staten, behalve
in geloofszaken.
Het Keizerrijk. - Het Keizerrijk, door Karel den Groote tot
grooten roem gebracht (zie blz. 218) hing van de willekeur der Duitsche
vorsten af. Sedert de uitvaardiging der « Gouden Bul» (zie blz. 201),
oefende de keizer zijn gezag nog slechts werkelijk uit over zijn
erfgoederen. De Duitsche landen waren zoo verbrokkeld dat men van
een « onbegrensd aantal Duitschlanden » kon spreken.
Het Pausdom. - De pausen bezaten nog slechts een schaduw
van het gezag dat Innocentius 111 (zie blz. 256) in de christelijke
rijken had uitgeoefend. De vorsten, vanaf Filips den Schoone in
Frankrijk (zie blz. 288) tot Eduard 111 in Engeland (zie blz. 297-299),
en zelfs de vorsten uit het Keizerrijk stonden op hun onafhankelijkheid bij het bestuur van hun staten.
De pausen te Avignon (1305-1376). - Door Rome te verlateJ;l en te Avignon
te gaan verblijven (zie blz. 287) hadden de pausen een deel van hun gezag verloren.
Nochtans kreeg de meening u dat de paus niet ver van Rome moest verblijven»
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de bovenhand; Katharina van Sienna, die aan de pausen weer hun geestelijke
bestemming heelemaal wilde zien teruggeven, overwon de aarzeling van
Gregorius XI. Hij keerde naar de Eeuwige Stad terug (1376), maar na zijn dood
ontstond er een noodlottige tweedracht.
De Groote Scheuring van het Westen (1378-1417). - Toen het conclaaf
voor de pauskeuze samenkwam, stond het volk van Rome op en riep: " Wij willen
een Romeinsehen paus of ten minste een Italiam H.

Onder deze omstandigheden werd de Italiaan Urbanus VI (13781389) verkozen. Maar de Fransche kardinalen, die de meerderheid
van het conclaaf vormden, belegden een nieuwe verkiezing te Fondi.
De tweede paus was een Franschman, Clemens V JJ. Hij werd vooral
in Frankrijk, Schotland en Spanje erkend; Engeland, dat tegen
Frankrijk oorlog voerde, alsmede de andere christelijke staten, bleven
trouw aan den paus van Rome.
Het concilie van Pisa (1409) maakte de zaak nog meer ingewikkeld door de
pausen af te zetten en in hun plaats Alexander V te verkiezen. Zoo waren er
gedurende korten tijd drie pausen en elk beschouwde zich als wettig opvolger
van den Hl. Petrus.

Toch verkreeg het gevoel der ondeelbaarheid der Kerk de bovenhand en werd een nieuw Concilie te Konstanz gehouden (1414-1418);
dit herstelde de eenheid van het pausdom. De paus van Rome,
Gregorius XII, die als de echte paus wordt beschouwd, nam ontslag.
Met den tegenstand van den paus van Avignon werd geen rekening
gehouden en die van Pisa werd afgezet. De scheuring nam een einde
met de verkiezing van Martinus V (1417).
Ketterijen: Wyclif (t 1384), Huss (t 1417). - De moeilijkheden in den
schoot der Kerk brachten de ergste godsdienstige en politieke gevolgen mee.
De denkbeelden van Wyc1if (zie blz. 298) vonden ingang in Bohemen: de Slavische bevolking beschouwde ze als de leer, waardoor ze zouden bevrijd worden
van de Duitsche invloeden, die een groote macht in den staat bezaten.

De Tsjech, Jan Huss, een heftig volksmenner die tot rector der
Praagsche Universiteit was benoemd geworden (1409), viel het pauselijk
gezag rechtstreeks aan en ondermijnde dat van het Keizerrijk.
Naar de meening van Huss was voor het bestuur der kerk een plaatsvervanger
van Christus overbodig. De kerk bestond uit de gemeenschap der voorbestemden.
Hun geloof volstond om de zaligheid te verwerven. De hervormer bestreed dus
paus, bisschoppen en kloosterlingen. De biecht verving hij door het innerlijk
berouwen eischte voor iedereen het recht op den Bijbel te verklaren. Zoo werd
de eenheid van geloof in gevaar gebracht.
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De uitvinder der nieuwe leer kwam deze voor het Concilie van
Konstanz (1417) verdedigen en werd aan den « wereldlijken arm »
overgeleverd. Wie in dien tijd van het geloof afviel werd beschouwd
als ook afgescheiden van de maatschappij. Keizer Sigismund, die
« Jan Huss als een allergevaarlijksten ketter beschouwde» veroordeelde
hem tot den brandstapel; zijn leerling, Hieronymus van Praag, onderging hetzelfde lot.
Hun aanhangers beschouwden ze als martelaren en namen de wapens
op. Ze boden meer dan 15 jaren weerstand, tot ze bij Lipan verpletterd
werden (1434).

Deze twisten in de christelijke wereld hadden het Pausdom in zijn
gezag aangetast: hun oproep tot de koningen om den Islam te bestrijden vond geen gehoor. De Turken konden Europa binnendringen
zonder dat er een algemeene kruistocht werd ingericht.
Il. - DE EUROPEESCHE STATEN
OP HET EINDE DER MIDDELEEUWEN

Konstantinopel viel in de handen van Mohammed Il. Zijn heerschappij
reikte tot aan Donau en Save. Frankrijk werd weer ééngemaakt na den
Honderdjarigen Oorlog, terwijl Engeland door den Rozenoorlog werd
verscheurd. De Nederlanden werden onder Filips den Goede
vereenigd, maar het werd niet mogelijk ze samen met Bourgondië tot
een centralen staat te versmelten, dien Karel de Stoute had willen stichten
tusschen Frankrijk en Duitschland. Ze gingen over naar de Habsburgers
door het huwelijk van Karel's dochter Maria met Maximiliaan van
Oostenrijk (1477). De Italiaansche republieken hadden Ininder belang
door de uitgestrektheid van gebieden, dan wel door hun rijkdommen :
Venetië bleef de stapelplaats van de Middellandsche Zee en Florence
werd het bankcentrum van Europa.

Uitzicht van de kaart van Europa. - In het midden der 15" eeuw kwamen
er geen wijzigingen aan de kaart van Europa, behalve in de Nederlanden en in
de uiterste grensgebieden. Spanje werd ééngemaakt door Ferdinand van Aragon
en Izabella van Castilië, die den laatsten Moorschen staat aanhechtten, na den
val van Granada, in 1492. Vanaf 1453 bestond er geen Grieksch Keizerrijk meer:
een Turksche staat had zijn plaats ingenomen en de Balkanvolkeren, Serviër s en
Bulgaren, hingen er van af. Albanië kwam evenwel niet onder Turksch gezag en
Venetië' behield de Dalmatische kust en de eilanden.
De Turken. - De Kruistochten hadden het binnendringen der Turken in
Europa slechts vertraagd, Het despotische vorstenhuis der Ottomanen, gestich t
door Othm:m (t 1326) b!reld b de verovering voor door de inrichting van troepen
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Jamtsaren : dit waren christenen, die in hun jeugd aan hun ouders ontstolen
waren en in de Muzelmansche dweeperij en met de strengste tucht waren opgeleid.
Thracië werd in I356 overrompeld en Amoerat I vestigde zich te Adrianopel
in I360. Na een langen tegenstand werden de Serviërs bij Kossovo verslagen
(I389) en de groote veldtocht tegen den sultan Bajazet I den Bliksem ingericht
door Sigismund van Hemglrije en Jan z:lUder Vrees raakte niet verder dan de
Donau bij Nicopolis (1396).
De veroveringen van Bajazet werden nochtans onderbroken: de benden van
Tamerlan waren zijn Aziatische gebieden binnengevallen. Er wordt verteld dat
toen hij eenmaal meester was van Bagdad, de vreeselijke Mongool als zegeteeken
een pyramide liet oprichten met 90.000 menschenhoofden; Bajazet viel in zijn
handen bij Ankyra (I402).
Het Turksch offensief werd hervat na den dDod van Tamerlan en den terugtocht der Mongolen. De kleine Balkanvolkeren, op eigen middelen aangewezen,
boden heldhaftig weerstand aan de aanvallen van Amoerat I I, onder het bevel
van den Albanees Scanderberg en van den HDngaar Jan Hunyade (zie blz. 293,
Hongarije).

Intusschen bleef er van het Grieksche Keizerrijk nog alleen de
hoofdstad over. Langs de land- en de zeezijde tegelijk aangevallen,
bood ze twee maanden weerstand aan· het vreeselijk geschut en aan
de ontelbare vloot der Turken. De laatste Grieksche keizer,
Constantijn XII, sneuvelde op de stadsmuren (1453) en Konstantinopel werd de hoofdstad van het Turksche rijk dat Europa zal
doen beven.

Engeland. - De twee naties die elkaar in den Honderdjarigen
Oorlog hadden bestreden, ondergingen een zeer verschillend lot.
Het overwonnen Engeland zag van de oorlogvoering op het vasteland
af. De vernederde natie was verbitterd tegen Hendrik VI van Lancaster
en schaarde zich gedeeltelijk achter een nieuwen kroonpretendent,
den hertog Richard van York, kleinzoon langs moederszijde van
Eduard 111. De Engelsche edellieden voerden een bloedigen oorlog
tegen elkaar wegens dezen twist tusschen de vorstenhuizen : dit was
de Rozenoorlog. Hij nam slechts een einde in 1485 toen Hendrik VII
Tudor, afstammeling der Lancasters den troon besteeg en met Elisabeth
van York in het huwelijk trad.
Frankrijk. - De langdurige vreemde bezetting had bij het Fransche
volk het nationaal gemeenschapsgevoel en den eerbied voor de monarchie
versterkt. Karel VII kon over geregelde belastingen (1439) en over
een staand leger beschikken. Hij kon den opstand der leenmannen
(de zoogenaamde « praguerie ») meester worden (1440) en ook de
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weerspannigheid van den Dauphin breken : deze moest een toevlucht
zoeken bij Filips den Goede. Toen hij zelf koning was als Lodewijk XI
(1461) wist de vroegere opstandeling de grooten wel op zijn beurt
te vernederen en streefde op handige wijze naar de Fransche
eenheid.
Het Bourgondische Huis. - Ten gevolg van opeenvolgende erfenissen
was Filips de Goede er in geslaagd de Nederlanden te vereenigen. Naar het
voorbeeld der Fransche monarchie, waarvan hij een afstammeling was, en steunend op de leer der legisten, richtte ook hij een Raad op, bestreed met zijn
ordonnantiën het gewoonterecht en de privilegiën der gemeenten en versloeg
hun schutterijen met de wapenen.
Het weelderige hertogelijke hof, het meest schitterende van den tijd, werd de
haard der beschaving in de Nederlanden (zie blz. 314-315). Door de instellingen,
die de « Groote Hertog van het Westen " achterliet verdiende hij den naam van
« stichter van België ll; ze bleven na hem voortleven (zie Belg. Gesch., blz. 123-133).

Maar de eerzuchtige droom van Karel den Stoute zijn Bourgondische
Staten door middel van geweld met de Nederlanden te vereenigen
verwekte de hardnekkige vijandschap van Lodewijk XI : deze koning
wist al zijn buren tegen Karel te verbinden en de laatste hertog van
Bourgondië vond een tragisch einde bij het beleg van Nancy in Lotharingen (1477).
Het Habsburgsche Huis. - Het huwelijk van zijn dochter Maria
met Maximiliaan (1477), zoon van keizer Frederik 111, verijdelde de
plannen van Lodewijk XI : de Nederlanden gingen in de handen der
Habsburgers over.
Daar deze binnen het rijk geen macht bezitten, trachten ze Europa te beheerschen : Karel de Vijfde, kleinzoon van Maximiliaan, sluit Frankrijk heelemaal in,
nadat hij door erflating de Nederlanden, Spanje en Oostenrijk zal verkregen hebben
(zie Belg. Gesch., blz. 152-165).
De Italiaansche republieken. - De rol der kleine noordelijke republieken
is van Europeesch belang wegens den grooten rijkdom, dien ze door den Middellandschen handel en door hun nijverheid verzamelden. Venetië onder het
verstandig bestuur der Doges had zijn zeerijk aangevuld met bezittingen op het
vasteland, o. a. Padua en Verona; het beschikte over de handelswegen naar
Duitschland. Het onderhield zijn betrekkingen met het Oosten, dat zijde en
specerijen leverde. Behalve Venetië, kregen de Noorditaliaansche steden na den
opstand der ambachten in de 14e eeuw, een autoritair bestuur: Milaan stond
onder de Visconti en de Sforza. Florence werd beroemd onder de heerschappij
der Medici.

lIl. -
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INRICHTING DER MAATSCHAPPIJ

De Kerk was eveneens een wereldlijke macht door haar onmetelijke
bezittingen. De landadel, die onder het toezicht stond der vertegenwoordigers van den vorst en arm was, omdat hij geen goud bezat, moest
zijn onafhankelijkheid opgeven en zich in den dienst der koningen stellen:
alleen enkele machtige leenmannen vormden uitzonderingen. De burgerij
was vooral zeer rijk in Italië en in de Nederlanden. Hier ontwikkelen
zich voor het eerst de nieuwe kunstvormen.

De geestelijkheid. - Theoretisch was de maatschappij nog in
drie standen verdeeld : geestelijken, edelen, niet-edelen, d. w. z. stadsbewoners en dorpers. De geestelijkheid was toegankelijk voor ieder
die de roeping had. De hooge waardigheden, waarmede rijke goederen

Fig. 131. - Dood van den Hl. Franciscus, frescoschilderij van Giotto
(Santa Croce kerk, Florence.)

(t

1337).

verbonden waren, werden vaak gegeven aan de adellijke geslachten
die voor hun jongere zoons een loopbaan zochten; maar deze geestelijke leenmannen toonden soms minder ijver bij het vervullen van
hun zending dan bij het verzamelen van aardsche goederen. Dit zal
een hervorming noodzakelijk maken (zie Nieuwe Tijd).
In de reguliere geestelijkheid hadden zich, naast de oudere orden, van benedictijnschen oorsprong, nieuwe orden ontwikkeld, vooral sedert de 13" eeuw.
De Predikheeren of Dominikanen, genoemd naar hun stichter, den Hl. Dominicus
(t 1221), van Castiliaanschen oorsprong, waren de dienaren van den paus en de
bewakers van het geloof : ze predikten en onderwezen aan de hoogescholen.
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De Franciskanen, aan wie de « PovereIlo », de Hl. Franciscus van Assisi (t 1226)
de evangelische armoede had opgelegd,· verspreidden zich onder de volksklasse,
waar ze soms met kracht de stoffelijke belangen behartigden.

De adel. - De leenroerige inrichting bleef nog slechts uiterlijk
bestaan, maar de onafhankelijkheid van den lageren adel begon te
bezwijken.
De Fransche koningen en naar hun voorbeeld, degenen die gebieden
in lijftocht bezaten, alsook de Rijksvorsten en eenige groote heeren
vaardigden in hun gebied ordonnantiën uit, die met de koninklijke
formule eindigden: « Want dit is mijn behagen. » Ze beschikten over
een schatkist, die door geregelde middelen werd gespijsd, gevreesde
huurtroepen en vuurmonden,. ze oefenden het recht van hooger beroep
uit en bestuurden door hun onderzoekers, baljuws of sheriffs.
De soevereiniteitsrechten werden zoo overal, binnen de perken
van het gewoonterecht, door den vorst opgeëischt en elk gezag ging
van hem uit.
De trouw der grooten werd aangemoedigd door de ridderorden door koningen
en vorsten opgericht: die van den Kouseband door Eduard III (1348) gesticht,
het « Gulden Vlies» van Filips den Goede (1430), de orde van den Hl. Micha!!l
van Lodewijk XI (1469). De oude ridderstand (zie blz. 236) was een internationale en onbaatzuchtige instelling. De nieuwe orde was de belooning voor diensten
aan den vorst bewezen. De koningen namen ook steeds meer personen in den
adel op (zie blz. 288), omdat zij hierin een middel zagen om den invloed van de
leenmannen te verminderen. De lagere adel, talrijk en onbemiddeld, stelde zijn
wapenen ten dienste van de vorsten. Duguesclin was aanvankelijk maar hoofd
van een legerbende.

De heerlijkheid werd verdeeld : het goud, deze nieuwe vorm van
rijkdom, is niet in de handen van den heer; deze moet er voor buigen
en deelen van zijn reserve verkoopen om zijn stand te bewaren. Hij
int renten door zijn grond te verpanden. Zijn dorpers worden pachters
voor den ha/ven was of huurpachters, wier betrekkingen met den eigenaar
in een contract zijn vastgelegd. De heerlijkheid verloor zoo haar
levensbloed : de onderdanen van den heer worden vrije mannen. Hij
zelf kon alleen door den handel rijk worden en handel drijven werd
zijner onwaardig geacht.

De burgerij. - Door de omwentelingen der 14e eeuw had de
burgerij het recht om de gemeenten alleen te besturen aan de ambachten
moeten afstaan. Deze egalitaire oproeren werden gedempt: de ambachten
behielden alleen hun economische privilegies en een beperkte plaats
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in het bestuur. De koningen en vorsten hielden de' gemeenten en de
heerlijkheden binnen de grenzen van het gemeene recht, door er
baljuws of andere gevolmachtigden aan te stellen en bij de burgerij
steun te zoeken.
De machtige gemeentelijke republieken van Italië, die werkelijk
onafhankelijke staten waren, vormden uitzonderingen : ze bleven
onder het bestuur van hun adel, zooals Venetië, of hadden een vorst
als Florence onder de Medici en Milaan onder de Visconti.
De invloed van de groote, in den handel rijk geworden geslachten werkt het
eerst in Italië, in de Nederlanden en in de Rijnsche steden. De goede smaak en de
rijkdom van dezen geldadel bevorderen een omwenteling in de denkbeelden,
I etteren en kunsten.

IV. -

BEGIN VAN HET HUMANISME

De roem van de Divina Commedia van den Florentijn Dante bevorderde de verspreiding van het Toscaansch dialect als nationale taal van
Italië. Maar de oude letteren kregen de voorkeur boven de Italiaansche;
de bescherming der lIfedici lokte de humanisten naar Florence.

In de IS" eeuw bleef de geestesontwikkeling niet meer het voorrecht der universiteiten, die aan de onderwijstradities waren trouw gebleven. De bewondering
voor de Latijnsche en Grieksche oudheid ontwikkelde zich in de christelijke
samenleving uit den leenroerigen tijd. Zij was reeds groot aan het hof der Pausen
van Avignon (130S-1376) en bloeide op het schiereiland, waar Florence den
stoot gaf tot een heropleving op elk gebied.

De Italiaansche letteren : Dante, Petrarca, Boccaccio. - Het
Florentijnsch dialect, het Toscaansch, was Italië's nationale taal
geworden dank zij de beroemdheid verworven door de Divina
Commedia van den Florentijn Durante Alighieri of Dante (t 1321).
Dit gedicht weerspiegelt nog alle Middeleeuwsche denkbeelden, maar werd
gedeeltelijk door Vergilius ingegeven en zijn vormschoonheid verrijkte de taal.
De Toscaan Petrarca (t 1374), een beschermeling der pausen van Avignon,
schonk nieuwe vormen aan de Italiaansche poëzie, toch was hij in zijn tijd minder
beroemd voor zijn sonnetten dan voor zijn studies over de oudheid " hij werd op
het Kapitool bekroond voor een Latijnsch gedicht.
Zijn vriend Boccaccio (t 1374) had denzelfden fijnen smaak; als verteller had
hij de verdienste het Italiaansch letterkundig proza te scheppen.

Het humanisme. - In de volgende eeuw werd de geestdrift
voor de oudheid zoo groot in Italië, dat de letterkundigen de volkstaal
verwaarloosden voor het Latijn en het Grieksch.
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Byzantijnsche geleerden, die voor de Turken gevlucht waren, ontvingen een rijke
gastvrijheid in de Italiaansche steden. Vanaf 1397 verklaarde Chrysoloras de
Grieksche schrijvers aan de Florentijnen. Geleerden als Poggio gingen overal op
zoek naar handschriften zoowel in het Oosten als in de Duitsche kloosters.
De platonische Akademie door Cosmo de Medici (t I464) te Florence opgericht
werd de haard van het hellenisme. De kennis der werken van Plato, Homerus,
Demosthenes, die in het Grieksch bestudeerd werden deed de oudheid als een
ideale wereld voorkomen, waarmee ieder beschaafd man zijn geest voedde. Het
was de gouden tijd van het humanisme in Italië.

V. - DE VOORRENAISSANCE IN ITALIË EN IN DE NEDERLANDEN
De kunst nam in Italië en in de Nederlanden nieuwe vormen aan
dank zij de waarneming der natuur. De schilderkunst werd belangrijker
dan zij ooit was geweest, dank zij de meesterwerken van den Florentijn
Giotto en van den Vlaming Van Eyck.

In de landen, die door de groote oorlogen gespaard werden, diende de rijkdom om meer schoonheid te scheppen. Een echte naijver bestond onder de steden,
de kloosters, de vorsten- en patriciërsgeslachten om de gemeenschap te verheerlijken. Italië, vooral Florence en Sienna, en de Bourgondische steden bevorderden
nieuwe kunstvormen, die in de Renaissance hun volmaaktheid zouden bereiken
(zie Nieuwe Tijd ) .

Fig. I32. -

Het Hertogelijk Paleis, buitenzijde (I4 C eeuw) te Venetië.

De bouwkunst. - Ten Noorden van de Alpen bewaren kerken,
stadhuizen en burgershuizen de lijnen van den spitsboogstijl, maar
deze ontwikkelt zich tot bloemgothiek (zie blz. 278). Deze ging naar
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Venetië over, dat de kruisbaan was waar Oost en West elkaar ontmoetten, en vermengde er
zich met een weelderige
versiering van Byzantijschen oorsprong (zie
blz. 205) in de marmeren
paleizen van de patriciërs en in het hertogelijk
Paleis.
Elders, in Italië, gaan
de gebouwen steeds van
de klassieke vormen uit,
maar worden met versiering overladen (fig. 134).
De kerkgevels hebben
boven elkaar geplaatste
133· - Het Palazzo Vecchio (oud paleis)
zuilenrijen. Te Florence, te Fig.
Florence. Buitenzijde (I4" eeuw).
waar vaak wanordelijkheden voorkomen, is de
weelde der paleizen achter
dikke muren verborgen
(fig. 133); in dezelfde stad
wordt de kerk van Santa
Maria del Fiore, het
meesterstuk der nieuwe
bouwkunst opgetrokken:
Brunellesco Ct 1440) verheft den fier en koepel
84 meter hoog boven den
beganen grond.

De beeldhouwkunst.
De beeldhouwkunst
had haar eigen ontwikkeling.
Het individueel karakter van den kunstenaar
komt glanzend tot uiting
te Dijon in het treffende

Fig. 134. - De kathedraal van Sienna, voorgevel (begin van de 14 c eeuw).
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en realistische werk van Claus Sluter in 1390 (( beeldsnijder )) van
den hertog van Bourgondië, Filips den Stoute Cfig. 130, 135).
Te Florence leggen drie
namen getuigenis af van de
rijpe kunst der bewerkers van
'~,
~.,\
marmer
en metaal der 15 e
-!i~
.'\
~
I .. \,
<t,
,:; ~~ -., ,:.
eeuw. Het bronzen halfver',.
:J\~
heven beeld werk van Ghiberti
';
,
"
-~
f
F
Ct 1455) op de poorten van
I \
\'
\,<
I
het Baptisterium, bereikt een
- - " \û~ _ \.•.. '
~.-~
volmaaktheid, die de schilders
Fig. 135. - Ploranten van de grafzerk pas een eeuw later in hun
van Filips den Stoute te Dijon; door kunst zullen evenaren. Het
Claus Sluter en zijn school.
Toscaansch marmer, dat zich
zoo goed laat bewerken, werd met
gelijke meesterschap behandeld door
Donatelto ct 1466) (fig. 136) en door
Lucca delta Robbia Ct 1482) (fig. 137);
deze laatste dankt echter zijn roem
vooral aan het gebruik van geëmailleerde gebakken aarde.

"

..

..
/~

....

i\'

i

~

-

"

.

w

."

,\ t

.

Toegepaste kunst. - In Italië werd
elke grondstof door den kunstarbeider benuttigd : marmer voor de mozaiek, gesteenten en
kostbare metalen voor de goudsmeedkunst, inkt
voor de boekverluchting en gebakken aarde.
De schilderkunst. - De vrije frescoschildering beantwoordde echter nog beter
aan de nieuwe eischen. Het gevoel voor het
natuurschoon was in de I3 e eeuw algemeen
geworden in Italië : de HL Franciscus van
Assisi en zijn gezellen zagen in de schepping

Fig. 136. -De HL Joris door
Donatello. Or San MicheIe.
Florence.

Ct

de weerspiegeling der goddelijke volmaaktheid; de schilders van het quatrocento (1400
tot 1500), die hun geloofsijver hadden overgeërfd, waren vaak hun leerlingen. Het is in de
kerken en kloosters van Assisi, Sienna, Padua
en Florence dat hun werken te vinden zijn.

Florentijnsche school. - Te Florence, vertegenwoordigt Cimabue
1302) nog de decoratieve schilderkunst door zijn vergulde
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achtergronden en kunstmatige symmetrie. Giotfo Ct 1337) brengt als
eerste de natuur, de ontroering, de waarheidsliefde in een verfijnde

Fig. 137. - Dansende kinderen, door Lucca della Robbia; hoog verheven
in ma mer van een cantoria (verhoog). Santa Maria del Fiore, Florence.

b~eldwerk

Fig. I38. - Fm Angelico. De Boodschap aan Maria (Museum van San Marco,
Florence).

-
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kunst (fig. 131). De dominikaan Pra Angelico (t 1455) bewaart, met
zijn volmaaktere techniek, een liefelijke frischheid in het godsdienstig
gevoel (fig. 138). De ltaliaansche schilders en beeldhouwers van dien
tijd hadden een gemeenschappelijk doel: wezens en zaken idealiseeren
door de werkelijke vormen te benaderen, maar het leelijke te vermijden.
Vlaamsche school. - De eerste schilderschool der Nederlanden
hf'reikt haar hoogtepunt in het meesterwerk van Jan van Eyck,. zijn
Aanbidding van het Lam Gods

(fig. 139) werd in 1432 te
Gent voltooid. Door zijn

Fig. 139. - Van Eyck. De Hl. Maagd
(detail uit de Aanbidding van het Lam
Gods).

Fig. 140. Pieta (detail).
E scorial.

Van der Weyden,
Museum van het

realistische nauwkeurigheid is hij de meester van het portret. Geen
bijzonderheid ontgaat aan zijn geduldig penseel. Landschap, kleederdracht, bouwkundige versieringen omgeven, met al hun details,
de voorstelling van den menseh, waaraan hij leven schenkt. Rogier
de la Pasture Qf Van der Weyden (t 1464) (fig. 140) van Doornik
verrijkte het realisme der noordelijke school door middel van de
uitdrukking der zielsontroering (zie Belg. Gesch., blz. 135-143). De groep
Vlaamsche schilders, die door de rijke burgerij en door het hof der

- 31 5 Bourgondische hertogen beschermd werden, dwong zelfs de bewondering van Italië af. De olieverfschildering, waarvan de uitvinding
aan Van Eyck wordt toegeschreven, zou de techniek nog verbeteren
door een oneindige afwisseling van kleurschakeeringen mogelijk te
maken; ook konden de houten paneelen nu gemakkelijker vervoerd
worden, zoodat de nieuwe werken overal bekend geraakten.
VI. -

DE VRUCHT DER MIDDELEEUWEN

De oude overleveringen. - De Middeleeuwen eindigen op menig
gebied met een toenadering tot de traditie der Oudheid.
De organisatorische geest van het Romeinsche Keizerrijk was
op de Roomsche Kerk overgegaan. Zij bewaart de Latijnsche taal,
als kerktaal en als onderwijstaal in haar scholen, waar de waardeering
voor de oude letteren voortleeft.
Maar de humanisten ontdekten Rome en Griekenland opnieuw in
de teksten. Ze namen de oude schrijvers tot hun voorbeelden.
De heidensche wijsgeeren werden vaak aangezien als leermeesters voor het
levensgedrag: de gezichteinder reikte niet meer verder dan zelfzuchtige beslommeringen, eens dat deze lessen niet meer door het christelijke ideaal bevrucht
werden.

Met dezelfde geestdrift werd de oude beeldhouwkunst bewonderd;
de rondboog en de klassieke zuilen vervangen den gebroken boog
waarop de kathedralen rustten. De legisten hadden het Romeinsche
recht weer doen herrijzen. De vorsten namen het over om hun gezag
te rechtvaardigen.
Het erfdeel der Middeleeuwen. - Het was het diep christelijk
geloof dat aan de Middeleeuwen hun eenheid gaf en grootendeels
de stuwkracht was van elke bedtijvigheid. Deze tien eeuwen waren
dus iets anders dan een lang zwijgen tusschen Oudheid en Nieuwen
Tijd.
De eerbied voor den menschelijken persoon, die door de Kerk
werd voorgehouden, drong door in de zeden : de zwakke was niet
langer een voorwerp, dat tot de beschikking stond van den machtige.
Rome had het recht geformuleerd, maar dit bestond alleen voor den
burger; de Middeleeuwen, in al de verscheidenheid van hun samenleving, waren een doolhof van rechten : er waren er voor iedereen.
De willekeur van meester en vorst werden beperkt door gewoonten
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en privilegiën. Deze werden verdedigd in de pleithoven der leenen,
in de raadsvergaderingen der gemeenten en ten slotte in de parlementen der koninkrijken. De verschillende belangen van een volk
tegenover de machthebbers verdedigen lijkt ons nu iets zeer natuurlijks : het heeft zijn oorsprong in het Engelsch Parlement, in de Staten
Generaal, in de Cortes en Rijksdagen.
De groote figuren, die toonbeelden van vaderlandsliefde waren, stammen uit
de Middeleeuwen: Spanje herkende zich zelf in den Cid, Zwitserland in Willem
TeIl en Frankrijk in Jeanne d' Arc.

Het leenstelsel ontwikkelde zich in het lijden door de invallen
veroorzaakt; hierdoor ontstonden gemeenschappelijke heldendaden
en ontbrandde gemeenschappelijke geestdrift voor groote idealen.
Het ideaal der kruisvaders vinden we terug bij de zendelingen die den Grooten
Khan in Azië wilden gaan bekeeren. Het zal later Christoffel Columbus naar
de Nieuwe Wereld doen vertrekken: met de rijkdommen die hij in Indië meende
te vinden wilde hij het Heilig Land gaan verlossen.

De groote daden werden in de ridderromans bezongen. Zelfzucht
en ruwheid worden gematigd door den ridderlijken geest en door de
hoofschheid. Zoo was de samenleving doordrongen van gevoelens,
die de Oudheid niet had gekend.
De universiteiten verspreidden de wetenschap. Hun onderwijs,
in het Latijn gegeven, schiep een geestelijke sfeer die een gemeenschappelijk, internationaal bezit was. Ze lokken studenten en meesters
uit alle landen aan en hun invloed reikte ver buiten de gewesten waar
ze zich ontwikkeld hadden : dit was o. a. het geval met Bologna en
Parijs.
De arbeid werd door de ambachten ingericht en beschermd. De
handwerkslieden waren trotsch op hun werk en de klanten ontvingen
goede koopwaar.
De kunst bloeide op in de kathedralen: door de oneindige verscheidenheid van hun bouwtechniek en door hun weelderige versiering,
getuigen ze nog heden van een grootsche, gemeenschappelijke inspanning aangevuurd door een grootsch ideaal.
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Slag bij Ala1ia: Etruskisch-Phoenicische
overwinning op de Grieksche kolonisten.
De Grieken van Cumae verdringen de
Etrurii!rs.

(om 1000. De Etrurii!rs in Italii!.)
(om 814. Carthago, Phoenicische kolonie.)
om 800. De Grieken stichten Cumae (It.).

De Grieken en het Westen

VOORNAAMSTE JAARTALLPN UIT DE GRIEKSCHE GESCmEDENIS
De Grieken en het Oosten

Cyrus, koning der Perzen, verovert Lydil! en lonie.

om 660. Byzantische kolonie.
om 650 De Grieken in Egypte
Naucratis.
Grieksche kolonie in Cyrenaika
(Noord-Mrika).
630.

546.

~

~

eeuw. De Grieksche veldheeren
met Perzisch goud omgekocht.

~I

~

514. Darius, koning der Perzen,
heerscht tot aan den Donau.
4M

449

4e
387

334

332. Alexandril in Egypte.
330.

Darius 111 vermoord
Codoman.

-

ROMEINSCRE STAATSINRlCH'nNG
ROMEINSCHE
STAATSINRICHTING

509·

9" e.
(753
6" e.

De Etruskische koningen uit Rome
verjaagd. Romeinsche republiek.
De volkstribunen.
Burgerlijke gelijkheid: de XII Tafelen.
Maatschappelijke gelijkheid : huwelijken
tusschen patriciers en plebejers.
Landbouwwetten van Licinius.
Het cansulaat
consulaat voar
voor het plebs toegankelijk.

De Latijnen aan den Tiber. De Pa/atinus.
Palatinus.
Overgeleverde datum van de stichting van Rome.)
De Romeinsche civitas door de Etruskische
koningen ingericht.

1000

vóór 1800 Neolithische nijverheid. De Liguren.
om 1800 Bronsbewerking. De terramara's.
Eerste Indogermaansche bevolking. Italioten.
Etruril!rs.
.
IJzerbewerking. De Etruri!rs.
om

367.
366.

Tiberius Gracchus tribuun. LandboUWfDetten.
Verplettering der slaven van Eunus.
Caius Gracchus, tribuun. Tarwewet.

494·
451.
445·

133·
132.
123·

60.

Eerste driemanschap.

Maatschappelijke strijd. Italica.
Dwingelandij van Marius te Rome.
Proscripties van Sulla te Rome.

48·

90-88.
86.
85·

44·

X Pharsala. Pompejtis overwonnen.
Caesar vermoord.
Tweede driemanschap.

Romeinsch Keizerrijk
Octavius tot Augustus uitgeroepen.
Geboarte
Geboorte van Jezus Christus. - - - - - - Brand van Rome onder Nero. Ie kerkvervolging.
Bevel van Trajanus.

Oaavius-Antonius..-Lepidus.
Octavius-Antonius-Lepidus.

Pompejus-Caesar-Crassus.

42·

X Philippi. Dood van Brutus en Cassius.
X Actium. Dood van Antonius en Cleopatra.
31.
2 7.

64·

Edict van Caracalla.
Diocletianus :. de tetrarchie.
Edict van Milaan : het christendom staats-

U2.
112.

285·
313·

Konstantinopel, hoofdstad van Constantijn.

212.

330 .

VerdeeL van het Keizerrijk door Theodoslus
Einde van het Keizerrijk van het Westen.

Het christendom, eenige staatsgodsdienst.

godsdienst.

393·
395·
476.

om 814.
om 800.
6" e.
om 540.
24
5524

ROMEINSCHE EXPANSm

Stichting van Carthago.
Grieksche kolonisatie : Cumae in Campanie.
Etruskische heerschappij in Ita/il.
Italil.
X Alalia, Etruskisch-Phoeniscische overwinning op de Grieksche kolonisten.
Cumae verdringt de Etruriers. Verval van hun rijk.

Verovering van het Schierelland
Schiereiland

X Orchomenus : Sulla verslaat
Mithridaten, koning van Pontus.
Syril door Pompejus veroverd.

9.

58-52.

101.
lOr.

102.

De Franken in Toxandrie, onder

Nederlaag van Varus in Germanie.

Veldtochten van Caesar in Gallil
en in Brittannil.

X Vercellae, Marius overwint

X Aix, Marius overwint de Teu-

Juliaan.

de Kimbren.

tonen.

358.

Inneming van Veii.
395·
De Ga/lilTs
GallilTs te Rome.
390·
Capua geeft zich over aan de Romeinen.
343·
X Sentinum. De Italische bond verpletterd.
295.
295·
X
280.
X Herac1ea. Pyrrhus.
X Beneventum. Het schiereiland onder Rome.
275.
275·
Eerste Punische Oorlog (264-241)
X My/ae,
Mylae, eerste Romeinsche overwinning op zee.
260.
X Aegates : Sicilie onder Rome.
2 41 •
Tweede Punische Oorlog (218-202)
X Cannae, Romeinsche nederlaag. Hannibal overwinnaar.
216.
X Zama, Carthaagsche nederlaag. Scipio Africanus.
202.
Beheersching van de Middellandsche Zee
Oostelijk bekken
1
Westelijk bekken
201-191 De cisalpi!nsche Ga1lil!rs
Galli!rs overwonnen.
197. X Cynocephalae : Macedonie
onder voogdij.
191. X
X Thermopylen : Syrieverminkt.
148. Pydna: Macedonie, Rom. provo
146. X Carthago, provo Afrika.
146. X
)( Corinthe: Griek. Rom. provo
X Numantia, provo Spanje.
133. 8èt
Het koninkrijk Pergamon
Perganum aan
133· X
lI8. Narbonemis,
Narbonensis, Rom. provo
118.
Rome vermaakt.
Matius
10
104.
4. Jugurtha van Numidil, door Marius
overwonnen.

Egypte Romeinsch.

85·

31.

4

69. Verwoesting van Jeruzalem door
TItUS.
Titus.
98-U7
98-117 Trajanus in Dacil en Mesopotamil.
MesopotarnÎl.
veroveringen.
Eitule der Romeinsche 'VeTovenngen.
Verspreiding der Joden onder
Hadrianus.
134.

378.

X AdrianopeI.
Adrianopel. Dood van Valens
gedurende den strijd tegen de
Westgotcn.
Wcsrgotcn.

--

PAUSDOM

Hl. Leo I,44Q-461.
I, 440-461.

I, 590-604 ..
Hl. Gregorius 1,590-604.
Hl. Zacharias, 744-752.
Stephanus 11,
Il, 752-757.
Hl. Leo 111,
lIl, 795-816.

Silvester 11, 999-1003.

ROMEINSCH KEIZERRIJK
ICElZERRlJK

I

l

~gobarden,

il

FRANKRIJK

I

ENGELAND

Rich. Leeuw., 1189-1199.
II89-II99.

Jan zonder Land,
1199-1216.
II99-1216.

Hendrik 111, 1216-1272.

ANDERE STATEN

Attila, k. der Hunnen, 434-453.
Genserik, k. der Vandalen,
427-477·

Haroen al Raschid, kalief, Abasside, 786-807.

Knoet de Gr., Denem. (1018),
Noorw. (1028).

Sigism. van L., verkozen k.
van Hongarije (1382-1437).
Ladislas Jagellon, k. van Pol.
(1434) en Hongarije (1444)·
Cas. Jag., k. van Pol. (1444-92).
Filips de Sch., hert. v. Bourg.,
19-1467).
(1419-1467).
(14
Mohammed 11,
Il, sultan der
Turken (1451-1481).

Amoerat, sultan d. Turken,
1360-1389.

Ottokar 11 (1251-1278), Bohemen, Hongarije, Oostenrijk.

Anjou :
Huis AnJou
Hendr. 11 Pl.,
Pl.. II54-II89·1
U54-u89. Saladijn, sult. v. Egypte,
1171-1193·
II7 1- II 93·

Hugues Capet, 987-996. Knoet de Gr. (Deen),
1018-1035·
Ed. de Bel.
Hel. (Angels.),
1042-1066.
Normandisch Huis
VerOfJeraar
Willem de Veroveraar
1066-1087.
1066-1087·

Clotarius I, 5II-561.
-Hofmeiers :
Pep. v. Herstal, 687-714.
Karel Martel, 714-741.
Pep. de Korte, 741-751.
Karolingers :
Pepijn de Korte, 751-768.
Karel de Groote, 768-814.
Lod. de Vrome, 814-840.
Karel de Kale,
Kale. 843-877.
[Eudes, 887-898].
Capetingers :

Theodosius, 379-395.
Oosme
Westen
Merovingers :
Arcadius, 395-408.
Honorius, 395-423.
MerOfJeus, 448-457?
Marcianus, 450-457.
Valentinianus 111, 425-455· Meroveus,
Romulus-Augustulus, -476.
-Theodurik'
CIouis,
Cknlis, 48o-5II.
480-5II.
- Theodurik, koning der
Anastasius, 491-518.
oostgoten, 493-526.
Oostgoten,
Justinus, 518-527.
AlboÜluS, koning der
Justinianus, 527-565.
572-573.

Irene,
Irene. 797-802.

Westersch Keizer., dan m.
Rom. en Duitsch Keizerr.
Karel de Groote, 800-814.
Lodewijk de Vrome, 814-840.
Lotharius I, 840-855.
Karel de Dikke, 882-887.
Saksisch Huis
Otto de Gr. [936]-962-973.
Frankisch Huis

Karel IV van Luxemburg.
Luxembur&
1346-1378.
1346- 1378.

Eduard I, 1272-1307.
Hendrik VII van Luxemburg. Filips IV de Schoone,
1285-1314.
1308-1313.
Capetingers-Valois :
Eduard 111,
lIl, 1327-1377.
Filips VI, 1328-1350.'
1328-1350.1
Jan 11 de G., 1350-1364.

Koenraad 11 (1024)-10271039.
1039·
Hendrik (1028)-1046-1056.
Gregorius VII,
VIl,I073-1085.
1 073 -1085.\ Alexius I Comnenus,
HendrikIV(1053)-1084-1106.
Urbanus 11, 1088-1099.
1081-lu8.
1081-II18.
Hendrik V (1098)-II II-II25. Lodewijk V I de Dikke,
CalixtllS 11,
Calixtus
Il, III9-II24·
III9-II24.
II08-1137.
Huis Hohenstaufen
IIoS-II37·
LodefJJijk, VII,
II37-u80.
VII,1I37-1180.
Frederik I Barb. (u52)(II52)- Lodewijk,
Alexander lIl, U59-u81.
II59-II81.
II55-II9Q.
II55-II 9Q.
Hendrik VI (II69)-II91Izaäk de Engel, 1185-II95·
II85-II95.
Alexius IV en V, 1203.
II97·
u97·
Latijnscbe keizers :
LatiJnsche
1204-1205. [Otto IV van Bruinswijk], Philips 11 August,
InnocentiusIlI,
InnocentiusIIl,1198-1216.
U98-1216. BoudefJJijn
Boudewijn I (IX), 1204-1205·
II80-1223·
(1198)-1209-1215·
(1198)-1209-1215.
Lod. VIII, 1224-1226.
Frederik 11 (12II)-1220-1250. Hl. Lodewijk IX,
Groot Interregnum
1226-1270.
1250-1273.
1250-1273·
Rudolf van Habsburg.
Habsbur&
1273-1291.
Boudewijn 11,
Il, 1228-1261.
Gregorius IX, 1227-1241. BoudefJJijn
Grieksche keizers :
Innocent. IV, 1243-1254.
Michai!l
Michael VIII Paleologus,
1259-1282.

BonifaC'.
Bonifat". VIII, 1294-1303.
-De Pausen van Avignon, 1305-1376.
Clhnens
1305-1314.
Clémens V, 13°5-1314.

Ii
I

Gregor. XI,
XI. 1370-1378.
-De
De Groote Scheuring,
1378-1417.
1378-1417·
Urbanus VI (Rome),
(Rome).
1378-1389.
1378- 1389.
Clemens VII (Av.),
1378-.1394.
1378-.1394·
Martinus V,1417-1431.

I

Wenceslaus van Luxemburg,
Karel V de W., 1364-1380 Richard 11, 1377-1399.
Huis Lancaster :
1378-1400.
Sigismund van Luxemburg, Karel VI,
VI. 1380-1422.
Hendrik IV, 1399-1413.
Hendrik V, 1413-1422.
1410-1437.
1410-1437·
Hendrik VI, 1422-1461.
Albrecht 11 van Habsburg,
Karel VII, 1422-1461.
1437-1439.
1437-1439·
Huis York :
flan Habsburg,
Hahsburg. Lode'IJIijk
Lodewijk XI,
XI. 1461-1483. Eduard IV,
IV. 1461-1483.
Constantijn XII, 1448-1453. Frederik 111 van
144Q-1493·
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