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van Lang geleden… De geschiedenis van
Nederland in vijftig voorleesverhalen ontstond
L TIJDENS HET SCHRIJVEN

bij ons een nieuw plan: een boek maken over de hele
wereld.
Enthousiast begonnen we met het opstellen van
lijsten. Een lijst van alle landen die we hadden
bezocht, een lijst met plekken waarover we veel
hadden gehoord of gelezen, een lijst met wereldwonderen en werelderfgoederen.
Met de wereldkaart op tafel wezen we elkaar de
mooiste plekken op de wereld aan.
‘Kijk, Alex, hier heb ik een Aboriginalmeisje
ontmoet dat stipje voor stipje mooie schilderijen
maakte.’
‘Arend, hier kwam ik kinderen tegen die op een
hoek van de straat voorstellingen gaven met
wajangpoppen.’
Zo is een lange lijst ontstaan van bijzondere plekken
en verhalen. Uit die lijst hebben we uiteindelijk in
de zes werelddelen vijftig plekken gekozen waarvan
wij allebei vinden: ‘Als je de kans krijgt, moet je daar
echt eens gaan kijken.’

ier ver vandaan…

In sommige verhalen wordt verteld over iets wat
lang geleden is gebeurd, andere verhalen spelen
gewoon nu.
Veel plekken liggen ver weg, aan de andere kant
van de wereld zelfs. Andere plekken zijn dichtbij.
Wat voor de een heel afgelegen is, ligt voor de ander
om de hoek. De kinderen die op Paaseiland wonen,
noemen hun land Te pito o te henua, dat betekent:
de navel van de wereld. Voor jou geldt dat misschien
net zo: de plek waar jij woont is voor jou het midden
van de wereld. Maar je bent vast ook nieuwsgierig
naar al die andere bijzondere plekken.

Zullen we samen op reis gaan? Je hoeft deze keer
alleen je oren en je ogen te gebruiken.
Arend en Alex
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Lucy en het meisje van Dikika

O

dag als
vandaag, kwam de kleine Julian uit school
met een tekening.
P EEN DAG, EEN HEEL GEWONE

‘Wat een mooie tekening,’ zei papa John Lennon.
‘Kijk, papa,’ zei Julian en hij vertelde wat er allemaal
op zijn tekening te zien was. ‘Dit is Lucy, ze zit bij
mij in de klas. En dit is de lucht met diamanten
erin.’
‘Prachtig,’ zei papa John en nog diezelfde dag schreef
hij een liedje: ‘Lucy in the sky with diamonds’.
Het liedje raakte bekend over de hele wereld. Zo was
die gewone dag toch een bijzondere dag geworden.

In een land hier ver vandaan… waren archeologen op zoek. In een Afrikaanse vallei, in het land
Ethiopië, zochten Donald, Yves en
Jim naar de geschiedenis van
de mensheid. Dag in dag uit
groeven ze in het zand naar
overblijfselen van vroeger. En
gelukkig vonden ze die ook:
botten van olifanten, neushoorns en nijlpaarden. Om het
werk minder saai te maken,
zetten de archeologen de radio
aan.

De Afrikaanse vallei

van Dikika

‘Lucy in the sky with diamonds,’ klonk het in het dal
en iedereen zong mee.
Toen deden ze hun vondst. In het zand ontdekten ze
een schedel, een schouderblad, ribben en de vingerkootjes van een hand.
‘Een aap,’ zei Donald.
‘Nee, een mens,’ zei Yves. ‘Kijk maar naar haar
voeten.’
‘Wie het ook is,’ zei Jim, ‘we noemen haar Lucy, net
als de Lucy uit het liedje.’
De archeologen namen de botjes van Lucy mee
naar het laboratorium. Ze ontdekten dat Lucy drie
miljoen jaar oud was. Ze was inderdaad een mens,
want ze had geen grijpvoeten als een aap, maar
loopvoeten als een mens.

‘We hebben de oudste mens op aarde
gevonden,’ zei Donald tevreden.
Alle kranten schreven over de vondst
van Lucy. Ze werd wereldberoemd.

In het kalksteen van de vallei van
Dikika in Ethiopië deden
andere archeologen ook een
ontdekking. Seresenay en
Tilahun vonden de botten
van een kind. Voorzichtig
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peuterde Tilahun de botjes los uit het kalk: een
schedeltje, ribbetjes, vingerkootjes en voetbeentjes.
Alle overblijfselen van het meisje van Dikika werden
onderzocht. Ze leefde rond dezelfde tijd als Lucy,
drie miljoen jaar geleden in Ethiopië.
Seresenay en Tilahun waren dolblij met hun vondst.
‘Nu is het net of Lucy een kind heeft gekregen,’ zei
Seresenay.
Tilahun staarde dromerig voor zich uit. Hij
probeerde zich voor te stellen hoe het meisje van
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Dikika had geleefd. Ze leefde met de mensen van
haar volk op een kale vlakte. Even was het of hij
haar echt zag rondhollen op haar kleine beentjes. In
de verte zag ze dikke schommellijven. Neushoorns?
Nijlpaarden? Dat waren gevaarlijke dieren! Het
meisje holde zo snel ze kon naar haar moeder.
Samen gingen ze op zoek naar haar vader. Die was
in een apenbroodboom vruchten aan het plukken.
Haar moeder wees naar de dieren in de verte en zei:
‘Gevaar!’
Haar vader wenkte hen en zei: ‘Kom naar boven,
hier zijn we veilig.’
Moeder en kind klommen snel de boom in. Op de
grond lopen was fijn, je kon goed om je heen kijken
of er gevaar dreigde. Maar alleen in de bomen was je
veilig voor wilde dieren.
Toen de dieren verdwenen waren, liet het meisje van
Dikika zich weer naar beneden zakken. Ze speelde
met haar vriendjes en vriendinnetjes op de vlakte.
Ze vergat haar angst, want haar vader en moeder
zorgden voor haar.

Toch is er op een dag iets misgegaan met het meisje
van Dikika. Ze was pas drie toen ze stierf. Drie
miljoen jaar lagen haar botjes verborgen in het zand.
Tot ze op een dag gevonden werd. Nu zijn Lucy en
het meisje van Dikika twee flonkerende diamanten
in de lucht van de geschiedenis van de mens.

Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens in de
vallei van Dikika gaan kijken.

Djoser en Cheops

I

golft
het zand alsof het een zee is. Midden door die
grote zandwoestijn stroomt het water van een
N E E N L A N D H I E R V E R VA N D A A N …

rivier: de Nijl. Gelukkig is niet het hele land van
zand. Dankzij de rivier wonen er al duizenden jaren
mensen in Egypte. Want langs de Nijl groeit graan
en staan bomen vol vruchten.
Niet ver van de rivier, net buiten de grote stad Caïro,
staan de grote piramides waarin lang geleden de
farao’s van Egypte werden begraven.

De piramides van Egypte

De eerste Egyptische koning die een piramide liet
bouwen was Djoser. Op een dag zei farao Djoser
tegen minister Imhotep: ‘Als ik doodga, wil ik een
heel bijzonder graf. Ik wil een graf als een paleis,
met een tempel en een tuin met een hoge muur
eromheen. In het midden moet een piramide
worden gemaakt van blokken steen. In het binnenste
van de piramide komt een grafkamer waarin je mijn
mummie mag neerleggen.’
Imhotep zette duizenden boeren aan het werk.

Ver in het zuiden hakten ze blokken uit de bergen,
want woestijnzand kun je niet in steen veranderen.
De blokken werden met zeilschepen over de Nijl
vervoerd. Steen voor steen werd opgestapeld, en
zo ontstond het grootste bouwwerk dat ooit door
mensen was gemaakt: de piramide van Djoser.
Het ging zoals koning Djoser had gewild: toen hij
doodging, werd zijn lichaam in de grafkamer gelegd.

Ook farao Cheops zette zijn volk aan het werk. Hij
wilde dat zijn piramide veel groter en mooier werd
dan die van Djoser. Cheops liet meer dan twee
miljoen stenen uithakken en naar de bouwplaats
brengen. Om de stenen op elkaar te krijgen, werden
hellingen gemaakt. Ze legden de stenen op houten
sledes en trokken die langs die hellingen omhoog.
Elke boer, elke arbeider, moest een paar maanden
per jaar komen helpen. Ook de kinderen moesten
meewerken. Zij brachten eten en drinken rond:
noten, vijgen, dadels, vers fruit en koel water.
De piramide van Cheops werd de allergrootste van
allemaal. Honderdduizend mensen hielpen bij de
bouw. Na twintig jaar was de piramide eindelijk
klaar.

‘Als ik doodga,’ zei koning Cheops, ‘moeten jullie
van mijn dode lichaam een mummie maken. Bedek
mijn lichaam met een laag zout en laat het een paar
maanden drogen. Maak mijn schedel leeg en laat
hem volstromen met hete was. Wikkel de mummie
daarna in doeken en leg hem in een met goud
versierde kist, een sarcofaag. Breng de sarcofaag met
een schip naar de overkant van de Nijl en leg hem
in de grafkamer. Haal daarna het schip plank voor
plank uit elkaar en verstop het ook in de piramide.

Het schip zal ik gebruiken om naar het hiernamaals
te varen, waar ik het eeuwige leven zal hebben.
Maak tot slot de piramide zorgvuldig dicht, zodat
niemand er ooit nog bij kan komen.’
Toen de farao doodging, deed het volk wat hij had
gevraagd. Ze maakten een mummie van hem en
legden hem in de piramide. Het schip werd uit
elkaar gehaald en verstopt.
Helemaal veilig was de mummie van de farao niet.
Toen archeologen de piramide binnen gingen,
vonden ze een lege grafkamer. De mummie van
farao Cheops was verdwenen. Ook van de schatten
die met hem waren begraven, was niets meer te
vinden. Alleen de onderdelen van het schip werden
gevonden. Het schip is plank voor plank weer in
elkaar gezet. Je kunt het bekijken in een speciaal
museum dat naast de piramide is gebouwd. Ook de
piramide zelf kun je bezoeken, helemaal tot binnen
in de grafkamer. Maar de farao zelf is er dus niet
meer. Misschien leidt hij wel een eeuwig leven in het
hiernamaals, zoals hij zelf hoopte.

De piramide van Cheops is een van de zeven wereldwonderen. Als je de kans krijgt, moet je er zelf maar
eens gaan kijken.

Het Dal van
Toetanchamon

I

werden
farao’s begraven in piramides. Tot op een dag
een farao tegen zijn volk zei: ‘Jullie hoeven voor
N E E N L A N D H I E R V E R VA N D A A N …

mij geen piramide te bouwen.’
‘Waarom niet?’ vroegen de mensen. Eigenlijk waren
ze wel opgelucht dat ze geen zwaar werk hoefden te
doen.
‘Hoe goed we de piramides ook laten bewaken,’
zei de koning, ‘toch zijn er altijd rovers die binnen
weten te komen om de schatten van de farao’s te
stelen.’
‘Maar wat wilt u dan?’ vroeg de koninklijke
schatbewaarder.
‘Zoek een plek, ver weg in de woestijn,’ zei de farao.
‘Als ik dood ben, moet je mijn mummie en mijn
rijkdommen begraven in een grafkamer diep onder
het zand. Dan kan niemand mij meer vinden en kom
ik veilig aan in het hiernamaals.’
Zo ontstond het Dal van de Koningen. En naast
het Dal van de Koningen kwam een Dal van de
Koninginnen, want ook de koninginnen lieten hun
mummies voortaan in grafkamers in de woestijn
leggen.

Vele jaren gingen voorbij. Op een dag was de archeoloog Howard Carter aan het graven in de woestijn

toen hij
het de tr
er nog é
stond H
teken va
deur von
kamertje
beelden,
gens. He
troon. T
Daarin s
mummie
mummie
naar het
In het m
naar de
afbeeldin
troon sto
deerde a
nog eens
kind dat

Toen ko
farao ko
zoon: To
maar he

Het Dal van de Koningen

toen hij iets hards in het zand vond. Het bleek dat
het de trede was van een trap, want al snel vond hij
er nog één en nog één. Na een paar dagen graven
stond Howard voor een deur. Op de deur stond het
teken van een koning: Toetanchamon. Achter de
deur vond hij drie kleine kamertjes. De eerste twee
kamertjes stonden volgepropt met rijkdommen:
beelden, meubels, speelgoed, bedden en strijdwagens. Het mooist van alles vond Howard de gouden
troon. Ten slotte kwam hij in het laatste kamertje.
Daarin stond een gouden sarcofaag met daarin de
mummie van farao Toetanchamon. Howard liet de
mummie waar hij was. Alle andere spullen liet hij
naar het museum in Caïro brengen.
In het museum keek Howard Carter nog eens goed
naar de gouden troon. Op de leuning zag hij een
afbeelding van een jongen op een troon. Naast de
troon stond een meisje. Wie was zij? Howard bestudeerde alle spullen die hij in het graf had gevonden
nog eens. Samen vertelden ze het verhaal van een
kind dat koning werd.

Toen koning Aknaton stierf, moest er een nieuwe
farao komen. Gelukkig had farao Aknaton een
zoon: Toetanchamon. De jongen was pas negen,
maar het gebeurde wel vaker dat een kind farao

werd. Toch was er een probleem. Toetanchamon
was wel de zoon van de koning, maar koningin
Nefertiti was niet zijn echte moeder. De moeder van
Toetanchamon was een van de bijvrouwen van de
farao. Toetanchamon was dus wel een prins, maar
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niet zo’n bijzondere prins.
Er kwamen drie belangrijke mannen naar het
paleis om een oplossing te bedenken. Het waren
Horemheb, de generaal van het leger, Eje, de eerste
minister en Maja, de schatbewaarder. Ze riepen het
prinsje bij zich en zeiden: ‘Prins Toetanchamon, ons
land heeft een nieuwe koning nodig. Bent u bereid
om farao van Egypte te worden?’
‘Ja, dat ben ik,’ zei de prins.
‘Fijn,’ zei Horemheb. ‘Maar een koning heeft ook een
koningin nodig. Bent u bereid te trouwen met een
prinses?’
‘Ja, dat wil ik wel,’ zei de prins. En hij dacht aan
mooie prinsessen uit verre landen.

‘Wij hebben iemand op het oog,’ zei Eje.
‘Ze heet Ankese-na-amon,’ zei Maja.
‘Ankese?’ riep de prins verbaasd uit. ‘Maar dat is
mijn eigen halfzusje!’
‘Ankese-na-amon is een dochter van uw vader en van
de koningin. Dat maakt haar heel bijzonder. Door
met haar te trouwen wordt u een belangrijke koning.’
‘Dan is het goed,’ zei de prins.
Na de bruiloft gingen Toetanchamon en Ankesena-amon in een paleis in Thebe wonen, aan de oever
van de Nijl.
Lang en gelukkig leefden ze er niet. Toen de koning
achttien jaar was, ging hij dood en werd hij begraven
in dat kleine kamertje onder het zand van de
woestijn.
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Wat was er met de jonge farao gebeurd? Had hij
een ongeluk gekregen? Toetanchamon had een
gevaarlijke hobby. Soms racete hij door de woestijn
op een strijdwagentje. Dan probeerde hij staand in
dat karretje met zijn pijl-en-boog op struisvogels te

schieten. Was de farao misschien ziek geworden?
Of was iemand zo jaloers op hem geworden dat hij
hem had vermoord? En wie was dan de moordenaar?
Horemheb? Eje? Maja? Niemand zal het ooit met
zekerheid kunnen zeggen.
Wat we wel weten is dat het graf van Ankesena-amon nooit is gevonden. Dat ligt nog ergens
veilig verborgen onder het zand van de Egyptische
woestijn.

Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens gaan
kijken in Egypte. Alle rijkdommen van de farao
staan uitgestald in het museum in Caïro: zijn
bedden, zijn strijdwagens, zijn speelgoed en zijn
gouden troon.

De dodo

I

woonden
eerst alleen dieren. Tot Hollandse ontdekkingsreizigers het ontdekten. Ze gaven het eiland
N E E N L A N D H I E R V E R VA N D A A N …

een naam: Mauritius, naar Maurits, hun Prins van
Oranje-Nassau.
Verbaasd keken de ontdekkers om zich
heen. Wat een bijzonder eiland! Wat een
prachtige stranden! Ze gooiden een
net in zee en vingen de lekkerste
vissen. Wat een prachtige bomen!
Ze hakten er een paar om en
bouwden er huizen van. Wat
een rare loopvogels! De ontdekkers holden achter de vreemde
vogels aan om ze te vangen.
Au! Wat hadden die beesten
scherpe snavels! Toch kregen
ze er één te pakken en ze roosterden hem boven een vuurtje.
Het vlees was taai als een lap
leer en smaakte zo walgelijk dat
ze het beest voortaan walgvogel
noemden.
Toen de Hollanders weer aan boord van
hun schepen gingen om terug naar huis
te varen, namen ze van alles mee: bomen,

woonden

Mauritius

kruiden, planten, dieren en natuurlijk ook een
loopvogel.
Maar toen ze eenmaal op zee waren en de reis veel
langer duurde dan verwacht, aten de zeelieden alles
op wat ze aan boord hadden: de kruiden, de planten

en zelfs de vogel. Ook al walgden ze ervan en
moesten ze een dag lang kauwen om het vlees weg te
krijgen.
Het enige wat nu nog van de vogel over was, was een
tekening die een tekenaar aan boord van het schip
had gemaakt.
Eenmaal terug in Nederland lieten de ontdekkers
de tekening aan iedereen zien. ‘Kijk, op Mauritius
woont een grote vogel, met een lelijke kop en een
scherpe snavel. Achter op zijn kont heeft hij een
pluk veren. Vliegen kan hij niet, want daar zijn zijn
vleugels veel te klein voor. Als je een beetje uitkijkt
voor zijn scherpe snavel, kun je hem gemakkelijk
vangen. Maar eigenlijk heb je er niets aan, want het
beest is niet te eten. De walgvogel maakt een nest op
de grond. Het vrouwtje legt maar één ei.’
‘Wat een bijzonder beest,’ zeiden de biologen.
Al snel kreeg de walgvogel een nieuwe naam. Hij
werd dodaars genoemd, dat betekent zoiets als:
vogel-met-dot-veren-op-de-kont. Dodaars werd al
snel afgekort tot dodo.
Een paar jaar later scheepten de Hollanders zich
weer in om naar Mauritius te gaan, nu voorgoed.
Ze wilden er een houthandeltje beginnen, suikerriet planten en kruiden kweken. Ze namen geiten
en varkens mee, want de dodo’s zouden ze voortaan
met rust laten, die waren niet te eten.
Eenmaal terug op Mauritius gingen de Hollanders
snel aan de slag. Ze kapten alle bomen. Ze kweekten
suikerriet en kruiden. De varkens en geiten lieten ze
los. Als ze honger hadden, aten ze er een op.
De varkens en de geiten hadden het naar hun zin
op Mauritius en liepen vrij rond, maar de dodo had
geen leven meer. De geiten aten hun nesten op en de

varkens aten hun eieren op. Tegen zo veel vijanden
kon de loopvogel niet op.
Op een dag zei een van de Hollanders: ‘Waar zouden
de dodo’s gebleven zijn? Ik heb er al een hele tijd
geen gezien.’
‘Misschien hebben ze zich verstopt,’ zeiden de
andere zeelieden.
Ze organiseerden een zoektocht, maar vonden
alleen nog wat veren en botjes. Pas jaren later
begrepen ze wat er was gebeurd: de dodo was
uitgestorven.
Op een dag begon het te stormen op Mauritius.
De zee werd een kolkende massa. Het eiland overstroomde en de huisjes van de eilandbewoners
woeien om. De Hollanders besloten hun spullen te
pakken en vertrokken. Alleen de geiten en varkens
bleven achter op Mauritius.
Als je de kans krijgt, moet je er zelf maar eens gaan
kijken. Misschien vind je er nog wel wat botjes van
een vreemde vogel: de dodo.

Ngorongoro

I

ligt
het mooiste natuurgebied van de wereld:
Ngorongoro. Elke dag klimt de zon langzaam
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omhoog boven de rand van de reusachtige krater.
De dieren die het eerst van het zonnetje kunnen
genieten, zijn de giraffen. Met hun lange nekken
steken ze boven de bomen uit. Met hun zachte
lippen zoeken ze kieskeurig naar de lekkerste
blaadjes. Een groepje chimpansees laat zich mopperend verjagen. De apen zijn niet bang voor de
giraffen. Toch moeten ze altijd opletten. Vooral de
jonkies! De kleine Katja is al eens gegrepen door
een hongerige cheetah. Net op tijd kon ze haar poot
lostrekken uit de bek met de scherpe tanden. Nog
altijd sleept ze een beetje met haar achterpoot. Dat
komt nooit meer helemaal goed.
Katja speelt met de kleine Dylan. Ze zit hem
achterna. Als het hem te spannend wordt, kruipt
hij snel weg bij zijn moeder. Die geeft hem een mep.
Wegwezen jij! Ik heb je kleine broertje aan de borst.
Voor jou is nu geen plaats!
In de holte van een boomtak rust Katja uit van het
wilde spel. Ze kijkt uit over de vlakte. In de verte
graast een kudde wildebeesten. Op de grond scharrelen bavianen. Zebra’s kijken verschrikt op en
steken hun neus in de wind. Ruiken ze iets? Is er
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een dreiging? Een familie neushoorns steekt over
van het bos naar het meer. De kudde wildebeesten
en zebra’s wijken uiteen. Geen van de dieren wil
in aanraking komen met de scherpe punt van de
neushoornhoorn. Als de neushoorns bij het water
komen, slaan de pootjebadende flamingo’s hun vleugels uit. De lucht kleurt roze.
Katja’s troep verlaat de vlakte en trekt door de
struiken omhoog langs de hellingen van de
Ngorongoro. Katja heeft honger. Dan ziet ze ineens
een verse termietenheuvel vlak voor zich op de
grond. Katja breekt een takje van een struik en
steekt het in het huis van een mierenfamilie. Na een
poosje trekt ze het takje weer naar buiten. Raak! Er
zitten zeker honderd mieren op. Katja haalt het takje
langs haar lippen en ritst alle mieren eraf. Slurp,
slik. Heerlijk!
Wat Katja niet ziet is dat er, verborgen in het struikgewas, twee mensen toekijken. Het zijn Jane en
Hugo. Ze bestuderen het leven van de chimpansees.
Jane heeft Katja haar naam gegeven.
‘Zie je dat?’ fluistert Jane tegen Hugo. ‘Katja gebruikt
een takje om mieren te vangen. Dieren gebruiken
dus ook gereedschap.’

Hugo knikt, maar hij zegt
niets. Hij maakt foto’s van
Katja. Door de foto’s en de
films van Hugo kan de hele
wereld zien hoe slim apen
zijn.
Jane en Hugo sluipen weg.
Ze willen de dieren zoveel
mogelijk met rust laten. Die
hebben recht op hun eigen
wereld.
Maar jammer genoeg denkt
niet iedereen er zo over. In
hetzelfde gebied trekken

stropers rond. Ze vangen wilde dieren om ze te
verkopen. Olifanten worden bedreigd vanwege hun
ivoren slagtanden. Er zijn mensen die veel geld
overhebben voor de hoorn van de neushoorn. Ook
de chimpansees zijn niet veilig. Sommige stropers schieten de moederdieren dood en vangen de
kleintjes. Nog altijd zijn er mensen die graag een
aapje als huisdier willen hebben. En anders zijn er
wel circussen die de diertjes willen opleiden tot
circusacrobaat.
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Op een dag lopen twee jongens op de rand van
de krater. Het zijn de broers Dogo en Wambo. Ze
leiden hun kudde koeien langs de hellingen van de
Ngorongoro. Dogo en Wambo zijn druk met elkaar
in gesprek, maar ondertussen zien ze alles wat er in
de krater gebeurt. Er is onrust onder de antilopen.
Ze maken sprongen alsof ze willen meevliegen met
de flamingo’s.
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‘Hoor je dat gebrom?’ vraagt
Dogo. De broers luisteren.
‘Toeristen,’ zegt Wambo. ‘Ik
denk dat ze vastzitten in de
modder.’
‘Als het maar geen stropers
zijn,’ zegt Dogo bezorgd.
In de verte rijdt een Land
Rover met grote snelheid
weg.
‘Foute boel,’ zegt Wambo.
Samen gaan de jongens op
onderzoek uit. Tussen de
struiken vinden ze een krij-

send apenjong. Dogo weet het diertje te vangen en
hij stopt het onder zijn jack.
Terwijl Wambo bij de koeien blijft, gaat Dogo op
weg naar het apenopvangcentrum. Het is een lange
weg. Af en toe geeft hij de kleine chimpansee een
paar slokjes water uit zijn drinkfles. Eindelijk staat
Dogo voor het hek. Jane zelf doet open. Als ze het
gewonde jong ziet, schrikt ze. ‘Ik ken haar,’ zegt ze.
‘Het is Jenny, een jong van Katja en Dylan. Kom
maar, hier is ze veilig.’
Met Jenny is alles goed gekomen. Jane heeft haar na
een poosje losgelaten in de Ngorongoro. Als je de
kans krijgt, moet je er zelf maar eens gaan kijken.
Misschien kom je Wambo wel tegen. Hij is parkwachter geworden. Of anders zie je vast Dogo. Hij
werkt in het apenopvangcentrum van Jane Goodall,
de vrouw die zich al jaren inzet om het leven van de
apen te redden.

Nelson Mandela

werd
eens een man opgesloten op een eilandje voor de
kust. Die man was Nelson Mandela. De regeN E E N L A N D H I E R V E R VA N D A A N …
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ring was bang voor zijn ideeën. Hij wilde vrijheid
voor iedereen: blank en zwart. Daarom stopte de
president van Zuid-Afrika hem in een gevangenis op
Robbeneiland.
Dit is het verhaal van een jongen die een voorbeeld voor de wereld werd.

Toen hij werd geboren, noemden
zijn ouders hem Rolihlahla Mandela.
Rolihlahla groeide op in een dorpje op het
platteland. Zijn vader was stamhoofd van
de Xsosa. Van kleins af aan zorgde
Rolihlahla voor het vee, net als
de andere jongens in het dorp.
Toen hij zeven jaar was, ging
hij naar school. Daar kreeg hij,
net als alle andere kinderen,
een nieuwe naam: Nelson. Dat
wilden de Engelsen zo, want
die waren in die tijd de baas
in Zuid-Afrika. Nelson kon
goed leren. Maar sommige
meesters en juffen vonden hem

Robbeneiland

eigenwijs, en lastig. Want als Nelson het ergens
niet mee eens was, stak hij zijn vinger op en vroeg
bijvoorbeeld: ‘Waarom krijgen de blanke kinderen
beter te eten dan de zwarte kinderen?’
Nelson kreeg geen antwoord op dit soort vragen.
Hij werd van school gestuurd.
Toen Nelson oud genoeg was, ging hij naar de
grote stad en vroeg toestemming om te studeren
aan de universiteit. Hij had geluk, het mocht.
Maar Nelson mocht niet overal komen. Niet op
het sportveld, niet in het zwembad en niet op
de tennisbaan. Want die plaatsen waren alleen
bestemd voor de blanke studenten.
Zuid-Afrika was het land van de apartheid.
Alles moest apart. Er waren bussen
voor blanken en bussen voor
zwarten. Zwarte mensen
mochten niet trouwen met
blanke mensen. Op elke
bank, in elk park, zat een
bordje vastgeschroefd.
VOOR BLANKEN stond
N I E T V O O R Z WA R T E N .
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haatte de apartheid. Hij vond het
niet eerlijk dat zwarte mensen
slecht werden behandeld. Hij sloot

zich aan bij een groep studenten die de apartheid
wilde afschaffen.
Nelson werd advocaat en ging werken op een
kantoor. Elke dag zat de wachtkamer vol met
mensen die waren weggejaagd uit de bus, uit hun
huis, of van hun land.
Steeds meer zwarte mensen kwamen in actie
tegen de apartheid. Ze gingen de straat op. ‘Wij
eisen eerlijke verkiezingen!’ riepen ze. En: ‘Zwarte
kinderen willen ook naar school!’ Maar de blanke
regering luisterde niet.
‘We moeten ons bevrijden,’ zei Nelson. ‘Desnoods
met geweld.’
Nelson moest voor de rechter verschijnen. De
rechter zei: ‘Wat jij doet is verboden. Je hebt het volk
opgestookt tegen de regering. Door jouw schuld zijn
er mensen doodgegaan. Je gaat naar de gevangenis.’
Met een vliegtuigje werd Nelson Mandela naar
Robbeneiland gebracht. Daar werd hij opgesloten in
een kleine cel, met alleen een strozak en een deken.
Er was een klein raam met tralies, dat uitkeek op
de binnenplaats. Net als alle andere gevangenen
op Robbeneiland kreeg hij ’s morgens maïspap als
ontbijt, en ’s avonds kreeg hij een gekookte maïskolf.
Iedereen moest hetzelfde werk doen: stenen stukslaan met hamers.
Nelson had maar één grote angst: dat de mensen
hem zouden vergeten, dat de strijd voor de vrijheid
voor niets was geweest.
Wat hij niet kon weten, was dat de hele wereld aan
hem dacht. Veel mensen stuurden brieven naar de
regering van Zuid-Afrika. ‘Laat Mandela vrij’ stond
daarin. ‘Als jullie hem niet vrijlaten, willen we niet
langer met jullie samenwerken.’
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Maar Mandela werd niet vrijgelaten. Wel kreeg
hij steeds meer vrijheid in de gevangenis. Er werd
een bed in zijn cel gezet. De gevangenen hoefden
geen stenen meer te bikken. En ze mochten
bezoek ontvangen. Eindelijk kon Nelsons vrouw
Winnie hem vertellen dat de hele wereld met hem
meeleefde.
Langzaam begon de regering van Zuid-Afrika
te begrijpen dat ze nooit van Nelson Mandela af
zouden komen. Je kunt een man wel opsluiten, maar
niet zijn ideeën. De president stuurde Nelson een
boodschap: ‘We zullen je vrijlaten, maar… dan moet
je je nergens meer mee bemoeien.’
Nelson stuurde een bericht terug: ‘Ik wil alleen
worden vrijgelaten als ook mijn vrienden hun vrijheid terug krijgen. En ik zal nooit zwijgen over de
apartheid.’
Toen De Klerk president werd, gaf hij Mandela zijn
vrijheid terug. Na zevenentwintig jaar gevangenschap was hij eindelijk vrij man. Hij ging meteen
aan het werk. Hij sprak met al zijn oude vrienden in
Zuid-Afrika. Het volk koos hem als nieuwe president. Het eerste wat hij toen natuurlijk deed, was
het afschaffen van de apartheid.
Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens op
Robbeneiland gaan kijken. De gevangenis is een
museum geworden. Bezoekers kunnen de cel
bezoeken waarin Nelson Mandela jarenlang opgesloten zat. Vanaf Robbeneiland heb je een mooi
uitzicht op Kaapstad en de Tafelberg. Rondom het
eiland wemelt het van de robben.

Ali Baba Donald Duck

I

ligt
Timboektoe. De stad is over de hele wereld
beroemd om zijn bijzondere gebouwen van klei.
N E E N L A N D H I E R V E R VA N D A A N …

Daarom wandelen er altijd veel toeristen door de
stad.
Ali houdt van de toeristen. Met een beetje geluk valt
er altijd wel een zakcentje te verdienen op het grote
plein.
‘Hebt u een gids nodig?’ Vanuit zijn ooghoeken ziet
Ali dat hij snel moet zijn. De andere jongens hebben
de man met de zonnehoed en het fototoestel ook
ontdekt.
‘Nee, dank je,’ zegt de man. Hij haalt een zakdoek
uit zijn zak en veegt ermee langs zijn voorhoofd,
zijn wangen en zijn hals. Maar het helpt weinig.
Nieuwe zweetdruppeltjes glinsteren al boven zijn
wenkbrauwen.
‘Ik kan u de stad laten zien,’ houdt Ali vol. ‘Ik kan
u helpen aan goede adresjes om te eten. Wilt u
ansichtkaarten kopen?’ Ali haalt zijn mapje tevoorschijn en laat de kaarten voor het gezicht van de
toerist als een harmonica uitwaaieren.
De man begint zijn geduld te verliezen. Hij haalt een
munt uit zijn zak en drukt hem in Ali’s hand. ‘Hier,’
zegt hij, ‘en nu wegwezen.’

Timboektoe

d Duck

Op dat moment worden ze omringd door tien,
twintig jongens die om het hardst schreeuwen: ‘Zal
ik een taxi voor u roepen?’
‘Meneer, ik weet een goedkoop hotel voor u!’
De toerist doet een paar stappen opzij. Hij kijkt
om zich heen alsof hij hulp zoekt. Ali pakt de witte
hand en stopt het geld erin terug. ‘Meneer, ik wil
helemaal geen geld. Ik kan u helpen. Laat me een
eindje met u meelopen, dan hebt u geen last meer
van de andere jongens. Dat beloof ik u.’
De man kijkt hem dankbaar aan.
‘Jongens, allemaal ophoepelen!’ roept Ali naar de
anderen. ‘Hij is van mij!’
Zoals het hoort, laten de jongens Ali met rust.
‘Ziet u wel,’ zegt Ali tegen de man met de zonnehoed. ‘Ik zei toch dat ik u zou helpen? Kom!’ Hij
neemt de toerist mee de smalle straatjes in. Hier in
de schaduw is het minder heet dan op het plein bij
de bussen en de taxi’s.
‘Hoe heet je?’ wil de man weten.
‘Iedereen noemt me Ali Baba Donald Duck.’
‘Echt?’
Ali knikt. ‘Alle jongens hebben bijnamen.
Timboektoe is een sprookjesstad. Daarom heet ik
Ali Baba. Hebt u wel eens een Donald Duck gelezen?
Als die eend iets doms heeft gedaan, vlucht hij

altijd naar Timboektoe. Zal ik u een paar mooie
gebouwen laten zien?’
‘Vooruit dan maar,’ zegt de man en hij wandelt braaf
met Ali mee langs de grote moskee, de universiteit,
het museum en de markt.
Ali geeft uitleg: ‘Lang geleden was Timboektoe een
van de rijkste steden van de wereld. Karavanen met
kamelen trokken dwars door de Saharawoestijn om
hier handel te drijven. Op de markt werden slaven
geruild voor goud en goud voor ivoor. Maar het
duurst van alles was zout. Want zonder zout kunnen
mensen niet leven.’
‘Je weet er veel van,’ zegt de man.
‘Dat is mijn werk,’ zegt Ali trots. ‘Ik wil later een
goede gids worden.’
Net als alle andere toeristen maakt de man foto’s
van de moskee en van de universiteit. Ali blijft dat
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maar vreemd vinden. In hun eigen land hebben de
toeristen gebouwen van staal, beton, glas en marmer
die tot in de hemel reiken. Alles in Timboektoe is
van klei. Erg stevig is dat niet, want klei slijt, scheurt
en brokkelt af.
Ali wijst naar een bord langs de weg. T I M B O E K T O E
staat er in grote letters op. ‘Zal ik een foto van u
maken bij het bord? Dat doen alle toeristen.’
‘Ik maak liever een foto van jou,’ zegt de man. ‘Ga
daar maar staan. Lachen!’
Ali lacht.
‘Hier,’ zegt de man. Hij geeft Ali een briefje van tien.
‘Nee, meneer, dat hoeft echt niet,’ zegt Ali.
‘Maar je hebt toch geld nodig? Wie betaalt je
school?’
‘Naar school gaan kost veel meer geld, meneer.’
‘Hier heb je nog een tientje.’
‘Nee, dat kan echt niet, meneer.’
‘Maar waarom dan niet? Je hebt me geweldig
geholpen.’
‘Het is niet eerlijk, meneer. Wat zouden mijn broertjes en zusjes ervan vinden? Die zouden stikjaloers
zijn. Die willen ook naar school.’
De man kijkt in zijn portemonnee. Even aarzelt hij.
Dan pakt hij een briefje van honderd en stopt het
in Ali’s broekzak. ‘Hier, voor jou, je hebt het eerlijk
verdiend.’
‘Bedankt, meneer.’ Buigend neemt Ali afscheid van
de man met de zonnehoed. Hij heeft nog nooit zo
gemakkelijk zo veel geld verdiend. Huppelend steekt
hij het plein over, op zoek naar de andere jongens.
Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens in
Timboektoe gaan kijken.

Onder de baobab

I

in een
dorpje aan een rivier, woont een meisje dat
Dzifa heet. Er is daar een plekje dat Dzifa het
N E E N L A N D H I E R V E R VA N D A A N …

allermooist vindt van de hele wereld: de plek in de
schaduw van de oude baobab. Nee, niet als ze alleen
is, niet als het regent of koud is, niet ’s morgens
vroeg of als het al donker is. Het plekje onder de
oude baobab is het allermooist als de zon ondergaat en als Dzifa’s oma op haar praatstoel zit. En
vandaag is het gelukt, oma Krobo zit op haar krukje
met het zachte kussen van geitenleer en ze vertelt.
Eigenlijk wil Dzifa oma het liefst helemaal voor
zichzelf hebben. Zonder die hele sliert broertjes,

Ghana

aobab

zusjes, neefjes en nichtjes. Maar dat lukt nooit als je
de oudste bent. Dan moet je op de kleintjes passen.
Ben je een meisje? Dan pas je op kinderen. Honger
stillen, dorst lessen en troosten. Ben je een jongen?
Dan pas je op geiten of koeien.
Nu zit iedereen rustig onder de boom. Een troep
rode vogels strijkt neer op de takken. En oma vertelt.
Ze vertelt een bekend verhaal.

‘Op een dag had een van de goden een boze bui. Hij
had zin om eens iets stouts te doen. Als hij wilde,
kon hij de geiten veranderen in slangen. Hij kon de
giraffen een lange nek geven. Hij kon de mensen
rechtop laten lopen. Als hij zin had, kon hij de zon
en de maan tegelijk laten schijnen. Maar dat had hij
allemaal al eens gedaan. Toen trok de boze god een
boom uit de grond, brulde eens flink en gooide de
boom met een smak terug op de aarde. De mensen
keken verbaasd toe. De boom was met zijn takken
in de grond terechtgekomen. De wortels staken
nu omhoog de lucht in. En het wonderlijke was,
de boom trok zich er niets van aan. Hij groeide
en bloeide als nooit tevoren. En zo is de baobab
ontstaan. Sommige mensen noemen hem apenbroodboom, omdat de apen soms de vruchten stelen
en opeten.’

Dzifa kijkt omhoog, naar de takken die eruitzien als
wortels. Aan de takken groeien bladeren die haar
moeder in de kukasoep doet. Tussen de bladeren
hangen vruchten. Dzifa is er niet zo gek op, maar als
haar moeder het vruchtvlees in de pap doet, proef je
er niet zoveel van.
Dan kijkt Dzifa naar haar oma. Ze wil iets anders
horen. Een ander verhaal.
‘Oma,’ vraagt ze zacht, ‘hoe worden meisjes groot?
Hoe is dat bij jou gegaan?’
En oma begint aan een nieuw verhaal.
‘Ik weet het nog goed. Samen met de andere meisjes
van mijn leeftijd ging ik apart wonen in een hut aan
de rand van het dorp. Eerst werden we van top tot
teen gewassen. De oude vrouwen hielpen ons. Elke
dag leerden we de dingen die een vrouw moet weten
over het huishouden, de gezondheid, de verzorging
en het leven van de grote mensen. De oude vrouwen
vertelden ons over later, als we moeder zouden zijn.
Samen leerden we de vrouwendans. Op de laatste
dag kregen we nieuwe kleren. Giechelend trokken
we de rode rokken aan en zetten de rieten hoeden
op ons hoofd. We kregen kettingen met prachtige
kralen. Er was muziek. Het hele dorp kwam kijken
naar onze dans. Er was eten en drinken. Iedereen
feliciteerde ons. Vanaf die dag was ik geen meisje
meer, maar een vrouw. Ik weet nog goed hoe blij ik
was.’
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Dzifa heeft ademloos geluisterd. Ze probeert zich
haar oma als jong meisje voor te stellen, een meisje
zoals zij. Dat is moeilijk, want de oma van nu
heeft diepe rimpels en vel dat slobbert. Maar haar
ogen zijn nog jong. Hoe lang is het wel geleden dat
haar oma een dochter kreeg? Dat meisje is groot
geworden en heeft op haar beurt geleerd om een
vrouw te zijn. Ze kreeg nieuwe kleren en mooie
kettingen. Ze vond een lieve man en kreeg een kind
dat ze Dzifa noemde. Nu zal het niet lang meer
duren voor Dzifa aan de beurt is. Daarom doet ze
erg haar best om te onthouden wat haar oma vertelt.
Maar Dzifa heeft geen haast. Voorlopig zit ze nog
gezellig met haar oma onder de oude baobab. Nou
ja, tot haar broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes om
melk of een maïskolf gaan zeuren. Of tot een van de
kleintjes in huilen uitbarst en Dzifa dat kind moet
troosten. Met een verhaal bijvoorbeeld. Zo langzamerhand kent Dzifa verhalen genoeg. Ooit zal ze
zelf een oma zijn die haar kleinkinderen onder de
baobab vertelt over de wereld.
Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens in
Ghana gaan kijken. Misschien kom je er wel meisjes
tegen die onder de baobab de vrouwendans oefenen.

Het paleis van de sultan

I

staat een
oud paleis waarin geen mens meer woont. De
sultan is lang geleden overleden. De mensen in
N E E N L A N D H I E R V E R VA N D A A N …

Rabat noemen het verlaten paleis de Chellah, stad
van de doden.
Toch spelen Omar en Amal graag in de tuinen van
het paleis. Op de muren en op de torens nestelen
ooievaars. Het snavelgeklepper klinkt als muziek
in hun oren. In de vijver zwemmen witte palingen.
Sommige mensen voeren de palingen eieren. Ze
denken dat het geluk brengt.
Maar vandaag hebben Omar en Amal geen tijd om
in de Chellah te spelen. Ze moeten hun vader helpen
in zijn kruidenwinkel. Amal moet de schalen met
kruiden en theesoorten aanvullen. Omar helpt de
klanten in de kraam voor de deur van de winkel.
‘Papa, mag ik een halfuurtje weg?’ vraagt Omar. ‘Ik
heb afgesproken met mijn vrienden.’
‘Jullie gaan zeker voetballen,’ zegt zijn zus Amal
snel. ‘Nou, dan doe ik mee.’
‘Ik kan jullie niet allebei missen,’ klinkt het streng
vanuit de winkel.
Met een kwaad gezicht weegt Omar een half pond
muntthee en een onsje komijnzaad af voor de vrouw
van de leerbewerker. Dat een meisje wil meedoen
met balletjetrap is nog niet zo erg. Het probleem

Rabat

de sultan

at een

is dat Amal beter kan voetballen dan de meeste
jongens. Ze kan dribbelen als de beste. Welke jongen
wil er nu gepasseerd worden door een meisje?
‘Mag ik een kilo chocolade van u?’
Omar kijkt op, recht in het lachende gezicht van
Hisham, zijn vriend. Hisham heeft net muziekles
gehad. De koffer met de luit hangt op zijn rug.
‘Ik kan niet weg,’ zegt Omar met een beteuterd
gezicht. ‘Haar schuld,’ zegt hij, met een schuin oog
naar Amal. ‘Ze wil meedoen.’
Hisham haalt zijn schouders op. Hij laat de koffer
van zijn rug glijden.
‘Kun je niet een stukje voor ons spelen?’ vraagt
Amal.
Hisham pakt de luit uit en begint er zacht op te
tokkelen. Het klinkt alsof er een kamelenkaravaan
voorbij sjokt. Omar kan de dieren bijna aanraken.
Toch is er geen kameel te zien in de smalle straatjes
van de souk. Het is de muziek van Hisham die de
dieren tevoorschijn heeft getoverd. Of Omar wil
of niet, zijn handen willen meedoen. Hij begint
de maat te slaan op de tonnen met kikkererwten
en amandelen. Nu komt de karavaan pas echt op
gang. Voor Omars ogen verdwijnt het plein met de
mensen. Daarvoor in de plaats verschijnt het paleis
van de sultan. De ooievaars op de torens klepperen

naar hartenlust. Het zijn de tikkende vingers van
Amal die de ooievaarssnavels tevoorschijn hebben
getoverd.
‘Waarom beginnen we niet een
orkestje,’ stelt Amal voor. ‘Als
jullie het goed vinden, probeer ik
erbij te zingen.’
Omar kijkt Hisham vragend
aan. Die knikt. ‘Zullen we
morgen afspreken, in de
Chellah?’

De volgende dag gaan de
kinderen door de grote poort
de stad van de doden binnen.
Ze zoeken een plekje tussen
de bomen, vlak bij de
bron van de heilige
palingen.
Hisham stemt de
luit. Omar luistert
naar het geklepper
van de ooievaars.
Het lijkt wel of ze
elkaar verhalen
vertellen.
Verhalen over
de verre
landen die
ze hebben
bezocht.
Misschien
verlangen ze wel

terug na
heimwee

terug naar dat andere land. Hun lied is een lied van
heimwee.
Dan kabbelen de tokkeltonen van Hishams luit
door de paleistuin. Amal zingt haar lied.
Omar trommelt op de bendir die zijn vader
hem heeft meegegeven. De muziek klinkt als
een sprookje. Omar denkt aan sultans,
aan Ali Baba en zijn veertig rovers.
Als Hisham stopt met spelen, krijgen ze
een luid applaus. Nu ziet Omar het
pas. De mensen hebben ademloos
staan luisteren naar de sprookjesachtige klanken van de luit.
‘Volgende week weer?’ vraagt
Hisham.
‘Ja,’ zegt Omar. ‘Dit de mooiste
plek op de wereld om muziek
te maken.’
Als je de kans krijgt, moet je
zelf maar eens in Rabat gaan
kijken. Vergeet niet een
bezoek te brengen aan
de Chellah. Misschien
ontmoet je er Omar,
Amal en Hisham.
Maar je hoort er
zeker het geklepper
van de ooievaars
met hun lied van
heimwee.

Koning Odysseus

en het houten paa

I

stond
vroeger een paleis op de rotsen. In dat paleis
woonde Odysseus, koning van Ithaka. Dat
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vertellen de Grieken elkaar in hun verhalen over de
oudheid. Een van die verhalen is dat over Odysseus
en het houten paard:
Op een dag kreeg koning Odysseus bezoek. Er
stonden twee koningen van andere eilanden voor de
poort van zijn paleis: Agamemnon en Menelaos.
‘Je moet ons helpen,’ zei Agamemnon.
‘De stad Troje op het eiland Tenedos wordt groter en
sterker,’ zei Menelaos. ‘Veel te groot en veel te sterk,
naar onze zin. Ooit zullen de Trojanen de baas over
ons willen spelen.’
‘We hebben een groot leger nodig om ze tegen te
houden,’ ging Agamemnon verder. ‘Op naar Troje!’
‘Het komt mij niet zo goed uit om oorlog te voeren,’
zei Odysseus. ‘Ik ben nog maar heel kort koning van
Ithaka. Mijn vrouw Penelope en ik hebben een kind,
Telemachos. Hij is pas één jaar oud. Ik wil hem zien
opgroeien.’
De twee bezoekers hielden vol.

Troje

et houten paard

oter en

‘Jij bent slim, Odysseus. Zonder jou kunnen we niet
winnen,’ zei Menelaos.
Odysseus liet zich overhalen. Met twaalf schepen
vol soldaten volgde hij zijn koninklijke vrienden naar
Troje.

Tien jaar later was het nog altijd niet gelukt om de
stad Troje te veroveren.
De legerleiders staken de koppen bij elkaar. ‘Vechten
heeft geen zin,’ zei Nestor, de oudste van het stel.
‘We moeten een list verzinnen.’
Iedereen deed zijn best om iets te bedenken. Na
een poos nam Odysseus als eerste het woord: ‘Ik
stel voor om van hout een groot paard te bouwen.
In dat paard moeten onze dapperste mannen zich
verstoppen. Alle andere soldaten doen net alsof
ze op de vlucht slaan. De Trojanen zullen nieuwsgierig worden en het paard naar binnen halen. Dan
springen de soldaten tevoorschijn en veroveren de
stad.’
De andere koningen vonden het een goed plan.
De soldaten verzamelden al het hout dat ze konden
vinden. Na drie dagen was het reusachtige paard

klaar. Houten kop, houten benen, houten staart. En
in zijn buik een luik.
De koningen kozen hun dapperste strijders uit, en
Odysseus kreeg de leiding. Odysseus en de uitgekozen mannen verstopten zich in het paard. Alle
andere soldaten gingen op de vlucht in hun boten.
Zogenaamd, want in plaats van weg te gaan, voeren
ze om het eiland Tenedos heen, zodat niemand hen
kon zien.
Langzaam gingen de poorten van
Troje open. Juichend van vreugde
renden de Trojanen naar buiten.
‘We hebben gewonnen!’ riepen
ze. ‘De vijand is op de vlucht
geslagen.’
Toen zagen ze het paard. Het
reusachtige houten beest
maakte hen bang. Maar na een
poosje won de nieuwsgierigheid het van de angst. Sterke
mannen probeerden het paard
de stad in te trekken, maar de
poort was te klein.
De Trojanen vierden feest.

Er was muziek, dans, wijn.
Niemand zag nog een gevaar in
het paard. Na het feest viel er een diepe
rust over de stad.
Toen zei Odysseus tegen de soldaten in de buik van
het paard: ‘Toe, ga maar. Zachtjes. Niemand mag
ons horen.’
Eén voor één lieten de soldaten zich uit het luik in
de buik op de grond zakken. Ze overvielen de poort-

wachters. Ze bestormden de torens en staken die in
brand.
Tot achter Tenedos was het vuur te zien. Snel hesen
de soldaten die zich daar hadden verstopt, de zeilen
en voeren de haven van Troje binnen.

Niet lang daarna keerden alle Griekse koningen en
hun soldaten naar hun eigen eilanden terug. Ook
Odysseus ging op weg. Tien lange jaren was hij van
huis geweest. Hij verlangde ernaar zijn vrouw
en zijn zoon in de armen te sluiten.
Maar Odysseus kwam in een
woeste storm terecht. Hij werd
gevangengenomen door een
reus met één oog. Hij raakte
in gevecht met de Kikonen
en raakte betoverd door de
Sirenen. Te veel avonturen voor
één mensenleven.
Thuis wachtte koningin Penelope
ongeduldig op de komst van
haar man. Telemachos vierde zijn
eenentwintigste verjaardag. Elke dag
tuurde hij uit over de zee. Tot eindelijk op een dag een bedelaar aanklopte
bij het paleis…
Koning Odysseus was thuisgekomen.
Ithaka, het is maar een klein eiland. Een paleis zul
je er niet meer vinden. Maar het gonst er van de
verhalen over koning Odysseus en zijn heldendaden.
Als je de kans krijgt, moet je er zelf maar eens gaan
kijken.

De Spelen
ligt een
dorpje dat Olympia heet. Het ligt aan de voet
van een berg, de Olympus.

wordt ee
de mens
Dat jaar
streken n

In de winter lag er altijd een dikke laag sneeuw op
de berg. Dan bleven de mensen binnen en vertelden
elkaar spannende verhalen. Als het onweerde,
zeiden de mensen tegen elkaar: ‘Hoor je dat? Wat
gaat die Zeus toch weer tekeer. Hij slingert de
ene na de andere bliksem naar beneden.’ Want
de Grieken dachten dat er goden woonden op de
Olympus. Zeus was de baas. Want van alle goden
had hij het sterkste wapen: de bliksemschicht.
In de zomer gingen de mensen naar buiten. Ze
deden spelletjes en hielden wedstrijden. Van
alle mannen kon Hippocleas het hardst lopen.
Timodemus was gek op worstelen. Sogenes vond
alles leuk. Hardlopen, worstelen, paardrijden, het
maakte hem niet uit.
‘Waarom organiseren we niet een wedstrijd?’ vroeg
Hippocleas.
‘Misschien kan iemand ons helpen,’ zei Timodemus.
‘De priester,’ zei Sogenes.
Ze zochten de priester op, in de tempel.
‘Wat een geweldig idee,’ zei de priester. ‘We maken
er een groot spektakel van voor alle Grieken. Het
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Olympia

wordt een feest ter ere van Zeus. Zo kan hij zien dat
de mensen van hem houden.’
Dat jaar kwamen er sporters uit alle steden en
streken naar Olympia om mee te doen aan de
spelen, die algauw de naam Olympische Spelen
kregen. Op het programma stond:
- Hardlopen: 192 meter
- Hardlopen: de dubbele afstand, dus heen en terug
- Hardlopen: twee keer de dubbele afstand, dus heen
en terug en nog eens heen en terug
- Worstelen
- Boksen
- Wagenrennen
Het werd een geweldig festijn. In een grote optocht
kwamen de deelnemers het veld op. De hardlopers,
worstelaars, boksers en wagenmenners deden allemaal hun kleren uit, want die zaten maar in de weg.
Voor het publiek waren rondom het veld tribunes
gebouwd. Het volk keek toe hoe de sporters zich in
het zweet werkten, worstelden en wagenrenden.
Hippocleas won het hardlopen, de dubbele afstand,
en Timodemus werd kampioen worstelen. De
winnaars werden gekroond met een krans van
olijftakjes.

‘Kunnen we de volgende keer niet een vijfkamp
houden?’ vroeg Sogenes. ‘Ik ben eigenlijk overal wel
goed in. En ik zou graag eens laten zien hoe goed ik
kan speerwerpen en verspringen.’
Vier jaar later werden er weer Spelen gehouden in
Olympia. In het stadion was nu plaats voor 40.000
mensen. Het programma was uitgebreid met nieuwe
sporten, zoals:
- Hardlopen met volle bepakking, dus in je blootje,
maar geharnasd en met schild en zwaard en pijl en
boog.
- Pentatlon. Een vijfkamp met vijf verschillende
sporten: speerwerpen, verspringen, hardlopen,
worstelen en discuswerpen.
Hippocleas won natuurlijk weer het hardlopen.
Timodemus kreeg de derde prijs voor het worstelen.
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n pijl en

rstelen.

En Sogenes? Sogenes won de vijfkamp. De namen
van alle winnaars werden in marmer uitgebeiteld.
Zo zou niemand ooit vergeten wie gewonnen had.
Tot op de dag van vandaag worden elke vier jaar
Olympische Spelen gehouden in een stad ergens op
de wereld. Er is veel veranderd. Er wordt gesport
door mannen én door vrouwen. Al die mannen
en vrouwen hebben vrolijke sportkleren aan. De
winnaars krijgen een gouden, zilveren of bronzen
medaille. Maar wat bij hen precies hetzelfde is als
bij Hippocleas, Timodemus en Sogenes: hun namen
worden nooit vergeten.
In Olympia kun je nog altijd het stadion bezoeken.
Zelfs van de tempel van Zeus is nog een stukje te
zien. Als je de kans krijgt, moet je er zelf maar eens
gaan kijken.

Keizer Caesar

I

is een
stad gebouwd op zeven heuvels. Het begon met
een paar huizen op iedere heuvel, die samen een
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dorpje vormden. Zo ontstonden er zeven dorpjes
op zeven heuvels. Ooit werden die dorpjes aangevallen door vijanden. De dorpsbewoners besloten
een muur te bouwen om hun zeven dorpen heen. Zo
waren ze veilig. De zeven dorpen veranderden in één
stad: Rome.
Midden in hun stad bouwden de Romeinen tempels
en een groot plein met een gebouw voor de regering.
In hun vrije tijd gingen de Romeinen graag naar
wedstrijden kijken in de arena van het Colosseum.
Er kwamen worstelaars en zwaardvechters. Soms
moesten gevangenen met wilde dieren vechten.
Romeinse soldaten trokken van land naar land en
veroverden het. Zo ontstond het Romeinse Rijk. De
beroemdste Romeinse keizer was Julius Caesar.
Julius werd geboren in Rome. Toen hij negen dagen
oud was, kreeg hij zijn drie namen: Gaius Julius
Caesar. Julius’ vader stopte een gouden amulet in
een leren zakje en deed het om de hals van zijn kind.
‘Nu hoef je nooit meer bang te zijn,’ zei hij.
Als kleine jongen mocht Julius vaak met zijn vader
mee naar het gebouw van de Romeinse regering
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op het Forum, het grote plein. Daar leerde hij dat
het rijk werd geregeerd door wijze mannen. Maar
hij begreep al snel dat de generaal van het leger het
meest te vertellen had.
Thuis kreeg Julius les van een leraar die hem Grieks
en Latijn leerde. Hij kreeg ook les in hardlopen,
speerwerpen, zwemmen en paardrijden. Dat laatste
deed Julius het liefst. Hij kon in volle galop een
paard besturen met zijn handen op zijn rug, door
alleen zijn knieën te gebruiken.
Bang was Julius Caesar nooit. Zelfs niet toen hij een
keer gevangen werd genomen door piraten.
‘Als je wegloopt, zullen we je straffen,’ waarschuwden
de piraten hem.
Julius lachte hen uit en riep: ‘Wacht maar af. Als ik
ontsnapt ben, kom ik terug om jullie te straffen!’
Na een poosje werden de piraten bang voor Julius.
Ze snapten er niets van, waarom was de gevangene
niet bang voor hén?
Julius hield woord. Op een dag wist hij weg te
komen. Hij kwam terug met soldaten en rekende af
met de piraten.
Natuurlijk viel het de regering op hoe dapper Julius
Caesar was. Ze stelden Julius aan als generaal van
het Romeinse leger. Met honderdduizenden soldaten

trok hij van Italië naar Frankrijk. Na Frankrijk viel
hij ook België en Nederland binnen. Toen stond
Julius op een dag met zijn leger op het strand. Hij
keek uit over de zee.
‘Wat ligt daar aan de overkant?’ vroeg hij aan de
Galliërs in Frankrijk.
‘Daar ligt Engeland,’ kreeg hij als antwoord. ‘Het is
een land vol monsters.’
‘Ik ben niet bang voor monsters,’ zei Julius. ‘We gaan
naar de overkant. We bouwen schepen om over te
varen.’
Toen ze in Engeland aankwamen, werd er bloedig
gevochten. De soldaten van Julius werden bang
en wilden vluchten, maar Julius liet de moed niet
zakken. Hij pakte een schild en een zwaard en
stormde naar voren. ‘Houd moed, kameraden!’ riep
hij tegen zijn soldaten.
De Romeinen wonnen de slag. Ze namen alle
Engelse soldaten gevangen.
Tegen de Engelse koningen zei Julius: ‘Laten we
vrienden worden.’
‘Vrienden?’ riepen de koningen verbaasd uit. ‘Hoe
kunnen we vrienden worden met iemand die ons
land inpikt?’
‘Als jullie niet meewerken,’ zei Julius, ‘dan breng
ik de gevangenen naar Rome. Daar gooi ik ze in de
arena waar ze mogen vechten met de leeuwen en
tegen de gladiatoren, de sterkste zwaardvechters ter
wereld.’
Toen bedachten de Engelse koningen zich. Er zat
niets anders op, ze moesten wel vriendschap sluiten
met de Romeinen.
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Julius besloot dat het tijd was om weer naar huis te
gaan. Hij werd binnengehaald als een held. In een
lange optocht liepen de soldaten over het Forum.
‘Ik kwam, ik zag en ik overwon,’ zei Julius tegen de
regering. En hij vertelde hen meteen zijn nieuwe
plannen: ‘Binnenkort trek ik met mijn leger naar
Egypte. Ik heb gehoord dat daar een heel eigenwijze
koningin woont: Cleopatra. Bouw, terwijl ik weg
ben, een nieuw Forum met een groter paleis en een
groter regeringsgebouw. Leg nieuwe wegen aan.
Want hoe beter de wegen zijn, hoe gemakkelijker het
is ons Rijk te bewaken.’
Zo werd Julius Caesar de belangrijkste man van het
Romeinse Rijk.
Na zijn dood kwam Augustus aan de macht, een
neef die hij had geadopteerd als zijn eigen zoon.
Augustus gebruikte de achternaam van zijn vader
om te laten zien hoe belangrijk hij was. ‘Nu ben ik
de Caesar,’ zei hij. Na Augustus deden alle keizers
het zo, ze noemden zich Caesar.
Julius en Augustus hebben ervoor gezorgd dat
we hen nooit vergeten. Want de maanden juli en
augustus zijn naar hen genoemd.
‘Alle wegen leiden naar Rome,’ zeggen de mensen
nog wel eens. En daar hebben ze wel een beetje
gelijk in. De Romeinse keizers hebben in hun hele
rijk wegen aangelegd.
In Rome vind je nog altijd een groot plein met regeringsgebouwen, het Forum. Ook het Colosseum,
waar lang geleden duizenden mensen de gladiatoren
toejuichten, staat er nog. Als je de kans krijgt, moet
je er zelf maar eens gaan kijken.

Het kasteel van koning Arthur

I

zijn de
mensen gek op ridderverhalen. De beroemdste
Engelse ridder is koning Arthur. Volgens de
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verhalen woonde hij in het zuiden van het land,
waar de velden groen zijn, waar kleine dorpjes liggen
aan kabbelende beekjes. Deze streek heet Somerset.
Vroeger stonden hier kastelen waar dappere ridders
woonden. En misschien woonde ook koning Arthur
hier wel ergens.
Dit verhaal gaat over Wart, een jongen die koning
werd.
Wart groeide op in een dorpje in Somerset. Net
als alle jongens hield hij ervan zich te verstoppen
in de bossen. Hij was goed in boogschieten en
zwaardvechten.
Wie zijn vader was, wist Wart niet. Hij had geen
idee waar hij geboren was. Als baby was hij door een
tovenaar naar het kasteel van heer Ector gebracht.
Dat was alles wat hem was verteld. Het kon Wart
niet zoveel schelen. Heer Ector zorgde goed voor
hem en met zijn pleegbroer Kay kon hij het goed
vinden.
Op een dag reden er boodschappers door het
land die een droeve boodschap brachten. Uther
Pendragon, de koning van Engeland, was dood. Er

Engeland

ing Arthur

zijn de
emdste

es liggen
merset.
ridders
Arthur

door een

moest een nieuwe koning komen. Maar er was een
probleem: koning Uther had geen kinderen!
De mensen in Somerset waren diepbedroefd. De
oude koning was dood, wie moest er nu koning
worden?
Niet veel later reden de boodschappers opnieuw
langs dorpen en steden. Ze brachten een nieuw
bericht: ‘Tovenaar Merlijn laat het volgende weten:
wie het magische zwaard Excalibur kan lostrekken
uit de steen in Somerset, wordt koning van
Engeland.’
Stoere ridders trokken hun deftigste kleren aan,
wandelden zelfverzekerd naar de rots met het
zwaard Excalibur en pakten het zwaard vast. Ze
trokken, wrikten en scholden, maar het zwaard zat
zo vast als een huis. Beschaamd slopen de ridders
weg.
Merlijn, de tovenaar, keek glimlachend toe. Hij wist
dat alleen een koningszoon het zwaard zou kunnen
loskrijgen.
Veel jongens uit het dorp waagden stiekem een
poging. Ook Kay besloop het zwaard in het donker.
Hij greep het vast en trok zo hard hij kon, maar het
zwaard bleef waar het was.
Kay ging naar huis en zei tegen Wart: ‘Wil je iets
voor me doen?’

‘Natuurlijk,’ zei Wart. Hij sprong op.
‘Zou je een zwaard voor me willen halen?’
Wart stond al bij de deur. ‘Waar kan ik het vinden?’
‘Op het plein is een rots. Daar zit het in vast.’
‘O, dat,’ zei Wart. En weg was hij.
Wart wandelde naar het plein, klom op de steen
en legde zijn hand op het gevest van het zwaard.
Plotseling leek het of het zwaard licht begon te
geven. Wart voelde een trilling en in één beweging
trok hij Excalibur uit de steen. Met het stralende
zwaard liep Wart naar huis. ‘Alsjeblieft,’ zei hij tegen
Kay.
Kay wist niet wat hij zag. ‘Bedankt, broertje!’ riep
hij uit en hij holde met het magische zwaard naar
Merlijn.
‘Hoe kom je daaraan?’ vroeg de tovenaar wantrouwend.
Ik heb het zelf gevonden.’
De ogen van Merlijn schoten vuur.
‘Mijn pleegbroertje heeft me een beetje geholpen,’
gaf Kay toe.
‘Ga hem halen,’ zei de tovenaar streng.
Wart kwam en knielde voor Merlijn op de grond.
‘Sta op,’ zei de tovenaar. ‘Ik moet je een geheim
verklappen. Je echte naam is Arthur. Je bent de zoon
van koning Uther.’
‘Zegt u mij wat ik moet doen,’ zei Wart.
‘Als je wat groter bent, zul je ridder worden,’ zei de
tovenaar. ‘Ga op zoek naar goede vrienden. Zonder
vrienden kun je het land niet regeren. Daarna zul je
koning worden van Engeland.’
Het ging zoals Merlijn had gezegd. Wart, die nu
Arthur heette, werd ridder en bouwde een kasteel
dat hij Camelot noemde. Toen werd Arthur koning.
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Hij trouwde met het mooiste meisje van het land:
Guinevere. De bruiloft werd een groot feest. Van
Guineveres vader kreeg Arthur een grote ronde tafel
cadeau.
Op een dag liet Arthur zijn beste vrienden naar
Camelot komen. Agravaine, Bedivere, Gaheris,
Galahad, Gawaine, Halewein, Lamorak, Lancelot,
Lioneel, Mordred, Parsifal en Pellinore, ze waren er
allemaal. En natuurlijk was ook Arthurs pleegbroer
Kay van de partij. Koning Arthur sloeg hen allemaal
tot ridder en zei: ‘Kom nu samen met mij om de
tafel zitten. Voortaan nemen wij samen alle belangrijke beslissingen. Iedereen is gelijk.’
De ridders werden beroemd in het hele land. Alle
mensen in Engeland vertelden elkaar verhalen over
de dappere daden van koning Arthur en de Ridders
van de Ronde Tafel.
Misschien vraag je je af waar Camelot, het kasteel
van koning Arthur, gebleven kan zijn.
In Somerset, in het zuiden van Engeland, ligt een
heuvel die Cadbury wordt genoemd. Torens en
muren met kantelen zijn er niet gevonden. Dat kan
ook niet, want in de tijd van koning Arthur waren
de kastelen nog van hout. Maar kijk eens naar de
vorm van de heuvel. De hellingen zijn door mensenhanden uitgehakt. En ga eens kijken in Winchester.
In de hal van het oude koninklijk paleis hangt een
reusachtig rond tafelblad aan de muur. Zou dat niet
de tafel kunnen zijn waaraan koning Arthur en de
Ridders van de Ronde Tafel hebben gezeten om te
praten over de toekomst van Engeland?
Als je de kans krijgt, moet je er zelf maar eens gaan
kijken.

Leonardo

I

in de
heuvels van Toscane, ligt een klein stadje: Vinci.
Vlak buiten dat stadje, verscholen tussen de
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olijfbomen, ligt een piepklein dorpje zonder naam.
In dat dorpje woonde ooit een jongen die geweldig
goed kon tekenen. Zijn naam was Leonardo.
Leonardo was de zoon van Piero, een notaris. Hij
regelde de zaken van rijke kooplieden in de grote
stad Florence. Zijn moeder zag Leonardo nooit. Ze
was maar een boerenmeisje. Na de geboorte van
Leonardo werd ze weggestuurd en trouwde Piero
met een deftig meisje, de dochter van een andere
notaris.
De eerste jaren van zijn leven woonde Leonardo
bij zijn opa in Vinci, maar toen hij wat groter was,
ging hij bij zijn vader in Florence wonen. Florence
was een van de mooiste steden van de wereld. Er
woonden veel beroemde beeldhouwers en schilders.
Leonardo had er plezier in om beelden en schilderijen na te tekenen.
Toen Leonardo veertien was bracht zijn vader hem
naar Verrocchio, de beroemdste kunstenaar van
Florence.
‘Kijk,’ zei Leonardo’s vader en hij legde een paar
tekeningen op tafel. ‘Dit heeft mijn zoon gemaakt.’
Verrocchio keek lang en aandachtig naar de teke-

e: Vinci.

Vinci

ningen van Leonardo en vroeg hem toen: ‘Zou je
mijn leerling willen worden?’
Leonardo knikte. En vanaf dat moment woonde
hij samen met tien andere jongens in het huis van
Verrocchio. Elke dag kreeg hij les in tekenen, schilderen en beeldhouwen.
Zeven jaar later riep Verrocchio Leonardo bij zich
en zei: ‘Leonardo, ik kan je niets meer leren. Je
schildert beter dan ik. Vanaf nu ben je geen leerling
meer, nu mag je je meester noemen.’
‘Fijn,’ zei Leonardo. ‘Maar kan ik niet nog een poosje
hier blijven wonen? Ik heb het hier erg naar mijn
zin.’
Verrocchio vond het best en Leonardo maakte
prachtige schilderijen voor in de paleizen van de
rijke kooplieden. In zijn vrije tijd pakte hij zijn
schetsboek en tekende hij huizen, paleizen, steden,
bruggen, kanalen en windmolens. De mensen in
Florence vonden de tekeningen van Leonardo erg
mooi.
Soms verzon Leonardo ontwerpen voor vechtmachines, vliegtoestellen en duikboten. Om die
tekeningen moesten de mensen in Florence erg
lachen. Want machines konden nu eenmaal niet
vechten. Vliegtoestellen bestonden niet. En het

idee dat een boot zou kunnen duiken, dat was
onmogelijk!
Ook Verrocchio keek er met verbazing naar. Wat
was die Leonardo toch een rare jongen. Dacht hij nu
werkelijk dat mensen konden vliegen?
Op een dag pakte Leonardo zijn spullen in en
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vertrok naar Milaan. Hij vond zichzelf oud genoeg
om op eigen benen te staan.
Daar aangekomen schreef hij
een lange brief aan hertog
Ludovico Sforza, de
machtigste man van
Milaan. Hij schreef:
Hoogverheven heer, ik
wil graag voor u werken.
Ik heb allerlei slimme
machines verzonnen. Ik kan
u tekeningen laten zien van
een machine die kan vechten.
Daarmee kunt u al uw vijanden
verslaan.
Ik kan ook heel goed schilderen. Als u wilt, kan ik
beelden voor u maken van marmer, brons of klei. Ik
zou bijvoorbeeld een bronzen beeld kunnen maken
van een ruiter te paard, zodat u alle mensen in
Milaan kunt laten zien hoe sterk u bent.

De hertog voelde er wel voor, zo’n beeld van brons.
Leonardo begon met tekenen. Daarna voerde hij het
ontwerp uit in klei. Tevreden keek de hertog naar
het reusachtige paard van klei op de binnenplaats
van zijn kasteel.
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Toen Leonardo klaar was, begon hij met het verzamelen van brons. Na een poos lag de binnenplaats
er vol mee. Nu begon de allermoeilijkste klus: het
afgieten van het paard en de ruiter in brons. Juist
op het moment dat Leonardo wilde beginnen met
het smelten van het brons in grote ketels, kreeg de
hertog ruzie met een andere stad.
Het werd oorlog.
‘Het spijt me,’ zei
hertog Ludovico tegen
Leonardo, ‘maar ik heb
het brons nu nodig
om kanonnen van te
maken. Dat beeld komt`
later wel.’
Het bronzen standbeeld
van paard met ruiter is er nooit
gekomen. En van het ontwerp
van klei is niets overgebleven. Zo heeft
Leonardo uit Vinci veel dingen bedacht die alleen
maar op papier staan: tekeningen van wonderlijke
machines en vreemde uitvindingen.
Gelukkig is van zijn werk ook veel bewaard
gebleven. In een museum in Parijs hangt een van
de mooiste schilderijen van de wereld. Het is een
portret van een vrouw met een klein glimlachje om
haar mond. Haar naam is Mona Lisa. Ze is geschilderd door Leonardo uit Vinci. Als je de kans krijgt,
moet je het schilderij zelf maar eens gaan bekijken.

Theater de Gl
Romeo en Julia

I

gingen
de mensen graag naar het theater. Vooral naar
het theater van William Shakespeare. Zijn
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wonderlijke verhalen werden door toneelspelers
verteld op het toneel.
Duncan was de zoon van een toneelspeler. Als
toeschouwer was hij, samen met zijn moeder, al vaak
in het theater geweest om zijn vader te zien spelen.
Dan stonden ze tussen de gewone mensen, die voor
een staanplaats een penny moesten betalen. Een
zitplaats op een van de galerijen kostte twee penny’s.
Er waren ook ereplaatsen voor deftige gasten. Soms

al naar

, al vaak
spelen.
ie voor

penny’s.
n. Soms

Theater de Globe in Londen

waren die gevuld met ministers of mensen van adel.
Een enkele keer kwam koning Jacobus zelf kijken
naar het spel van de Mannen van de Koning, want
zo heette de toneelgroep die ook door de koning zelf
werd betaald.
Op een dag zei Duncans vader: ‘Vandaag heb ik je
hulp nodig. Onze toneelknecht is ziek.’
Die dag ging Duncan voor het eerst mee naar het
theater als hulpje van zijn vader.
‘Gaan jullie voor vanavond een nieuw stuk instuderen?’ vroeg Duncan.
Zijn vader schudde zijn hoofd. ‘We gaan Romeo en
Julia repeteren. Je hebt dat stuk al vaak gezien, dus
je kunt ons vast goed helpen met het opdoen van
de pruiken en het wisselen van de kleren en het
aangeven van de spullen.’
Duncan dacht aan Romeo, die verliefd werd op de
mooie Julia. Hij kende de woorden van het stuk
bijna uit zijn hoofd:
‘O, Julia, wat zijn je lippen mooi. Wat zou ik je graag
willen kussen.’
‘O, Romeo, is dat wel verstandig?’
Vader en zoon stapten het theater de Globe binnen,
dat zo heette omdat het gebouw zo rond was als

een wereldbol. Duncan leerde hoe hij de acteurs
in hun kleren moest helpen, hoe hij de pruiken
moest verzorgen en hoe hij zo onopvallend mogelijk
zwaarden kon aangeven. Terwijl de toneelspelers
op het podium bezig waren, deed hij ongezien en in
stilte zijn werk. Omdat hij het zo goed deed, mocht
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hij algauw elke dag met zijn vader mee.
Vaak gluurde Duncan stiekem door het achterdoek. Bij het zwaardvechten hield hij zijn adem in.
Hij bibberde van angst als Julia het flesje met gif
leegdronk.
‘Jongen, stel je toch niet zo aan,’ zei Duncans vader

dan. ‘Het is allemaal maar spel. We doen net alsof.’
Dag in dag uit waren alle tweeduizend plaatsen in
de Globe bezet. Sommige mensen kwamen wel twee
of drie keer terug om te zien wat ze allang wisten,
namelijk dat het slecht afliep met de verliefde
Romeo en zijn geliefde Julia.
Achter het toneel liep Duncan zich het vuur uit
de sloffen. Het moeilijkste klusje was om de jonge
Thomas in een paar tellen om te toveren in een
verleidelijke Julia.
1. Jurk voorhouden.
2. Strikken vastmaken op de rug.
3. Schoenen aangeven.
4. Helpen met de pruik. Niet vergeten die stevig aan
te trekken, zodat het haarstuk niet los kon gaan.
Hoe vaak hij Thomas ook hielp met aankleden, het
bleef raar om een jongen in een meisje te zien veranderen. Waarom konden vrouwen niet gewoon zelf de
vrouwenrollen spelen?
Toen kwam de dag dat Thomas van het podium viel.
Met veel moeite kwam hij overeind, maar hij kon
niet meer op zijn benen staan. Kermend van pijn
trok hij zich terug achter het gordijn. Wie moest
hem vervangen?
Duncan wist meteen wat hij moest doen. Toch
aarzelde hij, want hij dacht aan de kus en het flesje
gif. Hij keek zijn vader aan en vroeg: ‘Zal ik…?’
‘Ja, goed!’ was het antwoord. ‘Doe snel Julia’s kleren
aan.’
In een paar tellen veranderde Duncan in Julia. Het
ging vanzelf: hij liep als een meisje, hij praatte als
een meisje en hij keek naar Romeo als een verliefd
meisje.

‘O, Julia, wat zijn je lippen mooi. Wat zou ik je graag
willen kussen.’
‘O, Romeo, is dat wel verstandig? Wat zullen onze
ouders daarvan vinden? Onze families hebben al
heel lang ruzie met elkaar.’
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Toen kwam de kus. Julia deed het zonder beven.
Zelfs het innemen van het flesje met gif lukte
Duncan zonder bibberen. Julia liet zich langzaam
op de grond zakken en bleef bewusteloos liggen,
precies zoals William Shakespeare het had bedacht.
Ze wachtte en wachtte, tot Romeo haar wakker
zou kussen. Duncan mocht niet bewegen nu, de
toeschouwers moesten allemaal denken dat Julia
bewusteloos was. Ze leek wel dood. Net alsof. Wat
duurde het lang, vond Duncan. Maar dat gaf niets.
Zo had hij tijd genoeg om aan later te denken, als hij
zelf een beroemde toneelspeler was geworden. Niet
bewegen! Hij moest wachten tot ook Romeo naast
hem ineen zou zakken. Dan was het stuk afgelopen
en zou het publiek gaan juichen en klappen. Daarna
zou Duncan opstaan en samen met de andere
toneelspelers buigen. Buigen en het applaus in
ontvangst nemen.
En het applaus kwam. Het klaterde als een waterval
langs de galerijen van de Globe.
Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens in de
Globe gaan kijken.

De koning en zijn honden

I

woonde
eens een koning die Lodewijk XIV heette.
Lodewijk was vijf jaar toen hij koning werd van
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Frankrijk. De jonge koning werd geholpen door zijn
moeder, Anne van Oostenrijk.
Toen koning Lodewijk XIV 21 jaar was, trouwde hij
met Maria Theresia van Spanje. Ze gingen in het
paleis van de vroegere koning Lodewijk XIII wonen.
Omdat Lodewijk het paleis veel te oud en te klein
vond, liet hij vier bouwmeesters komen. ‘Verander
dit oude paleis in het grootste en mooiste paleis van
de hele wereld,’ beval de koning.
De bouwmeesters knikten en bogen en gingen aan
de slag. Het duurde vele jaren, maar toen was de
wens van de koning dan toch eindelijk vervuld: hij
woonde in een paleis zo groot als een stad, met
tuinen waarin je met gemak kon verdwalen. In de
vijvers spoten honderden fonteinen water in de
lucht.
Maar het mooiste plekje van zijn paleis vond de
koning zijn slaapkamer. Het was er elke dag een
komen en gaan van een lange stoet bedienden,
vrienden en landgenoten. Vanuit zijn koninklijke
bed deelde hij bevelen uit.
‘Kakstoel!’ riep de koning bijvoorbeeld.
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En zijn bedienden zetten zo snel ze konden de
koninklijke kakstoel voor hem klaar. Dan tilde de
koning zijn nachtjapon op en liet hij zijn koninklijke
billen op de kakstoel zakken. En als de koning klaar
was met poepen, riep hij: ‘Klaar!’ Dan veegden de
bedienden zijn koninklijke billen en ruimden zijn
koninklijke poep op.
Koning Lodewijk XIV leidde een luxeleventje. Alles
waar hij om vroeg, werd voor hem gedaan. En niets
was hem te gek.
Op een ochtend keek de koning uit het raam van
zijn slaapkamer en zei: ‘Ik wil dat er morgen sinaasappelbomen in mijn tuinen groeien.’
‘Zoals u wenst,’ zeiden de kameniers.
En terwijl de koning zijn ministers ontving en
belangrijke zaken besprak, hield hij met een schuin
oog zijn tuinmannen in de gaten. Ze waren druk
in de weer met reusachtige plantenbakken. De
volgende dag stond er een lange rij met sinaasappelbomen langs de tuinpaden.
Koning Lodewijk XIV ging graag op jacht. In de
koninklijke stallen stonden honderd paarden klaar.
Hij jaagde op wilde zwijnen, herten, fazanten
en konijnen. In de stallen woonden ook duizend
jachthonden.

Op een dag ontstak de koning in grote woede.
‘Waarom luisteren die honden niet maar me?’ riep
hij tegen de koninklijke jachtopzieners. ‘Ik kan
roepen wat ik wil, maar ze staren me aan alsof ik
een onnozele gek ben.’
De jagers sidderden van angst. Als de koning boos
was, kon je hem beter niet tegenspreken.
Een dappere jonge jager stapte naar voren en zei:
‘Honden luisteren alleen naar hun eigen baas,
Majesteit.’
‘Ik ben de baas!’ schreeuwde de koning.
‘Voor honden gelden andere regels,’ durfde de jonge
jager te zeggen. ‘Wie ze eten geeft, die is de baas.’
De koning deed alsof hij niets had gehoord. Maar
de volgende ochtend zei hij tegen zijn bedienden:
‘Bezorg me drie jonge honden en richt een hondenkamer in.’
Nog diezelfde dag bracht de jonge jager drie hondjes
naar de koninklijke slaapkamer.
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‘Geef ze te eten,’ zei de koning.
De jager schudde zijn hoofd en zei: ‘Dat moet u
voortaan zelf doen. U moet de honden ook een
naam geven, dan gaan ze vanzelf naar u luisteren.’
De koning dacht na en zei toen met een glimlach:
‘Ik noem ze Bonne, Ponne en Nonne.’
Al snel deden niet alleen de mensen in het paleis
alles wat de koning hen beval, maar ook de drie
koninklijke honden. Elke dag wandelde hij met
ze door het paleis. In die wandelgangen was het
dringen geblazen. Honderden mensen probeerden
een praatje met hem aan te knopen of hem een
gunst te vragen.
Maar de koning had alleen oog voor zijn honden.
‘Kijk eens wat ze kunnen,’ zei hij. ‘Lig! Zit! Poot!’
De mensen waren diep onder de indruk. Het liefst
wilden ze net zo zijn als hij. Daarom kochten ze
net zulke honden als de koning had. En ook precies
dezelfde meubels als de koning. Ze bestelden net
zulke schilderijen in gouden lijsten en sinaasappelbomen voor in hun tuin. Alle mensen in Parijs
wilden dezelfde kleren als de koning. En zo hadden
al snel alle meubelmakers, schilders, tuinmannen en
kleermakers werk in overvloed. Lodewijk XIV vond
het allemaal best. Hij werd steeds beroemder en het
ging goed met het land.
Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens gaan
kijken in het paleis van Lodewijk XIV in Versailles.
Wandel door de gangen en neem een kijkje in de
zalen. Maar vergeet niet je neus om de hoek te
steken van de koninklijke slaapkamer en de hondenkamer van Bonne, Ponne en Nonne.

De stad van Peter

I

ligt SintPetersburg, een stad die is gebouwd door Peter
de Grote. Tsaar Peter, zeiden de Russen. De stad
N E E N L A N D H I E R V E R VA N D A A N …

is niet naar hem genoemd, maar naar de heilige
Petrus, een figuur uit de bijbel.
Peter was nog maar tien toen hij na de dood van
zijn vader Alexei keizer moest worden. De jongen
deed zijn best om zich zo keizerlijk mogelijk te
gedragen. Maar hij was nog veel te jong om het land
te regeren, dat werd voor hem gedaan. En dus had
Peter genoeg tijd om in zijn Moskouse paleis met
soldaatjes te spelen. Hij liet ze in lange rijen over
de tafel marcheren. Ze beschoten de forten van de
vijand. Peter was de baas, hij kon beslissen wie won
en wie verloor. Mooier nog dan al zijn soldaatjes bij
elkaar, vond Peter het houten speelgoedschip dat hij
op een dag kreeg van een van de ministers.
’s Zomers ging Peter met zijn moeder naar
het buitenpaleis in Preobrazjenskoje, niet ver
van Moskou, in de uitgestrekte bossen. Daar,
aan de oevers van de rivier de Jaoeza, speelde
Peter soldaatje met zijn vrienden. Het waren er
honderden. Iedereen kreeg een echt uniform aan,
blauw of groen. Van de minister kreeg Peter een
koetsje dat werd getrokken door pony’s. Maar Peter
wilde liever geweertjes en kanonnetjes die echt
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konden knallen. Natuurlijk kreeg hij zijn zin. Samen
met zijn vrienden bouwde Peter forten. Toen die
forten klaar waren, kon het gevecht beginnen. De
blauwe soldaten en de groene soldaten stelden zich
op in lange rijen. Ze marcheerden naar het slagveld. En Peter? Die liep helemaal achteraan met een
trommel voor zijn buik. Want trommelen deed de
kleine keizer het allerliefst.

Op een dag vond Peter tijdens een lange wandeling
door de bossen een half vergaan zeilbootje.
‘Ik wil zeilen,’ zei Peter tegen de minister. ‘Zoek
iemand die het bootje kan repareren.’
Al snel werd er een timmerman gevonden. Het
was een Hollander, Karsten Brandt genaamd.
Karsten knapte het bootje op, zette er een mast op
en maakte een zeil. Samen zeilden de keizer en de
timmerman over de rivier.
Peter luisterde ademloos naar de verhalen van de
timmerman. Verhalen over Nederlandse kapiteins,
kooplieden en ontdekkingsreizigers.
‘Als ik groot ben ga ik ook op reis,’ zei Peter. ‘Op een
dag zal ik jouw land bezoeken.’
Keizer Peter hield woord. Toen hij groot was, en
door iedereen Peter de Grote werd genoemd, kwam
hij met zijn Grote Gezelschap naar Nederland.
Studenten, muzikanten, edelen, soldaten, tolken,
kamerheren, koks, koetsiers en vier dwergen. Wel
tweehonderdvijftig man.
‘Probeer zoveel mogelijk van de Hollanders te leren,’
zei Peter tegen de anderen. Zelf trok hij timmermanskleren aan en ging op een scheepswerf in
Amsterdam werken.
Soms maakte Peter een tochtje door het land. Dan
stopte hij bij een molen en zei: ‘Zo’n molen ga ik in
Rusland ook bouwen.’ Of hij bezocht een dokter en
zei: ‘Zulke dokters gaan we in Rusland ook opleiden.’
Maar het liefst wandelde Peter door Amsterdam. Hij
keek naar de grachten, de bruggen en de sluizen en
zei: ‘Zo’n stad in het water ga ik later in Rusland ook
bouwen.’
Na vier maanden was Peters schip klaar.

Burgemeester Witsen reikte hem een diploma uit.
V O O R P E T E R, G E D I P L O M E E R D S C H E E P S T I M M E R M A N,
stond erop. Het Grote Gezelschap vertrok. Het schip
mocht Peter houden.
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Terug in Rusland ging Peter de Grote op zoek naar
een plek om zijn stad te bouwen. Het moest een stad
worden met een haven, een stad aan zee. Peter vond
wat hij zocht: een plek waar de rivier de Neva in de
Oostzee stroomde.
‘Hier wil ik mijn stad bouwen,’ zei hij tegen de
minister.
De minister protesteerde en zei: ‘Maar dat is midden
in een moeras.’
Peter hield vol. ‘Het maakt niet uit. We doen
het net als de Amsterdammers. We bouwen de
stad op palen. We graven grachten. We bouwen
sluizen. Begin maar met een fort en een haven.
En vergeet niet een scheepswerf te bouwen,
want ik heb schepen nodig. Dan kunnen we net
als de Nederlanders op ontdekkingstocht en op
handelsreis.
Voor zichzelf bouwde Peter een kleine blokhut aan
het water. Zo kon hij alle dagen uitkijken over zijn
stad in aanbouw. Peter liet tekenaars komen uit
Italië, want langs het water van zijn grachten wilde
hij Italiaanse paleizen.
Toen de stad eindelijk klaar was, ging Peter in het
allermooiste paleis wonen. En hij gaf de stad een
naam: Sint-Petersburg, naar zijn lievelingsheilige
Petrus.

nd ook
Als je de kans krijgt, moet je er zelf maar eens gaan
kijken.

De kleine Wolfgang
ligt
een stad die Salzburg heet. Salzburg ligt tussen
de bergen, aan een rivier, in Oostenrijk. Als je
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door de stad wandelt, met zijn prachtige huizen aan
deftige straten en pleinen, lijkt het wel of iedereen
in een paleis woont. Overal klinkt het geluid van
muziek: fluwelen violen, klaterende piano’s, gevoelige stemmen.
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Dat was al zo toen de kleine Wolfgang werd
geboren. Hij groeide op in een huis vol muziek. Als
Wolfgang moest gaan slapen, speelde zijn vader
Leopold slaapliedjes op de viool. Als Wolfgang
wakker werd, hoorde hij pianoklanken en vrolijk
gezang. Dan zong zijn zus Nannerl liedjes terwijl ze
zichzelf op de piano begeleidde.
Lopen deed Wolfgang pas toen hij drie jaar was.
Zijn eerste stapjes deed hij recht op de piano af. Met
zijn handjes kon hij net bij de toetsen. En toen hij
die eenmaal gevonden had, kon hij er niet meer van
afblijven.
Op een dag speelde Nannerl een stukje dat ze van
haar vader had geleerd. Toen ze klaar was, zei de
kleine Wolfgang: ‘Ik, ik!’ Hij duwde zijn zus van de
kruk, klom er zelf op en speelde het melodietje na.

Salzburg

gang
De ouders van Wolfgang keken verrukt toe. Ze
begrepen dat er in hun woonkamer in het bovenhuis
aan de Getreidestrasse een wonder was gebeurd.
Vanaf die dag kreeg Wolfgang elke dag pianoles.
Al snel zorgde het wonderkind voor meer verrassingen. Toen hij vijf jaar was, bedacht hij zijn eerste
eigen muziekstuk. Papa Leopold pakte pen en papier
en schreef de noten op. De eerste compositie van
Wolfgang Amadeus Mozart was geboren.
Als andere kinderen buiten speelden, op de pleinen
en langs de oevers van de rivier, speelde Wolfgang
piano. Na een poosje was ook de viool van zijn vader
niet veilig voor zijn handen. Daarom kocht Leopold
een kinderviool, waarop Wolfgang al snel alle melodieën kon naspelen.
Trots als een pauw schepte papa Leopold Mozart
tegen iedereen op over de muzikale kunsten van zijn
zoon.
‘Laat maar eens horen,’ zeiden ze.
Zo kwam het dat Wolfgang op zijn zesde zijn eerste
concerten gaf. Eerst alleen voor de vrienden van
zijn ouders, maar later ook voor de rijke mensen in
de stad, die er graag voor wilden betalen om een
wonderkind te horen spelen. En ten slotte zelfs voor
aartsbisschop Sigismund.
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‘Zoiets heb ik in mijn hele leven niet eerder
gehoord,’ zei Sigismund. ‘Ik zal jullie geld geven
zodat de kleine Wolfgang de top kan bereiken.’
Het bleef niet bij concerten in Salzburg. Met geld
van de aartsbisschop organiseerde vader Leopold
een tournee voor zijn wonderzoon door Oostenrijk.
Per koets ging de hele familie op weg naar paleis
Schönbrun. In Wenen aangekomen werden
Wolfgang en Nannerl met applaus begroet door
keizerin Maria Theresia van Oostenrijk en hertogin
Marie Antoinette. De balzaal van het paleis vulde
zich met muziek. Niemand kon geloven dat de
prachtige melodieën werden voortgebracht door een
jongetje van zes en zijn zusje van elf.
Eenmaal terug in Salzburg ging Wolfgang door met
oefenen en met het schrijven van muziek. Maar niet
voor lang, want zijn vader besloot dat het tijd was
voor een wereldreis. De hele wereld moest kennismaken met de muziek van zijn wonderkind.
In een koets ging de reis van Keulen naar Brussel
en van Brussel naar Parijs. In elke stad bleven ze
een paar maanden. Elke dag gaf Wolfgang een
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concert. In Parijs vierde hij zijn achtste verjaardag
en hij mocht er optreden voor de Franse koning
Lodewijk xv.
Van Parijs ging de reis naar Londen en van Londen
naar Den Haag. De maanden en de jaren gingen
voorbij. Wolfgang hield van het spelen en van het
applaus, maar hij begon steeds meer naar huis te
verlangen. Dan dacht hij vol heimwee aan Salzburg,
de stad tussen de bergen, aan de rivier. Dan ging
hij achter de piano zitten, en speelde hij de stad, de
paleizen, de bergen en de rivier. De muziek bracht
hem thuis.

In Den Haag ging het mis. Wolfgang en Nannerl
zouden samen optreden in paleis Noordeinde, maar
Nannerl werd ernstig ziek. Ze kreeg hoge koorts.
Wolfgang moest alleen spelen voor prins Willem
v en prinses Carolina. Na een paar weken knapte
Nannerl weer op. Maar ze was nog niet beter of nu
kreeg Wolfgang hoge koorts. Prins Willem stuurde
zijn beste lijfarts om de kleine Wolfgang er weer
bovenop te helpen. Gelukkig werd ook Wolfgang
weer beter.
‘Het is tijd om naar huis te gaan,’ zei Wolfgangs
vader.
Na drie jaar onderweg geweest te zijn, kwam de
familie Mozart eindelijk weer thuis in hun eigen
huis in de stad met de mooie pleinen aan de rivier.
Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens gaan
luisteren naar het fluwelen geluid van violen en
klaterende pianoklanken. Je kunt het allemaal horen
in Salzburg, in Oostenrijk, de geboortestad van
Wolfgang Amadeus Mozart.

Bouwen met Gaudí

I

wordt
een kerk gebouwd met de mooie naam Sagrada
Familia: Heilige Familie. Ernaast staat een
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schooltje dat al net zo bijzonder is. De muren lijken
op wuivend graan en het dak deint mee als de
golven van de zee.
Honderd jaar geleden werd de school geopend door
Antoni Gaudí, een beroemde Spaanse architect.
Hij bouwde de school voor de kinderen van zijn
timmerlieden, metselaars en dakdekkers.
‘Ik heb nog nooit zo’n lelijke kerk gezien,’ zei Jaime
op een dag toen hij met zijn vriend Jorge de school
uit liep.
‘Hoe kun je dat nou zeggen?’ riep Jorge verbaasd uit.
‘Je eigen vader bouwt eraan mee.’
‘Mijn vader vindt hem ook lelijk.’
‘Kijk uit voor die…’
Het was al te laat, Jaime knalde met zijn hoofd
tegen een lantaarnpaal.
‘Ik heb nog nooit zo’n lelijke lantaarnpaal
gezien,’ mopperde Jaime.
‘Hoe kun je dat nou zeggen?’ zei Jorge.
‘Hij is ontworpen door Gaudí zelf.’
‘Wat maakt het uit?’ vroeg Jaime. ‘Het
doet evenveel pijn. Als ik groot ben, ga

Barcelona

audí
ik alleen mooie dingen maken.’
‘Jij? Daar ben je veel te onhandig voor. Alles wat jij
maakt, gaat kapot. Zullen we naar het park gaan?
Meneer Gaudí bouwt in Parc Güell aan iets nieuws:
een fontein en een bank.’
Toen de jongens de bouwplaats op liepen, werd Jorge
meteen door zijn vader tegengehouden. ‘Nergens
aankomen, jongens! Breng me alsjeblieft niet in
verlegenheid waar meneer Gaudí bij is.’
Jaime en Jorge stopten hun handen diep in hun
zakken om te laten zien dat ze niets konden
aanraken ook al zouden ze het willen.
‘Kijk, daar heb je hem.’ Jorge gaf Jaime een zet met
zijn schouder.

Jaime viel bijna om. ‘Wie?’
‘Gaudí.’
Samen keken de jongens hoe de man met de
baard en de versleten jas aanwijzingen gaf aan de
metselaars.
‘Zie je dat?’ Jaime wees. ‘Het lijkt wel een slang van
steen.’
De bank die zich als een slang door het park slingerde werd door de metselaars ingesmeerd met een
dikke laag klei.
‘Zie je dat?’ Nu was het Jorge die wees. ‘Is dat niet
jouw vader?’
Terwijl de jongens toekeken, ging Jaimes vader met
zijn blote billen op de natte klei zitten. Naast hem
stond Gaudí.
‘Zit je goed zo?’ vroeg de architect. ‘Ik wil het zeker
weten. Binnenkort komen hier duizenden mensen
om van hun rust te genieten. Ik wil dat ze lekker
zitten.’
Jaimes vader knikte heftig. Met een rood hoofd
stond hij op en hees zijn broek op.
‘Dan kunnen we nu beginnen met het bekleden
van de bank,’ zei Gaudí.’ Hij wenkte Jorge en Jaime.
‘Kom eens helpen, jongens.’
‘Meneer Gaudí,’ riep Jaimes vader in paniek. ‘Zou u
dat wel doen? Die zoon van mij maakt alles kapot
waar hij naar kijkt.’
‘Dat komt goed uit. Geef die jongens een hamer en
zet ze aan het werk.’
Jaimes vader duwde de twee vrienden elk een hamer
in handen. Hij wees hen op houten kratten vol tegels
in allerlei kleuren, kisten vol borden en schalen, en
rekken vol flessen.
Jaime keek zijn vader vragend aan.

‘Sla ze maar kapot, jongen,’ zei de metselaar. ‘Toe
maar.’
Jorge verroerde geen vin. Maar Jaime begreep al snel
wat de bedoeling was. Hij hakte er vrolijk op los.
Alle tegels, borden, schalen en flessen sloeg hij aan
stukken. En al die stukken werden door de metselaars op de slingerbank gemetseld.
Gaudí keek tevreden toe. ‘Ik heb nog nooit een
jongen gezien die zo goed mozaïek kan maken,’ zei
hij.
Jaren later kwamen de twee vrienden elkaar
weer tegen voor de ingang van het Parc Güell. Ze
wandelden langs de fontein met de leguaan en
gingen op de slangenbank zitten.
‘Vind je die bank nog steeds de lelijkste bank van de
wereld?’ vroeg Jorge plagerig.
Jaime schudde lachend zijn hoofd. ‘Gaudí had gelijk.
Waarom moet alles recht zijn? Onze grote Spaanse
architect nam een voorbeeld aan de natuur. Hij
bouwde huizen als bloemen en meubels als dieren.
En dankzij de blote billen van mijn vader is er geen
bank ter wereld waarop je zo lekker kunt zitten.’
Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens in
Barcelona gaan kijken. Wandel langs de Sagrada
Familia, de prachtige kerk die waarschijnlijk nooit
afkomt. Ben je moe? Ga dan haar het Parc Güell en
rust lekker uit op de slangenbank met het bijzondere
mozaïek.

Een heleboel bizons en
een klein handje

I

maakte
Maria Sautuola op een dag samen met haar
vader Marcelino en haar hondje Pablo een lange
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wandeling. Ze beklommen een heuvel en genoten
van het uitzicht over de stad Santander. Maria
wilde in een hoge boom klimmen, maar dat vond
haar vader veel te gevaarlijk. Pablo wilde een grot
in lopen, maar dat vond Maria veel te griezelig.
Misschien woonden er wel enge dieren in.
Een poos later bezocht Maria’s vader de wereldtentoonstelling in Parijs. Hij kwam thuis met
enthousiaste verhalen.
‘Je gelooft je ogen niet,’ zei hij. ‘Ik heb het allemaal
gezien: mummies die zijn gevonden in Egyptische
piramides, stenen kruiken uit Etruskische graven
en zuilen uit Griekse tempels. Ik zou wel eens in die
grot willen kijken, in de heuvels bij Santander, waar
we zo’n mooi uitzicht hadden. Je weet maar nooit
wat daar allemaal voor schatten te vinden zijn.’
‘Dan ga ik mee,’ zei Maria. ‘Nemen we dan wel
lantaarns mee?’
Zoals afgesproken gingen vader en dochter op
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onderzoek uit. Pablo liep kwispelstaartend de grot
in, zijn neus achterna. Marcelino en Maria volgden
hem. Ze hielden hun lantaarns voor zich uit.
‘Maria, kijk eens!’ Marcelino knielde op de grond.
Hij zag de resten van botten, scherven en stenen
met scherpe randen. Hij raapte er een op. ‘Voel eens
hoe scherp? Die steen is vast gebruikt als mes.’
‘Door wie dan, papa?’ vroeg Maria.
Op die vraag had haar vader geen antwoord.
Maria keek om zich heen. Waar was haar hondje
gebleven? Ze riep hem: ‘Pablo!’ Het ‘a-o, a-o, a-o’
echode door de grot, maar Pablo liet zich niet zien.
Dapper stapte Maria het donker in. Ze hield de
lantaarn zo hoog mogelijk boven haar hoofd. Ze
schrok, want over het plafond rende een kudde
wilde dieren.
‘Papa, kom eens kijken. Stieren!’
Maria’s vader kwam naast haar staan en bescheen
het plafond van de grot met zijn lantaarn.
‘Grotschilderingen,’ fluisterde hij vol bewondering.
‘Het zijn geen stieren, Maria. Het zijn bizons. Een
hele kudde. Wie zou die tekeningen daar hebben
gemaakt?’

Op die vraag had Maria geen antwoord. Samen met
haar vader liep ze verder de grot in. Ze ontdekten
herten, twee paarden, wilde zwijnen en een heleboel
handen.
‘Woef,’ deed Pablo om te laten weten dat hij er weer
was.

Maria’s vader waarschuwde de wetenschappers en
de archeologen die hij in Parijs had ontmoet. ‘Ik heb
een grote ontdekking gedaan,’ zei hij.
Niet lang daarna kwam een groep
belangrijke heren de grot
bezoeken. Ze keken, ze kuchten,
ze schraapten hun keel en
zeiden: ‘Nep. Het is allemaal
nep. De mensen in de oertijd
konden helemaal niet tekenen.
Daar hadden ze bovendien geen
tijd voor. Ze waren altijd op zoek
naar eten.’ En ze vertrokken weer.
Thuis oefende Maria in het tekenen
van bizons, herten, paarden en zwijnen.
In haar fantasie hoorde ze de mensen die vroeger in
de grot hadden gewoond met elkaar praten:

‘Kijk,’ zei een vader. ‘Zo zien bizons eruit. Wees
voorzichtig, want ze leven in kuddes. Als je niet
uitkijkt, word je platgetrapt. Om te oefenen met
jagen kun je maar beter beginnen met een hert of
een zwijn. Ik zal er een paar tekenen, dan kun je ze
herkennen.’
De vader tekende herten en zwijnen. En ook een
paard. ‘Dat is een paard,’ zei hij. ‘Je hoeft niet bang
voor hem te zijn.’
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Toen kwamen de kinderen op het idee om vriendschap te sluiten met het paard. Ze klommen op zijn
rug en lieten zich van de ene plek naar de andere
plek rijden zonder moe te worden.

Samen met haar vader bezocht Maria nog vaak de
grot van Altamira. Ze deed er een grappige ontdekking. Marcelino liet haar zien hoe de handen op de
muren terecht waren gekomen. ‘Leg je gespreide
hand eens op de rots,’ zei hij.
Maria deed wat haar vader vroeg.
Toen pakte Marcelino een pijpje
uit zijn zak en blies een beetje
rood poeder langs Maria’s hand.
‘Haal je hand nu maar weg,’ zei
hij. Verbaasd keek Maria naar
haar kleine handje tussen de
andere handen.

Op een dag kwamen de belangrijke mannen weer langs. ‘We
hebben ons vergist,’ zeiden ze. ‘In
Frankrijk zijn ook grotten met tekeningen ontdekt.
Die tekeningen zijn al zeker tienduizend jaar oud.
Nu moeten we wel toegeven dat de bizontekeningen
van Altamira echt zijn.’ Marcelino Sautuola keek
trots voor zich uit. Eindelijk kreeg hij gelijk.
En Maria? Die dacht aan haar handafdruk op de
wand van de grot. Misschien zouden er over tienduizend jaar wel mensen zijn die zich afvroegen:
‘Van wie zou dat handje toch zijn?’

Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens in de
grot van Altamira gaan kijken.

Leve de vooruitgan

I

werd
ruim honderd jaar geleden een bijzondere
toren gebouwd.
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Het begon op een dag met een luid kabaal. Vanuit
hun slaapkamerraam probeerden Julia en Pascal,
de kinderen van een hotelhouder, naar het einde
van de straat te kijken, maar ze zagen niets
bijzonders. Ze hoorden alleen die harde klingklonggeluiden. Daarom namen ze de trappen
helemaal naar boven, naar de verdieping waar
de kamermeisjes sliepen. Daar deden ze het
zolderraam open en gingen zover mogelijk naar
buiten hangen. Nu zagen ze het: waar de Rue de
Monttessuy ophield, waren mannen druk in de
weer met ijzeren balken.
‘Ik doe geen oog meer dicht,’ klaagde mama
Valérie bij het avondeten. ‘En dan te bedenken
dat de bouw van de toren minstens twee jaar gaat
duren.’
‘Het is de vooruitgang, liefje,’ zei papa Lucien. ‘Je
kunt de vooruitgang niet tegenhouden.’
‘Toch is het een belachelijk idee,’ hield mama
Valérie vol. ‘Wie komt er nou op het idee om de
lelijkste toren van de wereld uitgerekend bij ons
om de hoek neer te zetten?’
‘Ik las in de krant dat meneer Eiffel het ontwerp
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heeft gemaakt,’ zei Pascal. ‘Er stond een tekening bij.
Hij wordt juist heel mooi.’
‘Het wordt een toegangspoort voor een tentoonstelling,’ wist Julia. ‘Daar komen vast een heleboel
mensen op af.’
Papa Lucien knikte glimlachend. De hoogste toren
van de wereld en een wereldtentoonstelling in Parijs,
dat zou het hotel inderdaad wel eens veel gasten
kunnen opleveren.
‘Als de vooruitgang niet zo lelijk was, deed ik er heus
wel aan mee,’ klaagde mama Valérie. En daarmee
was voorlopig alles gezegd.
Voor het slapengaan lazen Julia en Pascal de boeken
van Jules Verne. Julia’s lievelingsboek was De reis om
de wereld in 80 dagen. Pascal hield vooral van Vijf
weken in een luchtballon.
‘Als ik later groot ben, ga ik ook verre landen
ontdekken,’ zei Julia tegen haar broer. ‘En jij?’
Pascal haalde zijn schouders op. ‘Ik zou wel een
tunnel willen graven naar het middelpunt van de
aarde.’
‘Dat lijkt me wel erg heet.’
Pascal knikte. ‘Dat soort dingen kan alleen in
boeken. En jij?’
‘Ik zou wel eens boven op die toren willen klimmen.’
‘Veel te gevaarlijk.’
‘Er komen toch trappen in? En een lift.’
Samen keken broer en zus naar de wonderlijke
toren die al ver voorbij de dakgoot van het hotel
was uitgegroeid. Zou de toren van meneer Eiffel
werkelijk tot aan de hemel reiken, zoals de mensen
vertelden? Hoe vaak zouden ze nog het geklingklong
horen voor de laatste klinknagel in het laatste gat in
de laatste ijzeren balk was vastgeklonken?
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Na twee jaar waren Pascal en Julia helemaal gewend
aan het geluid van ijzer op ijzer op ijzer. Maar het
geklaag van mama Valérie wende nooit. ‘Wanneer
houdt de vooruitgang nu eindelijk eens op?’ riep ze
bijna dagelijks uit.
‘Bij de top,’ zei Pascal vrolijk.
‘Van papa mogen we mee omhoog,’ zei Julia opgetogen. ‘Hij heeft kaartjes gekregen voor de opening
op 6 mei. Jij gaat toch wel mee, mama?’
‘Geen haar op mijn pijnlijke hoofd die eraan denkt,’
kermde mama Valérie. ‘En jullie blijven gewoon met
beide benen op de grond.’
Maar als kinderen iets echt willen, zijn ze niet
gemakkelijk te stoppen. Op de dag van de opening
stapten ze met hun vader en allerlei hoogwaardigheidsbekleders in de lift en zoefden naar de eerste
verdieping. Hijgend beklommen ze de treden naar
de tweede verdieping. Vanaf daar keken ze uit over
de stad.
‘Wie het eerst ons hotel ziet!’ riep Julia.
Pascal wees. ‘Daar.’
‘Wat is het klein,’ zei Julia.
‘Weet je,’ zei Pascal. ‘Misschien zullen hier in de
toekomst overal auto’s rondrijden. Misschien vliegen
de vliegtuigen je dan wel om de oren. En misschien
reizen we dan allemaal rond de wereld.’
‘In tachtig dagen?’ vroeg Julia.
‘Ja,’ zei Pascal vol overtuiging. ‘Nu we in Parijs de
hoogste toren van de wereld hebben, kan alles.’
Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens in Parijs
gaan kijken.

Kinderdag

I

spelen
kinderen op het strand. Al die kinderen zijn op
vakantie in Turkije. Nergens is het strand zo
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mooi en de zee zo blauw als in Antalya.
Turkse kinderen zijn er niet, vandaag. Die vieren
feest. Op 23 april is het kinderdag, dan zijn de
kinderen in Turkije de baas.
Neem Murat, hij heeft geen tijd om naar het strand

Turkije

te gaan. Een dag lang is Murat burgemeester van
Antalya. Zijn moeder helpt hem in zijn nieuwe
pak. Zijn vader helpt hem met het strikken van zijn
stropdas.
Dagenlang heeft Murats klas geoefend. Op het
schoolplein werden nieuwe dansen uitgeprobeerd.
Met juffrouw Mirjam hebben ze nieuwe liedjes
geoefend. Meester Mo heeft uitgelegd wie het feest
heeft bedacht. Dat was Kemal Atatürk, de vader
van alle Turken. Eerst was Kemal generaal van het
leger, later werd hij president. Hij wilde van Turkije
een modern land maken. Een land met fabrieken,
ziekenhuizen, scholen, bibliotheken en genoeg
ruimte voor kinderen om te spelen. ‘Kinderen zijn
belangrijk voor het land,’ zei Kemal. ‘Zij hebben de
toekomst.’ En vanaf die dag is er elk jaar een feest
speciaal voor de kinderen: kinderdag.
‘Klaar,’ zegt Murats vader. ‘Over een uur moet je op
school zijn. Dan gaan jullie met een bus naar het
stadhuis.’
‘Mag ik nog even naar buiten?’ vraagt Murat.
Murat ziet zijn vader twijfelen. ‘Vooruit maar, heel
even dan. Wel voorzichtig doen, Murat. Zorg dat je
nieuwe kleren niet vuil worden.’
Murat holt de deur uit. Hij rent door de straten
op weg naar het strand. Langs de winkel met de

duizend borstels, langs de winkel met de
glimmende potten en pannen en langs de
winkel met souvenirs. Daar is het strand
al. Net als altijd spelen er kinderen uit
vreemde landen. Ze bouwen kastelen van
zand. Sommige van de kinderen kent
Murat al goed. Ze logeren bij zijn ouders in
het hotel.
‘Doe je mee?’ vragen de kastelenbouwers.
Ze vragen het met hun ogen en met hun
handen, want Murat kan de kinderen niet
verstaan. Maar het geeft niets, hij begrijpt
wat ze bedoelen.

Murat laat zich op zijn knieën vallen en
begint een gracht te graven om het kasteel.
‘Waarom heb je zulke mooie kleren aan?’
vragen de kinderen.
Murat probeert het uit te leggen, maar dat
is moeilijk. Hoe vertel je met je handen dat
het feest is, dat je vandaag de burgemeester
bent van heel Antalya? Daarom haalt hij zijn
schouders op.
Plotseling klinkt er getoeter. Murat kijkt op.
Door de winkelstraat komt een autobus aanrijden.
Hij springt op en begint zwaaiend en roepend naar
de boulevard te rennen. Het feest heeft hem nodig.
Net op tijd ziet de buschauffeur hem staan. Hij stopt
en laat Murat instappen.
Even later komen ze aan bij het stadhuis. De
burgemeester staat hen al op te wachten. Hij geeft
Murat een hand en neemt de kinderen mee naar
binnen. Snel haalt Murat het briefje uit zijn zak.
Een wolk van zand stuift in het rond en iedereen
lacht. Gelukkig wordt het snel stil en kan Murat zijn
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toespraak houden. Luid en duidelijk zegt hij: ‘Ik ben
trots dat ik een Turk ben. Kemal Atatürk heeft ons
land groot gemaakt. Aan hem hebben wij kinderdag
te danken. En nu verklaar ik de kinderdag van
Antalya voor geopend.’
Murat krijgt applaus. Dan geeft de echte burgemeester hem een pen en wijst naar een stuk papier.
‘Wil je hier je handtekening zetten? Het is een
plan om midden in de stad een nieuwe speeltuin te
bouwen.’

‘Graag,’ zegt Murat. Letter voor letter schrijft hij
zijn naam onder het plan.
Daarmee is de vergadering afgelopen. Als de
kinderen buiten komen, staan er honderden mensen
te kijken. In de bus maken Murat en zijn klasgenoten een rondrit langs alle scholen. Ook de echte
burgemeester gaat mee. Op de schoolpleinen wordt
gedanst, gezongen, voorgedragen en toneelgespeeld.
Alle kinderen zijn verkleed, als kabouter, heks,
ridder, jonkvrouw, vlinder of fee. Er is maar één

burgemeester,
dat is Murat.
‘Murat! Murat!’
klinkt het plotseling. Er wordt naar
hem gezwaaid. Het
zijn de kinderen
van het strand, ze
hebben hem gezien.
Nu weten ze dat hij,
Murat, de burgemeester
van Antalya is. Murat
zwaait vrolijk terug.
Dan legt de echte burgemeester zijn hand op
Murats schouder en
zegt: ‘Als je wilt, mag
je volgend jaar naar het
grote kinderfeest in het
voetbalstadion in Ankara.
Daar komen duizenden kinderen
uit de hele wereld samen om feest te vieren.’
‘Dat wil ik wel,’ zegt Murat. Hij ziet zichzelf al als
president van Turkije. Voor één dagje.
‘Maar dan moet je wel zorgen dat je schone kleren
aandoet, Murat,’ zegt de burgemeester lachend.
‘Want een burgemeester met zand aan zijn broek,
dat kan natuurlijk niet.’

Een blauwe zee en een strand om op te spelen, wie
wil er niet een keer naar Turkije op vakantie? Als je
de kans krijgt, moet je er zelf maar eens gaan kijken.
Ga dan op 23 april, dan is het feest.

De Olijfberg
I

ligt
de stad Jeruzalem. Midden in de stad staat de
Olijfberg. Vanaf het topje van die berg kun je
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heel Israël zien. In dit land wonen joden, christenen
en moslims samen. Dat samenleven gaat niet altijd
zonder ruzie, want van wie is dit land eigenlijk?
‘Dit is ons land,’ vinden de joden. ‘Dat kun je lezen
in de bijbel. In dat boek staat de geschiedenis van
ons joodse volk. Wij noemen dit land Kanaän, het is
ons lang geleden al beloofd door Abraham.’
Dit is het verhaal van het joodse volk:
Op een dag zei God: ‘Abraham, luister, ik wil dat je
samen met je familie, je bedienden en je vee naar
het land van Kanaän gaat. Dit is een belangrijke
opdracht. Ik zal je helpen.’
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Het beloofde land

En Abraham ging. Hij ging met zijn familie, zijn
bedienden en zijn vee in het beloofde land wonen.
Gemakkelijk hadden ze het daar niet. De zomers
waren er snikheet. Dan groeide er niets op het land
en gingen de geiten en ezels dood van de dorst. In
die droge tijden trok het joodse volk naar Egypte,
want daar groeide graan langs de oevers van de Nijl.
Op een dag sprak God weer tegen Abraham: ‘Ik wil
weten hoeveel je van mij houdt. Ben je bereid om je
zoon aan mij af te staan?’
Abraham schrok. Hoe kon God van hem vragen om
zijn eigen zoon weg te geven? Hoe bang hij ook was,
toch antwoordde Abraham: ‘Als u het echt wilt, zal
ik zelfs mijn zoon aan u geven.’
‘Ik ben blij om te horen dat je zoveel van mij houdt,
Abraham,’ zei God. ‘Je mag je zoon houden. Slacht
maar een schaap om mij te eren.’

Nooit kreeg het joodse volk de kans om een rustig
leven te leiden in het beloofde land. Egyptische
soldaten vielen Kanaän binnen en namen alle
mensen mee als slaven. De joden gaven alle hoop
op en dachten dat ze het beloofde land nooit meer
zouden zien.
Toen gebeurde er een wonder. Op een dag werd een
zo’n slavenkind te vondeling gelegd in een mandje.

Het jongetje werd gevonden door een dochter van
de farao. Ze noemde hem Mozes. Mozes groeide op
als een prins. Hij had er geen idee van dat zijn eigen
volk in armoede leefde.
Maar op een dag riep God hem en zei: ‘Mozes, ik
heb een belangrijke opdracht voor je. Ik wil dat je
het joodse volk terugbrengt naar het beloofde land.’
Mozes was niet blij met de opdracht, maar toen
hij in de achterbuurten van de stad arme slaven
ontmoette, begreep hij: ‘Dit zijn mijn mensen. Dit is
mijn volk. Ze hebben mijn hulp nodig.’
De farao gaf geen toestemming: niemand mocht het
land verlaten.

God kwam er aan te pas om de farao over te halen.
Hij stuurde sprinkhanen die het land kaal vraten.
Niemand in Egypte had nog iets te eten. Toen pas
liet de farao van Egypte Mozes en zijn mensen gaan.
Het joodse volk was nog niet vrij, of er kwamen
nieuwe problemen. Op weg naar het beloofde
land kwamen ze voor een zee te staan. De mensen
begonnen te klagen. ‘Waren we maar gewoon in
Egypte gebleven.’
‘Geven jullie het al zo snel op?’ vroeg Mozes. ‘Jullie
moeten een beetje meer vertrouwen hebben in God.’
Toen sloeg hij met zijn staf op het water en met
hulp van God ontstond er een veilig pad naar de
overkant.

Jammer genoeg voor Mozes duurde de tocht
door de woestijn zo lang dat hij zelf nooit in het
beloofde land is aangekomen. Het volk kreeg een
nieuwe leider: Jozua. Hij bracht de mensen terug
naar Kanaän. De eerste stad die Jozua probeerde te
veroveren, was Jericho. Om Jericho stond een dikke

muur. Hoe moest Jozua de stad binnen komen?
Weer bood God uitkomst. Hij zei: ‘Stel alle mensen
op in een lange rij. Laat mannen met trompetten
vooroplopen. Als je zeven keer om de muren van de
stad bent gelopen, zullen de muren instorten.’
Jozua vertelde de mensen wat God hem had opgedragen. Het ging zoals het moest gaan. De mensen
liepen zeven rondjes rond de muren van de stad en
de muren stortten in.
En nog kreeg het joodse volk geen rust. De
Filistijnen kwamen. Ze werden met veel moeite
verjaagd. Daarna kwamen de Romeinen. Die bleven,
want ze waren zo sterk en goed bewapend dat
vechten geen zin had.

Al deze verhalen kun je lezen in het eerste deel van
de bijbel, het Oude Testament.
Maar er is ook een Nieuw Testament. Daarin staat
het verhaal van de geboorte van Jezus, de zoon van
God.
Christenen vinden dit het mooiste verhaal van alle
tijden.
De Palestijnen hebben hun eigen boek: de Koran.
Daarin kun je ook het verhaal lezen van Abraham
en de vraag van God: ‘Ben je bereid om je zoon aan
mij af te staan?’
Al die mensen, al die volken met hun eigen verhalen,
moeten proberen om samen te leven.
Als je de kans krijgt, moet je er zelf maar eens gaan
kijken. Ga in Jeruzalem boven op de Olijfberg staan
en kijk uit over het land. Een land van mensen en
verhalen.

Mohammed, de profeet
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ligt
tussen de zandwoestijnen en de kale rotsen een
bijzondere stad: Mekka.
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Vroeger was Mekka een oase met palmbomen waar
kooplieden hun waren verhandelden. Nu is Mekka
een pelgrimsoord. Het is er altijd druk. Mensen
in witte gewaden verdringen elkaar in de smalle
straten en op het grote plein van de moskee. Elk
jaar bezoeken miljoenen mensen de stad in het
hete zand. Al die mensen zijn moslims. Ze hebben
gelezen wat de profeet Mohammed heeft opgeschreven: Als je een gelovig mens bent, probeer dan
één keer in je leven Mekka te bezoeken om te bidden.
En als je geld genoeg hebt, doe dat dan elke vijf jaar.
Al die miljoenen mensen wandelen zevenmaal om
de Kaäba, een vierkant heiligdom dat bedekt is
met zwarte kleden. Op een van de hoeken steekt
een zwarte steen uit het gebouw. Hier proberen
alle pelgrims even stil te staan om de steen aan te
raken. Als het kan willen ze hem kussen, want die
steen is heilig. Het verhaal gaat dat duizenden jaren
geleden de zwarte steen uit de hemel kwam vallen.
Door deze meteoriet is de kleine oase in de woestijn
uitgegroeid tot een van de belangrijkste steden van
de hele wereld: Mekka.
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Mekka
profeet
Volgens het heilige boek van de moslims, de Koran,
is er nog iets belangrijks gebeurd in Mekka. Dat
was de geboorte van een kind. Mohammed was
zijn naam. Omdat zijn ouders al vroeg doodgingen,
groeide Mohammed op bij zijn opa. Mohammed
speelde vaak op straat en keek naar de kooplieden
op hun kamelen en dromedarissen. Ze brachten
allerlei koopwaren naar Mekka. Mohammed kreeg
er geen genoeg van om over de markt te lopen en
naar de spullen uit verre landen te kijken. Wat een
mooie kleren! Wat een heerlijk eten! En wat een
vreemde beelden! Vooral die beelden vielen hem op.
Het waren beelden van vreemde goden. Wat hadden
die goden in Mekka te zoeken?
Toen Mohammed volwassen was, werd hij koopman. Net als de andere kooplieden verkocht hij
spullen op de markt. Als hij niet werkte, bezocht hij
de Kaäba om de heilige steen te kussen. En als hij
daar was, ergerde hij zich steeds meer aan de groeiende rij beelden van vreemde goden. Geloofden de
mensen dan niet langer in die ene God: Allah?
Op een dag maakte Mohammed een lange wandeling. Hij liep de stad uit, de woestijn in, tot hij bij
de kale rotsen kwam. Hij ging in een grot zitten
om over het leven na te denken. Daar, in die grot,

kreeg Mohammed bezoek van een engel. De engel
zei tegen hem: ‘Luister, Mohammed. Heb je dat
gezien, in de stad? De mensen aanbidden honderden
goden. Je weet toch dat er maar één God is? Dat is
de God van Adam, de God van Mozes, de God van
Abraham. God wil dat jij hem helpt. Hij heeft al
eerder boodschappers aangewezen. Zoals de profeet
Jezus die hij naar het volk van Israël heeft gestuurd.
Jij bent ook zo’n boodschapper, Mohammed. Jij bent
zijn laatste profeet, een profeet voor alle mensen.’
Mohammed ging terug naar de stad en begon de
mensen te vertellen wat hem was overkomen. Hij
schreef het woord van God op in een boek: de

Koran. Veel mensen waren blij met de boodschap
van Mohammed. ‘Gelukkig is er maar één God,
Allah,’ zeiden ze. Maar anderen zeiden: ‘Laat ons
met rust, wij hebben onze eigen goden. Jouw God
hebben we niet nodig.’
Mohammed kreeg zo veel vijanden dat hij op een
dag uit Mekka moest vluchten. Hij verstopte zich in
de grot in de woestijn, waar hij eerder was geweest,
tussen de kale rotsen. Mohammeds achtervolgers
begonnen grot voor grot te doorzoeken.
Plotseling zag Mohammed voor zijn ogen een
wonder gebeuren. In de opening van zijn grot begon
een spin een groot web te weven. Toen kwamen de
achtervolgers. Ze hielden halt bij de grot en zeiden:
‘Zien jullie dat web? Hier kan niemand zich hebben
verstopt.’ En ze reden op hun kamelen terug naar
Mekka.
Mohammed ging in de stad Medina wonen. Daar
schreef hij verder aan de Koran. Het werd een
boek vol verzen waarin hij alle wensen van God
opschreef.

Ik ben Allah, jullie God. Ik wil dat jullie in mij
geloven. Ik wil dat jullie elke dag vijf keer voor mij
bidden. Ik wil dat jullie goed voor elkaar zorgen. Geef
eten aan de hongerigen. Geef geld aan de bedelaars.
Ik wil dat jullie elk jaar een maand lang overdag niet
eten en drinken. Dat is de ramadan. Ga één keer in
je leven naar de heilige stad Mekka.

Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens in
Mekka gaan kijken. Maar niet iedereen mag de
Kaäba met de zwarte steen uit de hemel bezoeken.
Dat kan alleen als je moslim bent, als je gelooft in de
Koran.

Chinese klei
Qin, de eerste keizer van China
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woonde eens een krijgsheer die Qin heette.
Qin was bazig: iedereen moest doen wat hij
zei. Hij was ook hebberig, en wilde altijd meer
land hebben dan hij al had. Daarom dwong Qin
de boeren om soldaat bij hem te worden. Hij
ging met zijn leger op pad om alle krijgsheren
in de omgeving te verslaan. Hij vocht net zo
lang tot hij de baas was van het grootste land
ter wereld. Toen pas was Qin tevreden.
Om te vieren dat hij de baas was van iedereen,
liet hij een groot paleis bouwen. Hij trouwde
met een prinses en ging samen met haar in het
paleis wonen. Zo werd Qin de eerste keizer van
China.

Al snel ontdekte keizer Qin dat het moeilijk
was om zo’n groot land te beschermen tegen
indringers. Eerst kwamen de Hunnen het land
binnen, jagers van de Siberische vlakten die
op zoek waren naar eten. Daarna kwamen de
Mongolen, die de schatten van de Chinezen
wilden roven.
In zijn paleis maakte keizer Qin zich grote
zorgen. ‘We moeten het land beschermen
tegen andere volken,’ zei hij en hij stuurde

an China

een miljoen boeren naar de grens om een muur te
bouwen.
De boeren trokken er met hun scheppen opuit.
Ze bouwden laag voor laag een muur van klei. Ze
stampten de klei aan en gooiden er weer een laag
bovenop, net zolang tot de muur zo hoog was dat
de Hunnen en de Mongolen er niet meer overheen konden klimmen. Qin liet overal wachttorens
bouwen. Toen stuurde hij er een miljoen
soldaten naartoe om de muur te bewaken.
Eindelijk kon Qin rustig slapen.
Toch lag hij ’s nachts te woelen in zijn bed.
Qin had een nieuw probleem. Hoe lang zou hij
keizer van China kunnen blijven? Stel je voor
dat hij ziek werd? Of stel je voor dat hij, net als
de gewone mensen, op een dag
doodging?
Qin liet paleizenbouwers en beeldhouwers
komen. ‘Bouw voor mij
een graf als een paleis,’
beval hij. ‘Ik wil dat mijn
graf wordt bewaakt door
soldaten van klei.’
Jarenlang werd er aan het
graf van keizer Qin gewerkt.
Beeldhouwers boetseerden van klei
achtduizend soldaten. Al die soldaten waren zo
groot als echte mensen. Sommige soldaten droegen
zwaarden, andere soldaten zaten op paarden. En ook
die waren van klei gemaakt.
Qin bekeek het paleis en het leger van klei. Het was
goed zoals het was. Maar tevreden was hij nog niet,
want hij werd ouder en het leek erop dat hij de dood

niet ging overwinnen. Daarom zette hij alle dokters
in het land aan het werk. ‘Ik wil altijd blijven leven,’
zei hij. ‘Zorg ervoor dat we de dood te slim af zijn.’
Van sommige dokters kreeg Qin kruiden, andere
gaven hem pillen. Qin slikte alles wat hem werd
voorgeschreven. Toch had hij zijn twijfels. Hoe kon
hij er zeker van zijn dat de kruiden en de pillen hem
langer lieten leven?

Op een dag bracht een dokter een drankje. ‘Het
is een heel gevaarlijk drankje,’ zei de dokter. ‘Het
is gemaakt van kwik. Maar er is een kans dat dit
drankje u het eeuwige leven brengt.’
‘Ik waag het erop,’ zei de keizer en in één teug dronk
hij het drankje op.

Niet lang daarna hield het leven van Qin op. Hij
werd begraven in zijn paleis van de dood.
Na Qin kwamen er andere keizers. Ze veranderden
de muur van klei in een muur van steen.
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Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens in
China gaan kijken. Op de muur van keizer Qin kun
je een wandeling maken. Zijn graf wordt nog altijd
bewaakt door achtduizend soldaten.

Van Venetië naar Mongolië
De reizen van Marco Polo
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woonde

eens een kind dat Marco heette.
Marco was één jaar toen zijn vader, Nicolo
Polo, samen met Marco’s oom Maffeo vertrok op
handelsreis.
Als Marco aan zijn moeder vroeg: ‘Waar is papa?’
antwoordde ze: ‘Papa is op reis. Wacht maar, op een
dag komt hij terug.’
Marco moest lang wachten. Hij was vijftien toen er
op een dag vreemde zeilschepen afmeerden aan de
kade van Venetië.
‘Kijk nu eens,’ zeiden de mensen terwijl ze met hun
vingers naar een van de mannen wezen. ‘Koopman
Nicolo Polo is weer thuis.’

Marco stapte op hem af. ‘Ik ben Marco, meneer,
bent u misschien mijn vader?’
Zijn vader sloot zijn zoon in de armen, maar
herkennen deed hij hem niet.
Thuis luisterde Marco naar de verhalen die zijn
vader en zijn oom vertelden. Ze hadden veel van de
wereld gezien: ze waren door woestijnen getrokken,
hadden bergen beklommen en waren gastvrij
ontvangen in de paleizen van koningen en keizers.
‘Maar de grootste leider van allemaal,’ vertelde
Marco’s vader, ‘is Koeblai Khan. Hij is de koning
van de Tataren. Hij is de heerser van het Mongoolse
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rijk. We mochten bij hem logeren in zijn paleis in
Peking.’
‘Maar in Peking wonen toch Chinezen?’ vroeg
Marco verbaasd. ‘En de Chinezen hebben toch hun
eigen keizer?’
Marco’s vader schudde zijn hoofd. ‘Nu zijn de
Tataren aan de macht. Je oom Maffeo en ik zijn
dienaren geworden van Koeblai Khan. We reisden
als zijn afgezanten door China en Mongolië.
Binnenkort vertrekken we weer.’
‘Dan ga ik met jullie mee,’ zei Marco beslist.
Twee jaar later was het zover: Nicolo en Maffeo
gingen weer op reis, en Marco mocht mee. Per
schip, te voet en te paard reisden ze van land
naar land, terwijl ze onderweg goede zaken
deden. Van hun juwelen kochten ze zijde, thee,
porseleinen theeserviezen, perziken en sinaasappels. Ze lieten hun handelswaar per schip
naar Venetië brengen.
Na een lange reis bereikten ze eindelijk
het paleis van Koeblai Khan. De Khan was
blij zijn vrienden na zo veel jaar weer te
zien. Vooral de jonge Marco viel bij hem in de
smaak. De jongen leerde snel de gewoonten en de
taal van de Tataren kennen. Zo werd ook Marco
een speciale afgezant van de Khan. Met een hele
stoet bedienden reisde hij door het Mongoolse rijk.
Van noord naar zuid en van oost naar west. In
elke herberg waar hij kwam, kreeg hij uitgeruste
paarden voor het volgende stuk van zijn reis.
Want in het rijk van Koeblai Khan stonden meer
dan tweehonderdduizend paarden klaar voor
boodschappers en afgezanten.
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Na vele jaren vroegen Nicolo, Maffeo en Marco de
Khan toestemming om te vertrekken. Ze verlangden
terug naar hun familie in Venetië.
‘Ik kan jullie nog lang niet missen,’ zei Koeblai
Khan. ‘Jullie zijn mijn belangrijkste vertrouwelingen.’
De drie mannen hielden vol: ‘Wij hebben u vele
jaren gediend. Alstublieft, laat ons naar huis gaan.’
‘Alleen als u een belangrijke opdracht van mij
aanneemt,’ zei de Khan. ‘Ik geef jullie veertien
schepen, zevenhonderd bedienden en genoeg geld
mee om twee jaar van te leven.’
‘Wij zullen alles doen wat u van ons vraagt,’ zei
Marco.
Toen liet de Khan een beeldschone
Mongoolse prinses naar
voren komen.
‘Breng deze prinses
veilig naar Perzië,’
zei de Khan. ‘Ze zal
daar trouwen met de
koning.’
De Polo’s deden wat
de Khan van hen had
gevraagd. Ze voeren
over vele zeeën en een
oceaan en brachten de
prinses in Perzië aan
land.
Eindelijk waren de drie
mannen vrij om te gaan en te staan waar ze wilden.
Na vierentwintig jaar van huis geweest te zijn, kwam
Marco weer aan in de stad waar hij geboren was.
Maar het ging niet goed in Venetië. De stad was in

oorlog met een andere Italiaanse stad: Genua.
‘Ik help jullie wel,’ zei Marco tegen het stadsbestuur
en hij werd soldaat.
Maar oorlog voeren is iets heel anders dan ontdekkingsreizen maken, dat merkte Marco al snel. Hij
werd door de Genuanen gevangengenomen en in de
gevangenis gestopt.
Daar, achter de tralies, ontmoette hij Rustichello,
een man uit Pisa. Marco vertelde Rustichello over
zijn reizen door het Mongoolse rijk.

‘Maak een boek van al je
avonturen,’ zei Rustichello.
‘Ik zal je helpen om alles op
te schrijven.’
Toen Marco Polo
werd vrijgelaten, had
Rustichello al zijn belevenissen opgeschreven.
Niet lang daarna konden
mensen in de hele
wereld lezen over zijn
avonturen.

Als je de kans krijgt,
moet je zelf maar eens in
Venetië gaan kijken. Maar
als je echt iets van Marco
Polo wilt begrijpen, kun je
het beste op reis gaan. Wandel door woestijnen,
trek van land naar land, leer andere talen en bezoek
vreemde volken. Dan wordt jouw leven, net als dat
van Marco Polo, een echte ontdekkingsreis.

Taj Mahal
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eens een man genaamd Jahangir, die keizer was
van het Mogolse Rijk. Keizer Jahangir woonde in
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Agra, in India.
Op een dag was het markt in Agra. Niet een
gewone markt, maar een Koninkijke Markt voor de
hofdienaren, prinsen, prinsessen en vrienden van
de keizer. Ook Khurram, een zoon van de keizer,
wandelde tussen het winkelende publiek. Hij en zijn
vrienden keken hun ogen uit. Niet vanwege de koopwaar – sieraden, serviezen, zijde en kralen – maar
vanwege de meisjes die achter de kraampjes zaten.
Wat waren ze mooi!
Plotseling werd de aandacht van de prins getrokken
door een meisje dat nog mooier was dan alle
andere verkoopsters. Stokstijf bleef hij voor haar
marktkraam staan. Zonder zijn ogen van haar af te
houden, vroeg hij: ‘Wat kosten die glazen kralen?’
‘Die kralen zijn niet van glas, Hoogheid,’ antwoordde
de verkoopster plagerig. ‘Het zijn diamanten en ze
zijn zelfs voor een prins als u onbetaalbaar.’
‘Ik neem ze,’ zei de prins en hij betaalde een fortuin
voor een paar glazen kralen.
De volgende dag ging prins Khurram naar zijn vader
en zei: ‘Vader, geef me alstublieft toestemming om
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met de kralenverkoopster te trouwen. Ik hou van
haar.’
‘Khurram, luister goed,’ zei de keizer. ‘Een prins
trouwt niet uit liefde. Hij trouwt om zijn rijk te
vergroten. Binnenkort ga je trouwen met een
Perzische prinses.’
Zoals altijd kreeg de Mogolse keizer zijn zin. De
prins trouwde met een prinses.
Van zijn vader kreeg de prins een eigen harem:
een paleis vol mooie meisjes die konden dansen,
zingen en muziek maken. Het maakte de prins niet
gelukkig. Hij bleef maar denken aan de kralenverkoopster. Opnieuw ging hij naar zijn vader en
hij zei: ‘Ik heb maar één wens en dat is trouwen
met Arjumand, het meisje dat ik op de markt heb
ontmoet.’
De keizer knikte en zei: ‘Ik geef je mijn toestemming. Dankzij je eerste vrouw is ons rijk een stuk
groter geworden. Nu mag je trouwen met wie je wilt.
Hoe meer vrouwen je hebt, hoe meer de mensen je
zullen bewonderen.’
Het werd een bruiloft zoals nog nooit iemand had
gezien. Er trok een lange stoet muzikanten, dansers
en acrobaten door de straten van de stad. Gesluierde
vrouwen zaten boven op prachtig versierde
olifanten. De hoge gasten kwamen aan in zilveren

draagkoetsen. De huwelijksplechtigheid vond plaats
in het huis van Arjumand. De prins gaf de bruid
haar nieuwe naam: ‘Vanaf nu heet je Mumtaz
Mahal, parel van het paleis.’
De prins en zijn nieuwe prinses leefden lang en
gelukkig. Ze kregen samen veertien kinderen.
Prinses Mumtaz zorgde goed voor haar kinderen en
gaf elke dag geld aan de bedelaars die rondhingen
voor de poorten van het paleis.
Na de dood van zijn vader werd Khurram keizer van
een land dat zo groot was als India en Pakistan. Ook
hij kreeg een nieuwe naam: Shah Jahan.
De nieuwe keizer was streng.
Iedereen die hem tegenwerkte,
werd gestraft. Zijn vijanden
waren doodsbang voor hem.
Meer dan eens trok de keizer
zelf ten strijde om zijn
vijanden te verslaan.
Tijdens een zo’n veldtocht
kwam een boodschapper
naar Shah Jahan om hem
groot nieuws te brengen: ‘U
hebt een veertiende kind
gekregen, een dochter. Ze
maakt het goed.’
‘Dat is goed nieuws,’ zei
de keizer. ‘En hoe gaat het
met mijn vrouw?’
De boodschapper keek
naar de grond alsof hij
bang was om antwoord te
geven.

‘Ga snel,’ zei de keizer. ‘En kom terug met nieuws
over mijn vrouw.’
De keizer wachtte vergeefs. Langzaam begon hij te
begrijpen dat er iets mis was en dat niemand hem
het slechte nieuws durfde te brengen. Met angst in
zijn hart ging Shah Jahan naar huis. Zijn geliefde
Mumtaz Mahal was stervende. Vlak voor zij stierf
fluisterde ze zacht: ‘Bouw voor mij een graf dat
zo mooi is als een tempel zodat iedereen kan zien
hoeveel wij van elkaar hielden.’
‘Dat beloof ik,’ zei Shah Jahan.
Na de dood van zijn geliefde trok de keizer witte

gewaden aan en rouwde twee hele jaren. Toen
liet hij zijn bouwmeesters beginnen met
de bouw van een monument. Het
werd een tempel gemaakt van wit
marmer uit India, kristal uit
China, turkoois uit Tibet, onyx
uit Perzië en lapis lazuli uit
Afghanistan.
Toen de Taj Mahal na twintig
jaar eindelijk af was, werd
Shah Jahan van de troon
gestoten door zijn eigen
broer. Door een klein
raampje in de gevangenis
keek hij uit op de Taj Mahal:
het mooiste monument voor
de liefde van de hele wereld.

Als je de kans krijgt, moet
je er zelf maar eens gaan
kijken.

De dichter

en de kunste

I

ligt een
berg die Fuji heet. Voor de mensen in Japan staat
het vast: Fuji is niet alleen de mooiste berg van
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hun land, maar van de hele wereld.
‘Kijk eens hoe trots Fuji met zijn sneeuwtop naar de
hemel wijst,’ zeggen ze.
‘Zie je die vorm? Fuji is net een waaier waarmee je
jezelf koelte kunt toewuiven.’
Kinderen vragen hun ouders: ‘Wanneer gaan we
eens de berg Fuji beklimmen? Ik wil helemaal naar
de top.’
En dan zeggen de ouders: ‘Wacht maar tot je
groot bent. Dan mag je laten zien hoe goed je kunt
klimmen.’
Want iedereen wil in zijn leven één keer de berg op.
Helemaal tot bovenaan, waar de krater is waaruit
Fuji vroeger vuur spuwde. Nu hoeft niemand meer
bang te zijn voor de gloeiend hete lavastroom, want
de vulkaan slaapt al driehonderd jaar.
Lang geleden wandelde de dichter Bashô door zijn
land. Overal waar hij kwam, ging hij langs de kant
van de weg zitten om zijn gedichten te schrijven.

De berg Fuji

n de kunstenaar

Deze bijvoorbeeld:
Ik koos mijn weg
over een bergpad,
en werd begroet
door een glimlachend viooltje.

Of deze:
Het is lente,
zelfs de heuvels zonder naam
zijn versierd
met dunne lagen ochtendmist.

Op een dag stopte Bashô bij een klein theehuis om
iets te drinken. Vanuit het theehuis dwarrelde de
zoete geur van wierook naar buiten. Het meisje
dat er werkte, bracht hem een kom groene thee. Ze
maakte een diepe buiging en vroeg: ‘Bent u Bashô,
de grote dichter?’
Bashô knikte en dronk kleine slokjes van zijn thee.
Na een poosje kwam het meisje opnieuw naar
buiten. Nu boog ze nog dieper, legde een stukje

witte zijde voor Bashô op de
tafel en zei: ‘Mijn naam is
Vlinder. Zou u hierop een klein
gedicht willen schrijven?’
Bashô dacht na en schreef toen:
Een vlinder
rustend op een tere orchidee,
hoe zoet brandt de wierook
op haar vleugels.
Een paar dagen later bereikte
Bashô de voet van de berg Fuji.
Wat had hij zich erop verheugd
om de mooiste berg van de
wereld met eigen ogen te zien!
Maar de lucht was grijs. Het
regende. Die dag schreef de
dichter:
In zeker opzicht was het grappig
hem niet te zien,
de berg Fuji in de mistige regen.
Niet alleen de dichter Bashô, maar ook de kunstenaar Hokusai was gek op de berg Fuji. Hokusai
maakte de ene na de andere prent. Hij tekende
de berg in de winter: bedolven onder de sneeuw.
En hij tekende de berg in de zomer: met groene
hellingen in de felle zon. Het werd een hele serie
van wel zesendertig prenten. Hokusai maakte van
zijn tekeningen houtsnedes die hij zelf afdrukte,
zodat veel mensen in Japan konden genieten van
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zijn Zesendertig gezichten op de berg Fuji. Net als
de dichter Bashô werd Hokusai een beroemde
kunstenaar.
Misschien hebben de Japanners wel gelijk en is Fuji
de mooiste berg van de wereld. In de regen, in de
mist, in de zon of in de sneeuw, altijd laat Fuji weer
een ander gezicht zien.

Als je de kans krijgt, moet je er zelf maar eens gaan
kijken. En misschien wil je de berg Fuji wel helemaal
tot de top beklimmen om te laten zien hoe groot je
bent.

Poe’i, de laatste
keizer van C

I

waren
vele keizers aan de macht. Qin was de allereerste
keizer. Poe’i was de allerlaatste. Hij leefde in een
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paleis dat zo groot was als een stad. Hij woonde er
met zijn familie en met duizend bedienden. Voor
alle andere mensen was de toegang tot het paleis
verboden. Zo heeft het paleis zijn naam gekregen: de
Verboden Stad.

Toen Poe’i geboren werd, was keizer Kangsjoe aan
de macht. Kangsjoe woonde samen met zijn vrouw
Tsesi in de Verboden Stad, achter de grote rode
poort met de dichte deuren. Ze wandelden door de
paleistuinen of luisterden naar de prachtige muziek
van het hoforkest. Verder was het erg stil in het
paleis, want kinderen hadden Kangsjoe en Tsesi
niet.
Op een dag werd keizer Kangsjoe zo ziek dat hij niet
meer beter kon worden. Tsesi huilde bittere tranen.
Toen de keizer stierf, kwamen de ministers op
bezoek. Ze zeiden: ‘We hebben een groot probleem.
Ons land heeft een nieuwe keizer nodig.’
Tsesi droogde haar tranen en zei: ‘Dat is geen

De Verboden Stad
laatste

keizer van China
probleem, vanaf vandaag ben ik de baas.’
De ministers slikten een paar keer, keken elkaar
eens aan en zeiden toen heel beslist: ‘Het spijt ons,
maar alleen een man kan keizer zijn. Zo is het
al tweeduizend jaar gegaan. En die ene keer dat
keizerin Wu aan de macht was, ging het helemaal
mis. Wij rekenen op uw medewerking.’
Keizerin Tsesi bedacht een slim plan. Ze had een
neefje van drie dat ze daar goed bij kon gebruiken.
Nog diezelfde avond stuurde Tsesi haar bedienden
op pad. ‘Ga naar het huis van prins Jaifen en prinses
Joelan. Zeg hen dat ik hun zoontje Poe’i nodig heb
voor iets heel belangrijks.’
Midden in de nacht haalden bedienden Poe’i van
huis en brachten hem bij Tsesi. In plaats van het
huilende kind te troosten, sprak de keizerin hem
ernstig toe. ‘Vanaf vandaag woon je bij mij in het
paleis. Over een poosje word jij de keizer van China.
Maar je moet gewoon doen wat ik zeg. En stop nu
onmiddellijk met huilen!’
Een poosje later organiseerde de keizerin een groot
feest. Er kwamen duizend monniken, duizend
edelen, duizend soldaten en gasten uit de hele

wereld. Op het grote plein van het paleis wachtten
de genodigden in spanning op wat er ging gebeuren.
Daar kwam de kleine Poe’i. Tsesi pakte hem op en
zette hem op de gouden drakentroon. ‘Zie hier, uw
nieuwe keizer,’ zei ze.
De mensen op het plein keken elkaar verbaasd aan.
‘Hoe kan een kind nou keizer zijn?’ fluisterde
iemand. Niemand durfde hardop antwoord te geven
op die vraag.
‘Zoals jullie zien,’ sprak de keizerin luid, ‘is prins
Poe’i nog een kind. Jullie wilden toch een man als
keizer? Dit is een man. Nu is hij nog klein, maar
hij wordt vanzelf groot. Tot die tijd zal ik het land
regeren.’
Niemand sprak de keizerin tegen. De mensen
klapten en bogen en vierden feest.
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Maar Tsesi kon niet
lang genieten van
haar geluk, want ze
werd ziek en stierf.
Daar zat Poe’i,
helemaal alleen op
de gouden drakentroon. Om hem te
helpen kwam zijn
vader bij hem in het
paleis wonen. Prins
Jaifen probeerde
zo goed en zo
kwaad als het
ging om het land
te regeren. Maar
het viel niet mee om een
land te besturen waarin de
meeste mensen arm en ontevreden
waren. Al die ontevreden mensen kwamen nu in
opstand.
Duizenden mensen trokken naar de Verboden Stad.
Ze drongen naar binnen en joegen de keizerlijke
familie en hun bedienden weg.
Poe’i vluchtte het land uit. Toen hij jaren later terugkwam besloot hij tuinman te worden. En dat is hij
ook de rest van zijn leven geweest.
De Verboden Stad is nu een museum, met tuinen en
vijvers en tempels. In het midden staat de zaal met
de gouden drakentroon, waar de laatste keizer van
China op heeft gezeten. Als je de kans krijgt, moet
je er zelf maar eens gaan kijken.

De veertiende da

I

staat
een wit paleis, in een stad boven op een berg.
Als de zon schijnt, krijgt het paleis een gouden
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glans.
In het paleis in de stad Lhasa wonen monniken.
Vroeger woonde hier de veertiende dalai lama, de
hoogste leider van de Tibetanen. Nu is hij niet thuis,
de laatste dalai lama reist de wereld rond om wijze
lessen te geven over zijn geloof, het boeddhisme, en over vrede en geluk.
Hoe iemand dalai lama wordt van Tibet, is
een bijzonder verhaal. Hij is namelijk niet
het kind van een koning of een koningin
en hij wordt niet als leider gekozen door
het volk. Een dalai lama wordt opnieuw
geboren en daarom moet er naar hem
worden gezocht.
Toen dalai lama nummer dertien stierf,
begon het lange wachten. Want ergens in
Tibet zou hij opnieuw geboren worden.
Drie jaar na de dood van de oude dalai
lama begonnen de monniken met hun
zoektocht naar de nieuwe. Ze zochten een
jongen van een jaar of twee. Er werden
heel wat jongetjes geboren, maar geen van

Tibet

veertiende dalai lama
die jongetjes leek op de dertiende dalai lama. En
bijna allemaal begonnen ze meteen te huilen als ze
een monnik zagen.
De monniken gingen in gebed. Als in een droom
zagen ze waar ze de nieuwe dalai lama konden
vinden: in een klein huisje met een blauw dak,
aan het eind van een kronkelpaadje op een groene
heuvel.

Op een dag hoorden de monniken dat in Takster,
een dorpje in de heuvels, een bijzonder kind
woonde. Het was een slim jongetje met veel geduld
en wijsheid.
De monniken trokken de heuvels in. Een kronkelpaadje leidde hen naar een boerenhuisje.
‘Kijk,’ zeiden de monniken opgetogen, ‘het blauwe
dak. Hier moeten we zijn.’
De boer en boerin verwelkomden de bezoekers.
Op hetzelfde moment kwam een jongetje naar
buiten drentelen. Glimlachend sprong het kind bij
een van de monniken op schoot. Met zijn handjes
greep hij de ketting van de monnik vast en vroeg:
‘Mag ik die hebben?’
De monniken konden hun oren niet geloven. De
ketting was van de dertiende dalai lama geweest.
Het jongetje had de ketting herkend!
Toch waren de monniken nog lang niet zeker van
hun zaak. In het boerenhuisje legden ze allerlei
voorwerpen op de tafel: bidsnoeren, wandelstokken en trommeltjes. Ze vroegen het kind om
een bidsnoer, een wandelstok en een trommeltje te
kiezen. En telkens pakte het kind het voorwerp dat
van de dertiende dalai lama was geweest.
Nu wisten de monniken het zeker: dit kind was
de opnieuw geboren dalai lama. Tegen de boer en
boerin zeiden ze: ‘Uw kind is heel bijzonder, we
willen hem graag meenemen naar ons klooster. Daar
kunnen we hem voorbereiden op zijn taak.’
Vier jaar later gaven de monniken de jongen een
nieuwe naam: Tenzin Gyatso: Oceaan van Wijsheid.
Maar de meeste mensen noemden hem Kundun.
Kundun kreeg met gouddraad bestikte kleren aan en

in een feestelijke optocht werd hij naar het paleis in
Lhasa gebracht. Langs de weg stonden rijen mensen,
die klapten, juichten en zwaaiden toen de draagstoel
met de zesjarige Kundun voorbijkwam.
In het paleis werd Kundun op de gouden Leeuwentroon gezet, waar duizenden mensen hem kwamen
begroeten. Vriendelijk knikkend nam hij hun
geschenken in ontvangst. Maar toen de Engelse
ambassadeur hem een rode trapauto cadeau deed,
sprong Kundun van de troon en wilde meteen een
rondje door de paleiszaal rijden.
Het slimme, geduldige jongetje is uitgegroeid tot een
wijze man. Nu reist hij als de veertiende dalai lama
de wereld rond. Als iemand hem vraagt: ‘Wilt u ons
vertellen hoe wij gelukkig kunnen worden?’ dan zegt
hij bijvoorbeeld: ‘U bent rijk. Geef uw geld aan de
armen, laat hen delen in uw rijkdom. Dan wordt u
vanzelf gelukkig.’
Als iemand tegen hem zegt: ‘Een mens alleen kan
de wereld toch niet veranderen?’ dan zegt hij: ‘Alle
mensen zijn gelijk. Iedereen kan helpen om de
wereld te verbeteren. Als iedereen meehelpt, kunnen
we samen zorgen dat er vrede komt.’
Zo is Tenzin Gyatso werkelijk een oceaan van wijsheid voor iedereen. Mocht hij op een dag overlijden,
dan gaan de monniken gewoon weer naar hem op
zoek. Dan vinden ze vast een jongetje van een jaar of
twee dat is geboren om de vijftiende dalai lama van
Tibet te worden.
Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens in het
witte paleis op de berg gaan kijken.

Het wajangspel

I

wonen
twee kinderen in een dorpje dat Bukittinggi
heet.
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Het is zondag. Prem en Dewi denken aan uitslapen,
aan luieren en aan buiten spelen. Maar daar denken
hun ouders heel anders over. Die zetten hun zoon
en dochter aan het werk. Opa’s huisje moet worden
schoongemaakt. Met een tas vol beddengoed lopen
Prem en Dewi door de lange winkelstraat naar de
andere kant van het dorp. Daar woont opa Manu
helemaal alleen in een huisje naast het oude fort. Hij
zit op een bankje voor de deur.
‘Opa, waarom kom je niet gezellig bij ons wonen?’
vraagt Dewi.
‘Net als alle andere opa’s en oma’s,’ zegt Prem.
Opa schudt lachend zijn hoofd. ‘Bij zo’n stelletje
druktemakers als jullie?’
Terwijl Prem aan het rommelen is met het vaatwerk
in de keuken, kijkt Dewi de kamer rond. Veel spullen
heeft opa Manu niet. Een tafel, stoelen, een kastje
en een paar wajangpoppen. Dat is alles. Dewi pakt
een van de poppen van de muur, steekt hem om het
hoekje van de keukendeur en roept: ‘Boe!’
Prem schreeuwt het uit en laat van schrik een
deksel op de grond vallen. ‘Waarom laat je me zo
schrikken?’ vraagt hij boos.

‘Dit is Sh
verjagen
‘En dan m
‘Ja!’ roep
‘Opa, mo
Dewi.
‘Als je er
het kastj
plakken
In opa’s
paar sold
kinderen
ze klaar
laken uit
op te ma
schemer
om het w
Plotselin
van het l
Ze zijn a
maken e
‘Nu!’ zeg
omhoog
Dewi pak
hoog ste
vast aard

Indonesië

ngspel
‘Dit is Shiva,’ zegt Dewi. ‘Hij komt de duivels
verjagen.’
‘En dan mag ik zeker voor duivel spelen?’
‘Ja!’ roept Dewi vrolijk uit. ‘Kom je meedoen?’
‘Opa, mogen we met de poppen spelen?’ vraagt
Dewi.
‘Als je er maar voorzichtig mee bent,’ zegt opa. ‘In
het kastje liggen kapotte restjes. Met wat knippen en
plakken kunnen jullie er vast nog wat van maken.’
In opa’s kastje vindt Prem een kapotte olifant, een
paar soldaten en een hertje: Kantjil. Samen gaan de
kinderen aan de slag met papier, schaar en lijm. Als
ze klaar zijn met knutselen, haalt Dewi het schone
laken uit de tas. Maar in plaats van opa’s bed ermee
op te maken, hangt ze het in de deuropening. Opa’s
schemerlamp richt ze op het laken. Nu is alles klaar
om het wajangspel te laten beginnen.
Plotseling klinken er stemmen aan de andere kant
van het laken. ‘Heb je misschien de kinderen gezien?
Ze zijn al uren geleden vertrokken om je bed op te
maken en het huis schoon te maken.’
‘Nu!’ zegt Prem. Hij houdt de stok met de prins
omhoog.
Dewi pakt de prinses. ‘Lieve papa,’ zegt ze met een
hoog stemmetje. ‘Dit is prins Arjuna, je zult hem
vast aardig vinden.’

En dan zegt Prem met een lage stem: ‘Beste koning
Manu. Ik ben prins Arjuna. Mag ik alstublieft met
uw dochter Jamila trouwen?’
‘Nee, wegwezen jij.’ Dewi heeft een slang gepakt en
laat hem voor het gezicht van de prins op en neer
bewegen.
Prins Arjuna springt op zijn papieren motorfiets. Hij
racet een rondje langs het witte doek.
‘Ik ga met je mee, Arjuna,’ zegt de prinses. Ze klimt
op de olifant en gaat achter de prins aan.
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Plotseling ploept er een vulkaan tevoorschijn. Prem
laat de vulkaan vuur spuwen.
‘Help!’ gilt de prinses. Ze pakt haar papieren
mobieltje en roept: ‘Opa, kom snel! De vulkaan staat
op uitbarsten.’
‘Jongens, hou daar eens mee op,’ zegt de vader van
Prem en Dewi.
Verstoord kijken de kinderen over het randje van het
laken. Daar zitten hun ouders, hun broers en zusjes
en een lachende opa.
Hoofdschuddend zegt hun moeder: ‘Dat kan echt
niet, hoor. Zo ga je toch niet met de oude verhalen
van opa om? Jullie opa is een echte dalang, een
beroemde poppenspeler. Zijn hele leven heeft hij
voorstellingen gegeven. Die verhalen van jullie
horen helemaal niet bij het schimmenspel.’
Prem en Dewi kijken elkaar beteuterd aan. Maar
dan zegt opa: ‘Ach, laat die kinderen toch. Het is
goed dat ze hun eigen figuren en verhalen verzinnen.
Ze leven nu eenmaal in een andere tijd dan ik. Mag
ik meedoen?’
‘Graag, opa,’ roepen Prem en Dewi.
‘En het bed dan? En de afwas in de keuken?’ vragen
de ouders van de kinderen.
‘Ach, dat komt later wel,’ zegt opa. ‘Nu is het tijd
voor een mooi verhaal over Kantjil en koning Manu.
Samen met opa toveren Prem en Dewi de zwarte
schaduwen op het witte laken.
Overal in Indonesië worden wajangvoorstellingen
gegeven. Als je de kans krijgt, moet je er zelf maar
eens gaan kijken.

Quanah, het opp
van de Coma

I

liggen
uitgestrekte vlaktes vol met stekelige struiken.
Wie zou er willen wonen op de Staked Plains in
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Texas?
Vroeger trokken er op deze vlaktes indianen rond,
die zich Comanches noemden. De Comanches
leefden van de jacht. Ze reisden achter de bizons
aan. Daarom woonden ze in tenten die ze gemakkelijk konden meenemen.

Fort Parker, Texas

nah, het opperhoofd
van de Comanches

Soms trokken andere volken het land van de
Comanches binnen. Dan kregen ze meteen een paar
woeste krijgers op zich af. Bezoekers waren niet
welkom, want het leven op de vlakte was al moeilijk
genoeg.
Toen kwamen de boeren. Met hele families kwamen
ze uit Europa de oceaan overgestoken. In een lange
optocht van huifkarren trokken ze door Amerika.
Ook de familie Parker reisde mee, op zoek naar
land.

Peta, het jonge opperhoofd van de Comanches,
stuurde een van zijn mannen op onderzoek uit. Al
snel kwam de verkenner terug en vertelde: ‘Deze
mensen zijn niet op reis, ze zijn van plan om te
blijven. Ze houden koeien en ze bewerken het land.
Aan de oever van de rivier hebben ze blokhutten
gebouwd. Rondom hun hutten slaan ze houten
palen. Het begint op een fort te lijken, zoals dat van
de Amerikaanse soldaten.’
Het opperhoofd riep zijn krijgers bijeen. ‘Beschilder
je gezicht met oorlogskleuren,’ zei hij. ‘Dit is ons
land. We gaan de blanken wegjagen. Als ze zich
verzetten, steken we hun fort in brand en nemen we
hun kinderen gevangen.’
Te paard joegen de Comanches over de stekelige
vlaktes tot ze de rivier bereikten. Daar schoten
ze hun pijlen op iedereen die zich verzette. Ze
staken Fort Parker in brand, stalen voedsel, drank
en sieraden en sleurden in het voorbijgaan twee
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kinderen met zich mee: een meisje en een jongen.
Met hun buit trokken ze zich terug achter de heuvels
in de Staked Plains waar zelfs de blanken zich nooit
waagden.
Eerst hadden het meisje en de jongen een hekel aan
de indianen die hen hadden meegenomen. Ze waren
boos, verdrietig en ziek van heimwee naar hun
familie. Ze krijsten en schreeuwden alles bij elkaar.
Maar de Comanches trokken zich er niets van aan.
Ze gaven Cynthia-Ann en haar boertje Little John te
eten en zeiden tegen elkaar: ‘Heb geduld, kinderen
zijn sterk. Ze wennen wel aan hun nieuwe leven.’
De indianen kregen gelijk, want niet lang daarna zei
de negenjarige Cynthia-Ann tegen haar broertje van
vijf: ‘Little John, we kunnen maar beter proberen er
iets van te maken.’
Woord voor woord leerden Cynthia-Ann en Little
John de taal van de Comanches. Ze leerden paard-

rijden en gingen mee op jacht. En langzamerhand
gingen ze van het leven op de kale vlaktes houden.
Zonder dat ze het zelf in de gaten hadden, waren de
twee kinderen na een paar jaar in echte indianen
veranderd.
Cynthia-Ann werd verliefd op Peta, het jonge opperhoofd. Ze trouwden en kregen een zoon die ze
Quanah noemden.
Op een dag trokken blanke jagers door de streek
waar de Comanches hun tenten hadden opgeslagen.
Ze wilden Peta en zijn krijgers straffen voor wat ze
hadden gedaan. Maar de Comanche-mannen waren
op jacht, achter de bizons aan. De jagers troffen
alleen vrouwen en kinderen aan in het tentenkamp.
‘Hier hebben we niets te zoeken,’ zei een van de
blanke mannen teleurgesteld. Maar op het moment
dat ze wilden vertrekken, ontdekten
ze tussen de indianenvrouwen een
vrouw met lang blond haar.

‘Hoe heet je?’ vroegen de jagers.
‘Cynthia-Ann Parker,’ zei de vrouw.
‘Ga met ons mee,’ zeiden de jagers. ‘Dan brengen we
je terug naar je familie.’
Maar tot hun verbazing schudde de vrouw haar
hoofd. ‘Ik hoor hier thuis,’ zei ze. ‘Ik heb een man
van wie ik hou. Mijn zoon Quanah is samen met
zijn vader Peta op jacht. Ik blijf.’
De jagers keken elkaar aan. Hun besluit was snel
gemaakt. Een blanke vrouw hoorde niet thuis tussen
de indianen, dus ze pakten haar vast en namen haar
mee.
Cynthia-Ann schreeuwde moord en brand, maar het
hielp niets. Voor de tweede keer in haar leven werd
ze ontvoerd. Terug in Fort Parker werd ze ziek van
heimwee naar haar man en haar kind. Ze zag hen
nooit meer terug.
Quanah groeide op tot een groot krijger. Na de
dood van zijn vader Peta werd hij opperhoofd van
de Comanches. Maar tegen de blanken vechten
deed hij niet meer. ‘Het is beter om te praten dan te
vechten,’ zei hij tegen de mensen van zijn volk, en hij
sloot vrede met de boeren.
Little John Parker trouwde met een Mexicaans
meisje dat zijn leven redde. Samen leefden ze nog
lang en gelukkig in Mexico.
Als je de kans krijgt, moet je maar eens gaan kijken
in Fort Parker. Het is nagebouwd. Je kunt er zien hoe
de blanke boeren vroeger leefden. Steek de Staked
Plains over naar het stadje Quanah. Het is genoemd
naar het laatste opperhoofd van de Comanches.

Salt Lake City
Calamity Jane

I
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leefden vroeger mannen die wilde avonturen
beleefden. Die mannen waren cowboy,
sheriff of goudzoeker. Ze leefden in het wilde
Westen, op de prairies of in de bergen, tussen
de bizons en de beren. Vrouwen hadden daar
niets te zoeken.
Toch vertelden de mensen elkaar steeds vaker
verhalen over een vrouw in cowboykleren, een
vrouw die boeven ving, een vrouw die goud
zocht. Wie was die vrouw?

Ook op het kantoor van de krant in Chicago werd
over de wonderlijke vrouw gepraat.
De directeur van de Chicago Tribune wees naar het
jongste hulpje en zei: ‘Jonathan, ik wil dat je op zoek
gaat naar deze vrouw. Ga op reis en kom terug met
een goed verhaal.’
Jonathan pakte zijn koffer, stak een opschrijfboekje
in zijn zak en stapte op de trein naar Salt Lake City.
Overal waar hij kwam, vroeg hij naar de vrouw die
kon vechten als een echte kerel.
‘Ze heet Martha,’ zei de een.
‘Martha Canary,’ wist een ander.
‘Ze werkt in een hotel.’
‘Martha Canary? Die is op weg naar de Zwarte
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Heuvels. Samen met een groep goudzoekers.’
Zo veel verschillende verhalen, Jonathan werd er
niet veel wijzer van. Maar hij kon niet terug naar de
krant zonder verhaal. Dus stapte hij in de postkoets
en ging op weg naar Fort Lamarie.
‘Hebben jullie Martha Canary gezien?’ vroeg hij aan
de soldaten in het fort.
‘Waarom wil jij dat weten, schrijvertje?’ riepen de
soldaten lachend. ‘Martha is ons soldatenliefje,
begrijp je? Gewonde soldaten willen alleen maar
worden geholpen door Martha Canary. Ze is het
liefste zustertje dat er bestaat.’
‘Dus jullie kennen haar?’ Jonathan haalde zijn
opschrijfboekje tevoorschijn.

‘Haar ouders zijn eenvoudige boeren. Ze wonen in
Princeton. Op een dag is Martha aan het zwerven
gegaan. Ze kan beter paardrijden dan de meeste
cowboys. Ze danst in de saloons. Maar meestal reist
ze mee met de soldaten, als verpleegster. Overal
waar ellende is, kun je haar vinden. Niet voor niets
noemen we haar Calamity Jane, ofwel Jane Ellende.’
‘Waar kan ik haar vinden?’
‘Ze is mee met generaal Custer. Die gaat de indianen
een lesje leren.’
De volgende dag reed Jonathan met de soldaten mee
naar Fort Fetterman.
‘Ik zoek Martha Canary,’ zei de jonge verslaggever
tegen de commandant van het fort. ‘Kent u haar?’
‘Of ik haar ken? Ik heb haar net opgesloten in de
gevangenis. Ze heeft een hoed gestolen. Ze reed
op een paard dat ze had geleend, maar dat ze was
vergeten terug te brengen. Het is altijd ellende met
haar. Over drie dagen laat ik haar vrij, dan kun je
haar spreken.’
Drie dagen later stond Jonathan te wachten bij de
getraliede deur van het gevangenisje. Toen de deur
openging, stond hij eindelijk oog in oog met de
beroemdste vrouw van Amerika.
‘Wat moet je van me?’ vroeg Martha.
‘Ik ben van de krant,’ zei Jonathan. ‘Vertel me over
je leven, dan schrijf ik er een stuk over in de Chicago
Tribune.’
‘Als je me een borrel en een sigaar geeft, dan vertel
ik je alles,’ was het antwoord.
In de saloon bestelde Jonathan een glaasje whisky,
een sigaar en voor zichzelf een kopje thee. De kastelein zette meteen de hele fles op tafel.
Even later blies Martha dikke rookwolken uit. Voor

Jonathan zijn eerste vraag kon stellen, ging de deur
van de saloon open en kwam een groepje soldaten
binnen.
‘Zullen we dansen, Calamity?’ riepen ze.
Calamity Jane zette de fles aan haar mond, liep
naar de dansvloer en danste met de soldaten op de
muziek van een oude, valse piano.
Wat Jonathan ook deed, hij kreeg Calamity Jane
niet meer te spreken. Teleurgesteld ging hij terug
naar huis. Wat moest hij schrijven? De waarheid?
Nee, dat nooit. Hij ging opschrijven dat Calamity
Jane een heldin was, dat was wat de mensen wilden
horen. Het werd een prachtig stuk:
HELDIN REDT MENSENLEVENS

Een op hol geslagen postkoets is op het laatste
moment gered door Calamity Jane. De koetsier was
bij een overval door bandieten gewond geraakt.
Gelukkig was Calamity Jane in de buurt. Ze sprong
van haar eigen paard op een van de paarden voor de
postkoets en wist de koets vlak voor een afgrond tot
stilstand te brengen. Leve onze Calamity Jane!
Het wilde Westen bestaat niet meer, en Martha
Canary is al jaren dood. Toch worden er in een
heleboel steden nog steeds rodeoshows gegeven
waarbij cowboys proberen koeien te vangen. In de
stad Princeton kun je meedoen aan Miss Calamityverkiezingen. En in Salt Lake City staat een
Calamity Jane-museum. Als je de kans krijgt, moet
je er zelf maar eens gaan kijken.

Holland
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vrouw uit over zee. Het is een reusachtige vrouw
van brons met een kroon van stralen op haar
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hoofd en een vlammende toorts in haar hand.
‘Ik zie hem!’ riep Lykele. Hij wees met zijn vinger
naar het standbeeld in de verte. Hij wilde nog iets
zeggen, maar een hoestbui maakte hem het praten
onmogelijk.
‘Hand voor je mond!’ riep Lykeles zus Hieltje.
Langzaam gleed De Amsterdam naar de kade. De
mensen gingen in groepjes van boord. Met kleine
bootjes werden ze naar Ellis Eiland gebracht. Daar
begon het lange wachten.
Omdat Lykele nog steeds hoestte, gaf zijn moeder
hem een pepermuntje. Lykele begreep wel waarom:
alleen gezonde mensen mochten Amerika binnen,
en aan het begin van de lange rijen stonden dokters
om iedereen te controleren.
‘Hier begint ons nieuwe leven,’ zei vader Lieuwe
zuchtend. ‘Maar we moeten er wel veel geduld voor
hebben.’
Eindelijk waren ze aan de beurt. De dokter stelde
het gezin een paar vragen, maar ze begrepen er geen
woord van. Lykele hield zijn adem in en probeerde
het hoestslijm door te slikken. Toen pakte de dokter

Ellis Eiland

een krijtje, en voor Lykele er erg in had, stond er een
letter op zijn jasje. De letter l.
Ze mochten doorlopen.
‘Zijn we nu in Amerika?’ vroeg Lykele met een klein
stemmetje. De hoest die hij had ingehouden, kwam
er scheurend achteraan.
‘Mensen met een letter op hun kleren worden uit de
rij gehaald,’ zei vader Lieuwe. Er klonk paniek in zijn
stem.
De ogen van moeder Johanna werden rood en
vochtig. Zacht zei ze: ‘Maar we kunnen Lykele toch
niet alleen achterlaten?’
Hieltje probeerde met haar mouw het krijt van
Lykeles jas te poetsen. Dat lukte niet. Lykele
probeerde zich groot te houden, maar het liefst was
hij gaan gillen en schreeuwen: ‘Laat me niet alleen.
Ik wil met jullie mee naar de Nieuwe Wereld.’
Het was vader die op het idee kwam. ‘Lykele, trek
die jas uit, dan prop ik hem in mijn koffer.’ Lykele
deed onmiddellijk wat zijn vader van hem vroeg.
Natuurlijk, die lelijke l van ‘longen’ moest zo snel
mogelijk verdwijnen! Mocht er soms niet worden
gehoest in Amerika? Hij was een gezonde Hollandse
jongen, en dat zou hij laten zien ook. Samen met zijn
vader zou hij al dat dorre land omtoveren in groene
weiden waar koeien konden grazen.

De list met de jas lukte. Zwetend van angst bereikte
het gezin de uitgang van de grote ontvangsthal op
Ellis Eiland. In een klein bootje werden ze overgezet
naar de stad New York. Daar namen ze de trein naar
hun nieuwe bestemming: het dorpje Holland.
Toen ze na drie dagen in Holland aankwamen, had
Lykele eindelijk de tijd om een brief te schrijven aan
zijn grote broer Jorrit, die alleen was achtergebleven
in hun Friese dorpje Wijnaldum.

Beste Jorrit,
Hoe gaat het met jou? Wij maken het goed. Moeder
was erg zeeziek aan boord van De Amsterdam. Na
twee weken was ze helemaal uitgeput. Met mij gaat
het ook wat beter. Ik had kinkhoest en ik moest steeds
hoesten, maar gelukkig begin ik al beter te worden.
Toen we in New York aankwamen, was ik de eerste
die het Vrijheidsbeeld zag. Weet je dat er in New
York huizen zijn met wel zeven verdiepingen? Een
enkele heeft er zelfs tien of elf. Met de trein gingen we
op weg naar Holland. Halverwege zijn we uitgestapt
om de Niagarawatervallen te bezoeken.
Vader heeft een stuk land kunnen huren. Voorlopig
wonen we in een schuur bij Hollandse boeren, tot
vader een huis voor ons heeft gebouwd. Het is hier
heel fijn. Maak je maar geen zorgen om ons.
Lykele

Werkelijk alles was nieuw voor Lykele: het landschap, de mensen, het eten en de taal. Maar van zijn
hele familie was hij de eerste die vloeiend Engels
sprak. Overdag ging Lykele naar school en ’s avonds
hielp hij zijn ouders op de boerderij.
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Lykele werd een echte Amerikaan, trouwde met
een Amerikaans meisje en ging werken in een
autofabriek in Detroit. Hij vertelde zijn kinderen
regelmatig over dat andere land, ver van Amerika.
Als hij dan heimwee kreeg, reed hij naar het dorpje
Holland en kocht daar in de Hollandse winkel
dropjes, stroopwafels en hagelslag, en in de bloemenwinkel een vrolijk bosje tulpen.

Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens in
Holland gaan kijken.

Het eerste vliegtuig
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waait de
wind over het strand. In het mulle zand zakken
je voeten diep weg. Op deze plek is iets gebeurd
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wat de wereld heeft veranderd: hier vloog het allereerste vliegtuig door de lucht.
Het begon allemaal met Wilbur en Orville Wright,
twee broers die gek op vliegeren waren. In hun
stad Dayton bouwden ze vliegers waarmee ze alle
vliegerwedstrijden wonnen. Wilbur en Orville
begonnen al snel vliegers op bestelling te maken,
want iedereen wilde een door hen ontworpen vlieger
hebben. Zo verdienden de broers hun eigen zakgeld.
Toen ze volwassen waren, begonnen Wilbur en
Orville een werkplaats waar ze fietsen repareerden
en later ook zelf nieuwe fietsen gingen ontwerpen.
Op een dag lazen de broers in de krant een artikel
over een man die had geprobeerd een vliegtoestel te
bouwen. Helaas was dat toestel neergestort.
‘Waarom proberen we niet zelf een vliegtoestel te
bouwen dat een mens kan dragen?’ stelde Wilbur
voor.
Orville knikte. ‘Een soort vlieger, maar dan zonder
touw.’
‘Kunnen we niet beter oefenen mét een touw eraan?’
zei Wilbur.

Kitty Hawk

rste vliegtuig
Eerst lazen de broers alle boeken die ze in de bibliotheek konden vinden over de problemen van de
vliegkunst. Maandenlang spraken ze nergens anders
over. Ze maakten tekeningen en proefmodellen,
kochten grote lappen stof en een naaimachine. In
hun fietsenwerkplaats bouwden ze een dubbeldeksvlieger die sterk genoeg was om een mens te dragen.
Wat ze nu nodig hadden, was een goede plek om
hun vlieger op te laten. Het moest een plek zijn waar
de grond zacht was, voor het geval ze zouden vallen.
En er moest genoeg wind zijn.
Wilbur en Orville vonden die plek aan de kust van
Carolina, in Kitty Hawk: een landtong met strand
en duinen, met een lekker windje en zacht zand. Ze
haalden hun vlieger uit elkaar en namen de trein
naar de kust. Daar bouwden ze een schuur en zetten
ze hun dubbeldekker weer in elkaar. Wilbur was de
eerste die het toestel mocht proberen. Hij ging op
zijn buik op de onderste vleugel liggen en hield zich
goed vast. Langzaam steeg de vlieger op. Orville
hield het touw vast. ‘Laat me neer!’ schreeuwde
Wilbur. Vliegen was toch enger dan hij dacht.
Toch gingen de broers de volgende dag verder met
hun oefenvluchten. Al snel zweefden ze van het duin
af, nu zonder touw.

Terug in Dayton gingen Wilbur en Orville
weer verder met het maken van fietsen. Van
het geld dat ze daarmee verdienden, kochten
ze spullen voor de bouw van een nieuw vliegtoestel. Het werd een toestel met een motor,
twee propellers en een stuurknuppel.
Toen het eindelijk weer zomer werd, namen
de broers de trein naar de kust. In de schuur
zetten ze alle onderdelen van het nieuwe
vliegtuig in elkaar. Het toestel was groter en
zwaarder dan de vliegers en de zwevers die
ze eerder hadden gebouwd. Daarom vroegen
ze mannen van de kustwacht om te komen
helpen.
‘Laten we loten wie als eerste mag,’ zei
Wilbur.
Wilbur won. Maar wat de broers ook deden,
ze kregen het toestel niet de lucht in.
‘We moeten wachten op meer wind,’ zei
Orville. ‘Een vliegtuig heeft tegenwind nodig om
omhoog te komen.’
Een paar dagen later, op 17 september 1903,
waagden de broers een nieuwe poging.
‘Nu mag jij eerst,’ zei Wilbur. Orville ging op de
onderste vleugel liggen. De motor werd gestart, de
propellers draaiden. Wilbur en de mannen van de
kustwacht lieten het toestel los. Orville gaf gas en
langzaam kwam het toestel los van de grond. Eén,
twee, drie, vier, vijf, zes, zeven…
Met open mond keken Wilbur en de vier mannen
van de kustwacht het toestel na. Acht, negen, tien,
elf, twaalf… Twaalf tellen later landde Orville op het
strand. Het vliegtuig had een afstand van 36 meter
afgelegd.

Een paar jaar later stonden een miljoen mensen
te kijken toen Wilbur en Orville in New York een
rondje om het Vrijheidsbeeld vlogen. De twee fietsenmakers werden wereldberoemd. In Dayton
bouwden ze de eerste vliegtuigfabriek en begonnen
ze een vliegschool voor piloten. Ze werden zelfs
uitgenodigd om in Frankrijk hun kunsten te
vertonen. De koningen van Spanje, Italië en
Engeland keken toe.
Als je de kans krijgt, moet je maar eens in Kitty
Hawk gaan kijken. Maar verwacht er niet te veel
van. Je vindt er niets anders dan een winderig
strand, en duinen waar je voeten diep wegzakken in
het mulle zand.

De oren van Mic
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wonen
stripfiguren, tekenfilmdieren en sprookjesprinsessen. Elke dag wandelen ze in een lange
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optocht door de straat. Alleen een man als Walt
Disney kon zoiets bedenken.
Als jongen van tien deed Walt niets liever dan
tekenen.
Op een dag zei de juf: ‘We gaan vandaag bloemen
tekenen.’
De kinderen tekenden bloemen in allerlei kleuren.
Alleen die van Walt hadden vrolijke gezichtjes: twee
ogen, een neus en een mond.
‘Leuk bedacht, Walt,’ zei de juf. Walt tekende kleine
ballonnetjes naast de bloemen. Nu konden ze met
elkaar praten.
Elke ochtend bladerde Walt door de krant. Hij was
gek op strips en hij droomde ervan om later striptekenaar te worden. Zijn eerste probeersels stuurde
Walt naar de schoolkrant van zijn school. Ze werden
meteen geplaatst. Hij liet het krantje trots aan zijn
ouders zien en zei: ‘Ik word later tekenaar. Mag ik
naar de tekenschool?’
Vanaf die dag kreeg Walt les van goede tekenaars.
Na de middelbare school vond hij een baantje bij
een reclamebureau. Daar kreeg hij de opdracht om
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Disney World

oren van Mickey Mouse
korte tekenfilmpjes te maken. Die filmpjes werden
in de bioscoop gedraaid, voor de hoofdfilm begon.
In de studio van het reclamebureau kreeg Walt een
nieuwe droom: hij wilde een eigen studio beginnen,
een werkplaats waar hij samen met anderen filmpjes
kon maken. En het liefst wilde Walt nieuwe tekenfilmhelden bedenken.
Toen hij 21 jaar was, nam Walt de trein naar
Hollywood om zijn droom waar te maken. Hij
huurde een kamer bij zijn oom. Samen met zijn
broer Roy zette hij een paar tekenaars aan het werk.
Maanden later was het eerste filmpje klaar: Oswald
het konijn. Walt probeerde het filmpje te verkopen
aan de bioscoop. Dat viel niet mee.
‘Het beeld beweegt te onrustig voor je ogen,’ zei een
bioscoopeigenaar. ‘Het lijkt wel of dat konijn bibbert
van de kou.’
‘Het filmpje is lang niet grappig genoeg,’ vond een
ander.
Toch lukte het Walt om zijn filmpje te verkopen.
Maar veel geld kreeg hij er niet voor.
Een poosje later liep Walt een winkel binnen en hij
kocht een reep chocola. Verbaasd keek hij naar het
plaatje op de reep: het was Oswald, zijn konijn! Hoe
kon dit? Daar had hij toch geen toestemming voor
gegeven?

Boos ging Walt terug naar zijn studio. ‘Ons konijn
is gestolen,’ vertelde hij. ‘We kunnen maar beter een
nieuw dier verzinnen.’
De tekenaars gingen meteen aan de slag. Ze
tekenden krokodillen, apen en giraffen. Walt keek
nog eens goed naar een tekening van het konijn
Oswald. Als hij die lange flaporen eens om zou
toveren in ronde oortjes? Hij ging
aan de slag met een gum en een
potlood en langzaam veranderde
het konijn in een muis.
‘Hoe zullen we hem
noemen?’ vroeg Ub,
een van de tekenaars.
‘Wat vinden jullie van
Mortimer?’ stelde Walt voor.
De andere tekenaars schudden
het hoofd.
‘Mickey, misschien?’ zei Walt. ‘Mickey
Mouse. Het wordt een tekenfilm over een muis op
een boot.’
Walt kocht toeters en bellen, pannen en deksels,
fluiten en gootsteenploppers om zijn film te voorzien van geluiden. Het stemmetje van Mickey deed
hij zelf. Zo werd Stoomboot Willie de allereerste
tekenfilm met geluid.
Na Mickey Mouse bedachten Walt en zijn tekenaars
nieuwe tekenfilmfiguren, zoals de drie biggetjes
en de grote boze wolf. En op een dag besloot Walt
Disney om een lange tekenfilm te maken die als
hoofdfilm in de bioscoop zou draaien. Het werd de
film Sneeuwwitje en de zeven dwergen.
Om een film te maken die een hele avond duurde,
had Walt honderden tekenaars nodig. Drie jaar

lang werkten ze dag en nacht. De film werd een
groot succes. Disney won acht Oscars: één voor
Sneeuwwitje en zeven kleintjes voor de dwergen.
Door het succes van Sneeuwwitje werd Walt Disney
wereldberoemd. Miljoenen mensen gingen naar de
bioscoop om zijn films te zien.
Walt ging op reis naar Europa, op visite bij presidenten en koninginnen. Iedereen wilde de held van
Amerika ontmoeten. Tijdens die reis kreeg Walt een
nieuw idee. Hij wilde de grootste
kinderspeeltuin van de wereld
maken, waar al zijn tekenfilmfiguren tot leven kwamen. Hij
kocht grond en ontwierp
een sprookjespaleis in een
straat, in een stad, in een
land: Disneyland.
In 1955 was de opening. Alle
Amerikanen konden op de televisie meekijken. In een lange optocht liepen Mickey
Mouse, Sneeuwwitje en Donald Duck door de
hoofdstraat van Disneyland.
Walt Disney kon trots zijn op wat hij had bereikt.
Maar in plaats van uit te rusten van het harde
werken, begon hij alweer aan een nieuw plan, een
nog veel groter pretpark: Disney World.

Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens gaan
kijken in Disneyland bij Hollywood, Disney World
in Florida, Disneyland Parijs of Disneyland Tokyo in
Japan. Het is allemaal begonnen met een konijn dat
veranderde in een muis.

Een droom in ne
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dromen
veel kinderen dezelfde droom: ze willen filmster
worden. Scarlett is zo’n meisje. Ze woont in een
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flat in New York. Hangend op de bank doet Scarlett
drie dingen tegelijk: ze leest een strip, ze knuffelt
haar hond en ze kijkt televisie.
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n droom in negen letters
‘Scarlett, waar kijk je naar?’ vraagt haar vader vanuit
zijn tekenkamer.
Scarlett kijkt nog eens goed. Op de televisie zit een
vrouw op de bank te praten met een andere vrouw.
‘Oprah Winfrey, papa,’ roept ze terug.
Scarlett kent de twee vrouwen op de televisie goed.
De ene is een televisiester, de andere is een filmster.
Dat wil Scarlett later ook: een ster worden. Maar
hoe doe je dat? Ze zet het geluid van de televisie wat
harder.
‘Kan iedereen filmster worden?’ vraagt Oprah.
‘Als je het maar echt wilt,’ zegt de filmster.
Scarlett is acht. Ze heeft al een hoofdrol gespeeld
in een toneelstuk op school. Als ze groot is, wil ze
naar Hollywood, want daar wonen alle filmsterren.
Een ster worden is Scarletts grootste droom en soms
droomt ze er ook van: dan dansen de negen letters
van H O L L Y W O O D die tegen de heuvels in Los
Angeles staan een dansje voor haar. Ze wil het echt,
net als de filmster op de televisie.
Scarlett kijkt naar een film. In de film wordt een
jongetje per ongeluk alleen thuis gelaten. Precies
op dat moment komen er dieven langs. Maar Kevin
lost alle problemen zelf op. Eigenlijk heet de jongen
geen Kevin, maar Macaulay Culkin. Macaulay is een

wereldberoemde filmster. Hij is rijk en hij kan kopen
wat hij wil. Iedereen wil met hem op de foto. Dat
wil Scarlett ook. Maar liever nog zou ze willen dat
andere kinderen met háár op de foto willen.
‘Hoe doe je dat, mama, filmster worden?’ vraagt ze.
‘Dan moet je auditie doen. Als je wilt, geef ik je op.’
Scarletts moeder stuurt formulieren op, met een
paar foto’s van Scarlett erbij: een van Scarlett op een
paard en een van Scarlett met een tennisracket.
‘Of zal ik gaan tennissen?’ vraagt
Scarlett. ‘Daar kun je ook heel
beroemd mee worden.’
‘Wacht nu maar rustig af,’ zegt
haar moeder.
Dat valt niet mee. Kinderen die
beroemd willen worden, hebben
altijd haast.

Gelukkig komt er een uitnodiging: Scarlett mag auditie doen! Ze
moeten lang wachten in de filmstudio. De ontvangst
valt Scarlett een beetje tegen, er zijn meer dan
honderd kinderen met dezelfde droom. Ze willen
het allemaal echt. De auditie is snel afgelopen.
Scarlett moet wat heen en weer lopen en een dansje
doen. Iemand zegt iets voor. Scarlett zegt het na. ‘Je
hoort nog van ons,’ zegt de filmregisseur.
Uiteindelijk krijgt Scarlett af en toe een
klein rolletje, maar het zijn bij lange na
niet de hoofdrollen die van haar een
echte filmster kunnen maken.

Scarlett staat naast de tekentafel van
haar vader. ‘Papa, hoe ben jij architect
geworden?’ vraagt ze.

‘Ik ging naar de architectenschool,’ antwoordt haar
vader zonder op te kijken van zijn werk.
‘Bestaat er ook een school voor filmsterren?’
‘Vlak bij Central Park staat de Professional
Children’s School. Veel filmsterren hebben er les
gehad: Brooke Adams, Uma Thurman, Macaulay
Culkin…’
‘Die ken ik!’ roept Scarlett uit. ‘Ik wil ook naar die
school.’
‘Dat is een goed idee,’ zegt haar vader. ‘Maar iets
willen is niet genoeg. Je moet ook je best doen om…’
Dan gaat de telefoon. Scarletts vader neemt op. ‘Het
is voor jou,’ zegt hij. Maar in plaats van haar het
toestel te geven, voert hij het hele gesprek zelf. Als
hij heeft neergelegd, zegt hij: ‘Je krijgt misschien een
hoofdrol in een film. Je moet een meisje spelen dat
een ongeluk krijgt. Ze wordt samen met haar paard
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aangereden door een vrachtwagen. Het meisje wordt
al snel beter, maar het paard blijft bang en wil naar
niemand meer luisteren.’
‘Ja,’ zegt Scarlett, ‘dat wil ik wel.’
Scarlett is veertien als ze de hoofdrol speelt in de
film De paardenfluisteraar. Samen met haar moeder
verhuist ze naar Los Angeles, de belangrijkste
filmstad van de wereld. Daar ziet ze voor het eerst
de negen letters uit haar dromen in de heuvels. En
ze weet dat haar droom is uitgekomen. Misschien
omdat ze het echt wilde, of omdat ze er erg haar
best voor heeft gedaan. Of had ze gewoon geluk?
Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens gaan
kijken in Hollywood. Droom je er ook van om een
filmster te worden? Breng een bezoek aan de filmstudio’s. Misschien mag je wel auditie doen.

De bizondans

I

woont
een jonge indiaan die Darryl heet. Hij woont in
Morley, een klein dorp aan de voet van de Rocky
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Mountains. Darryl en zijn familie horen bij de stam
van de Zwartvoet.
Op een dag gaat Darryl uit school bij zijn opa langs.
‘Opa Dappere Rots,’ zegt hij, ‘over een week is er een
powwow, een groot dansfeest, in Head-Smashed-inBuffalo-Jump. Ik zou wel willen meedoen met
de bizondans. Mag ik je verentooi lenen?’
Maar in plaats van zijn spullen tevoorschijn te
halen, stelt opa een vraag. En als Dappere Rots
een vraag stelt, is dat meestal het begin van
een lang verhaal.
‘Weet je eigenlijk waarom de bizon zo’n bult
op zijn rug heeft?’ vraagt Darryls opa.
Darryl schudt zijn hoofd.
‘Nou, dat komt zo: Bizon hield ervan om
over de prairie te hollen. Hij stampte zo
hard hij kon, want dat klonk zo lekker.
Met al dat gestamp vertrapte Bizon
het nest van Renkoekoek. Alle eieren
waren stuk. Renkoekoek ging klagen
bij het grote opperhoofd van de dieren.
Bizon werd op het matje geroepen en hij

Rocky Mountains

oont in
de Rocky

er een

kreeg voor straf een flinke tik op zijn schouders.
Van schrik trok Bizon zijn schouders op. “Je moet je
diep schamen,” zei het opperhoofd van de dieren. En
vanaf die dag loopt Bizon met opgetrokken schouders en met gebogen hoofd over de prairie.’
‘Wat een mooi verhaal,’ zegt Darryl. En hij danst
door de kamer als een echte bizon, met zijn schou-

ders omhoog. Zijn handen houdt hij voor zijn hoofd,
alsof hij hoorns heeft.
‘Weet je trouwens waar de bizons gebleven zijn?’
vraagt opa Dappere Rots.
Darryl schudt zijn hoofd weer. Snel gaat hij zitten
om naar het volgende verhaal te luisteren.
‘Dat komt zo: toen de blanken kwamen, pikten ze
ons land in om boerderijen te bouwen. Toen we niet
weg wilden gaan, schoten ze met hun geweren alle
bizons dood. Daardoor viel er voor ons niets meer
te jagen op de prairies. We namen onze tipi’s en
trokken naar de Rocky Mountains.’
Darryl springt op en verzint een nieuwe bizondans.
Hij danst als een wilde bizon die op de cowboys
afstormt. Met zijn poten vertrapt hij hun geweren.
Als Darryl is uitgedanst, roept zijn opa: ‘Goed zo, je
bent net een echte bizon. We gaan samen naar de
powwow in Head-Smashed-in-Buffalo-Jump. Weet
je trouwens waar die naam vandaan komt?’
Darryl schudt zijn hoofd voor de derde keer.
‘Dat komt zo: aan de voet van de Rocky Mountains
houdt de prairie plotseling op. Daar is een afgrond.
De indianen gebruikten die afgrond vroeger als een
val. De bizons vielen er één voor één in. Dan hadden
de indianen weer voor maanden te eten. Eén indiaan
lette eens niet op en werd door een neerstortende
bizon verpletterd. En daarom heet die plek nu:
Hoofd-Verpletterd-in-Bizon-Val.’
Een week later rijden Darryl en Dappere Rots samen
in opa’s oude Ford naar de Rocky Mountains. Op
het feestterrein staat een groot aantal tipi’s in een
cirkel opgesteld. Alle dansers krijgen een tent aangewezen waarin ze zich kunnen verkleden. Als Darryl
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klaar is, haalt hij diep adem en stapt naar buiten.
Iedereen kijkt naar hem. Hij draagt de kleren van
opa. Op zijn hoofd heeft hij een tooi met veren en
twee echte bizonhoorns.
De muziek begint en Darryl steekt zijn hoorns naar
voren. Hij doet het zand opstuiven door met zijn
voet over de grond te schrapen. Met zijn neus snuift
hij de lucht in en uit en hij begint als een bizon rond
te stampen. Als de muziek stopt, davert het applaus
als een kudde bizons over het veld.
Aan het eind van de wedstrijd klinkt de stem van de
juryvoorzitter door de luidsprekers: ‘En de winnaar
is… Darryl Kootenay uit Morley. Darryl, kom maar
naar voren om je prijs op te halen.’
Darryl krijgt een stevige omhelzing van zijn opa.
‘Weet je wat we doen?’ zegt hij. ‘We kopen een
campertje, dan rijden we ’s zomers langs alle
powwows in Amerika en Canada.’
‘Ja, cool,’ zegt Darryl lachend. ‘Dan kan ik heel vaak
voor bizon spelen.’
Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens in
Head-Smashed-in-Buffalo-Jump gaan kijken. Het
ligt aan de voet van de Rocky Mountains. Er is
een museum waarin je kunt zien hoe de indianen
vroeger op bizons jaagden.

Vakantie in de sneeuw

I
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lopen

twee kinderen te bibberen op straat.
‘W-wat is het hier k-koud. W-waarom blijven we

niet b-binnen?’
De vader van de kinderen spreekt hen streng toe:
‘Joris, Malika, we kunnen niet de hele dag in het
hotel blijven zitten. We zijn op vakantie en we gaan
vandaag leuke dingen doen. Maar eerst wil ik even
langs het postkantoor om de ansichtkaarten te
posten.’
Joris en Malika houden hun mond. Papa heeft gelijk.
Dan hadden ze maar voor een warm vakantieland
moeten kiezen. Op Groenland, het grootste eiland
van de wereld, ligt altijd ijs en sneeuw.
‘Kijk eens naar die spelende kinderen daar,’ zegt hun
moeder. ‘Die trekken zich niets aan van de kou.’
Joris rent achter de bal aan die de kinderen in zijn
richting schoppen. Als hij de bal heeft teruggegooid,
roept een meisje: ‘Arsarnerit?’
Joris haalt zijn schouders op. Dan wijst hij naar haar
en vraagt: ‘Eskimo?’
Het meisje schudt haar hoofd en zegt: ‘Inuk.’
‘Papa,’ vraagt Joris, ‘versta jij er iets van?’
Joris’ vader schudt zijn hoofd. ‘Vraag haar eens waar
het postkantoor is.’
‘Postkantoor?’ vraagt Joris aan het meisje.

Geen an
‘Post offi
Nu begin

gebouw
‘Zagen ju
lekker w
‘Van zee
Joris en
‘Hebben
mutsen,
uit. ‘Hoe
‘In elk la
legt zijn
hebben.
het niet
noemen
‘Dan beg
Joris. ‘Eé
Joris’ vad
zo’n vree
dit het p
‘Zullen w
Malika v
Grinnike
loket. De
uit dat h

Nuuk

neeuw
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‘Post office?’ vraagt Joris’ vader.
Nu begint het meisje te lachen. Ze wijst naar een
gebouw aan het einde van de straat.
‘Zagen jullie dat?’ zegt Malika. ‘Die kinderen hebben
lekker warme kleren aan.’
‘Van zeehondenbont,’ zegt haar moeder.
Joris en Malika vallen bijna om van verbazing.
‘Hebben ze zeehondjes doodgemaakt om die
mutsen, laarzen en wanten te maken?’ roept Joris
uit. ‘Hoe durven ze!’
‘In elk land hebben de mensen andere gewoontes,’
legt zijn moeder uit. ‘Daar moet je respect voor
hebben. Ik heb eens gelezen dat de Groenlanders
het niet fijn vinden als je hen Eskimo’s noemt. Ze
noemen zichzelf het volk van de Inuit.’
‘Dan begrijp ik al wat het meisje bedoelde,’ zegt
Joris. ‘Eén Inuit is vast een Inuk.’
Joris’ vader wijst met zijn hand. ‘Hebben jullie ooit
zo’n vreemd postkantoor gezien? Volgens dit bord is
dit het postkantoor van de kerstman.’
‘Zullen we vragen of de kerstman thuis is?’ stelt
Malika voor.
Grinnikend herhaalt haar vader de vraag aan het
loket. De postbeambte moet erg lachen. Dan legt hij
uit dat het postkantoor in Nuuk elk jaar duizenden
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‘En wie beantwoordt al die
brieven dan?’ vraagt de moeder
van Joris en Malika.
‘Mijn kinderen en ik helpen de kerstman,’ zegt
de man achter het loket. En hij wenkt naar de
Inuitkinderen die voor het raam van het postkantoor staan te zwaaien. Het meisje stapt naar binnen.
‘Dit is Ebba,’ zegt de postbeambte.
‘Arsarnerit?’ vraagt Ebba.
‘Ze vraagt of jullie met de bal komen spelen,’ legt de
postbeambte uit.
Joris en Malika hollen achter het meisje aan naar
buiten.
De volgende dag is het zaterdag. Joris, Malika en
hun ouders gaan op visite bij een echte Groenlandse
familie. Ze hebben het rode, houten huis aan de
rand van Nuuk snel gevonden. Ebba doet de deur
voor hen open. Haar vader Qattaaq staat in de
keuken. Hij roert in een grote pan met soep.
‘Suaasat,’ zegt hij.
Joris kijkt zijn moeder vragend aan.
‘Ik zal maar niet vragen wat er in de soep zit,’ zegt
ze zacht. ‘Ik denk dat ik stukjes zeehond zie.’
Joris en Malika doen alsof ze niets horen. Ze zijn in
een ander land, en daar hebben de mensen andere
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gewoontes. Ze begrijpen wel dat het leven hier
anders is dan thuis. Groenland heet wel groenland, maar er zijn geen groene weiden waar koeien
kunnen grazen, geen akkers waarop graan kan
groeien en geen fruitbomen waaraan vruchten
hangen. Groenland is sneeuwwit en ijsgrijs. De
meeste Groenlanders leven van de visvangst.
‘Vroeger had ik een eigen kajak,’ vertelt Qattaaq.
‘Mijn vader heeft me leren jagen met een speer. Ik
was tien toen ik mijn eerste zeehond ving. Als ik nu
ga jagen, neem ik de sneeuwscooter. Hebben jullie
zin om straks een ritje te maken?’
Joris en Malika knikken. Maar ze rillen al bij de
gedachte om weer naar buiten te moeten.
Ebba staat op van tafel en pakt haar muts, haar
laarzen, haar wanten en haar anorak. Allemaal
gemaakt van zeehond. Ook voor Joris en
Malika haalt ze een warme muts en een anorak
tevoorschijn.
‘Waar wij wonen,’ vertelt Joris, ‘worden zieke
zeehondjes verzorgd in een opvangcentrum. Als
de huilers groot genoeg zijn, worden ze weer
vrijgelaten.’
De twee vaders vertalen wat Joris zegt. Maar Ebba
lijkt er niet veel van te begrijpen.
‘In andere landen hebben de mensen andere
gewoontes,’ legt Qattaaq aan Ebba uit. ‘Daar moet je
respect voor hebben.’
Ebba knikt. Respect, dat snapt ze wel.
Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens in
Groenland gaan kijken.

Het gezicht van de Inca

I

ligt
op een hoge berg de ruïne van een paleisstad.
De naam van die stad is Machu Picchu. Lang
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geleden werd Machu Picchu bewoond door de keizer
van de Inca’s. De Inca’s waren een rijk en machtig
volk. Tot de Spanjaarden kwamen en de Inca’s
verjoegen. De keizer verliet zijn paleis en Machu
Picchu veranderde langzamerhand in een
ruïne.
Maar voor het zover was, werd de lege
stad op een dag bezocht door een
moeder en haar twee kinderen:
Tupac en Pacha. Ze wilde haar
kinderen graag de stad van de
Incakeizer laten zien.
Het was vroeg in het voorjaar.
Die dag waren Tupac, Pacha en
hun moeder voor dag en dauw
uit Cusco vertrokken. Er was
maar één manier om in Machu
Picchu te komen: lopend. Een
smal pad kronkelde door de
bergen omhoog. Af en toe
hielden ze halt bij een beekje
om te drinken en te rusten.

Machu Picchu

de Inca
Het werd een zware tocht. Tupac, de jongen, was
gewend om de lama’s te hoeden. En Pacha, het
meisje, kon wol spinnen, verven en weven. Maar
zo’n lange wandeling van een paar dagen hadden de
kinderen nog nooit ondernomen.
Toen het avond werd, zochten ze een kamer in een
van de herbergjes die langs het pad lagen. Tupac en
Pacha kropen dicht bij het haardvuur, want de
nacht in de bergen was koud.
‘Mama, vertel je ons een verhaal?’ vroeg
Tupac.
Zijn moeder haalde het verhalenkoord uit haar rugzak. Het was een
geknoopt koord van wol in allerlei
kleuren. Elke knoop was een
verhaal. Er waren nog maar drie
knopen: drie verhalen die Tupac
en Pacha niet kenden. Hun moeder
pakte een van de knopen en begon
te vertellen:
‘Vroeger woonden de mensen in
grotten en spleten. Ze hadden geen
kleren aan, want ze wisten nog niet
hoe ze wol of katoen moesten maken.
Ze leefden van wilde planten, omdat

ze nog niet wisten hoe ze maïs of aardappelen
moesten verbouwen. De Zon kreeg medelijden met
de mensen en stuurde zijn twee kinderen om ze te
helpen. ‘Doe net als ik,’ zei de Zon. ‘Ik geef licht en
warmte zonder er iets voor terug te hoeven.’
De zoon en dochter van de Zon wandelden van het
Titicacameer de heuvels in. Ze vonden een geschikte
plek om te slapen. Op die plek bouwden ze een stad,
met huizen voor de mensen om in te wonen. Ze
noemden de stad Cusco, heilige stad van de Zon.’
Terwijl Tupac en Pacha naar het verhaal luisterden,
keken ze naar het koord in de handen van hun
moeder, het kleurige koord met de honderd knopen.
Nu waren er nog maar twee knopen over!
‘Morgen laat ik jullie de keizer zien,’ zei hun moeder
voor ze gingen slapen.
De volgende dag popelden Tupac en Pacha om
verder te gaan. Vandaag zouden ze de laatste
verhalen horen. En ze gingen de keizer ontmoeten.
Het werd een lange tocht: het pad ging steil
omhoog. Maar eindelijk bereikten ze de eerste
huisjes van Machu Picchu, de paleisstad van de
Inca’s. Tot hun verbazing was het stadje leeg. Er was
geen mens te zien.
Tupac en Pacha keken naar hun moeder, die op een
steen zat uit te hijgen. Toen ze eindelijk op adem
was, haalde ze het verhalenkoord uit haar rugzak,
pakte de een-na-laatste knoop en zei:
‘Tupac en Pacha, in deze stad ben ik geboren. Toen
ik oud genoeg was, mocht ik in het paleis van de
grote Inca wonen en werd ik een van de Mama
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Cuna’s. Dat betekende dat ik altijd klaar moest staan
om voor de keizer te zorgen, hem eten moest geven
en zijn kleren voor hem moest klaarleggen. Ik wist
ook dat ik nooit kinderen zou krijgen, want een
Mama Cuna trouwt nooit en blijft haar hele leven
voor de koning zorgen.
Maar op een dag werd ik verliefd op een hofdienaar.
Hij stelde voor om samen te vluchten, maar ik was
bang en durfde het paleis niet te verlaten. Hij legde
me uit dat het rijk van de Inca’s op instorten stond,
dat de keizer zou verdwijnen en dat we voor ons
leven moesten vrezen. Daarom besloot ik met de
hofdienaar mee te gaan. We besloten dat ik alvast
vooruit zou gaan, hij zou me later volgen. Maar ik
heb hem nooit meer gezien. Een paar maanden later
werden jullie geboren.’
Het een-na-laatste verhaal was verteld. Nu kenden
Tupac en Pacha de hele geschiedenis van hun land,
van hun volk en van zichzelf. Er was nog één ding
dat ze niet wisten: waar was de keizer die ze zouden
ontmoeten? Langzaam tilde hun moeder haar arm
op en wees naar de berg. En eindelijk snapten de
kinderen wat ze bedoelde. De keizer was de berg.
Nu kenden ze ook het laatste verhaal van het koord.
In dat laatste verhaal werd uitgelegd waarom dit de
enige plek op de wereld was waar het paleis van de
keizer gebouwd kon worden, de plek waar de grote
Inca naar de hemel opkeek.
Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens naar de
keizer in Machu Picchu gaan kijken.

Tenochtitlan, de drijve
Keizer Montezuma krijgt bezoek

I

lag
vroeger een stad die op het water leek te drijven,
midden in een groot meer. Tenochtitlan heette
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de stad. Dit is het verhaal dat de Mexicanen elkaar
over Tenochtitlan vertellen:
‘Eerst woonden er Olteken in ons land. Toen de
Tolteken. Daarna kwamen de Azteken. Dat waren
sterke krijgers. Ze woonden dan eens hier en dan
eens daar. Op een dag zei hun god dat ze een stad
moesten bouwen op een wonderlijke plek. Hij zei
dat ze een adelaar zouden zien die een slang zou
vangen. De adelaar zou met de slang in zijn snavel
op een cactus gaan zitten. Op die plek moesten de
Azteken hun stad bouwen. Niet lang daarna kwam
er op een eiland in het Texcocomeer inderdaad een
grote roofvogel aanvliegen, met een slang in zijn
bek. De adelaar landde op een cactus en begon de
slang op te eten. Toen wisten de Azteken waar ze
hun stad moesten bouwen.’
Tenochtitlan werd een geweldige stad, met piramides, tempels, paleizen en toegangspoorten.
De mensen noemden hun stad de drijvende stad,
omdat het leek of de huizen, piramides, tempels en
paleizen op het water dreven. Midden in de stad
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enochtitlan, de drijvende stad

t bezoek
woonde Montezuma, de keizer van de Azteken.
Keizer Montezuma was een machtige keizer, die
voor helemaal niemand bang hoefde te zijn. Toch
was hij bang dat hij op een dag uit zijn rijk verjaagd
zou worden. Dat kwam door het verhaal dat de
Azteken elkaar over de god Quetzalcoatl vertelden.
‘De Azteken hadden veel goden. Op een dag kregen
die goden ruzie met elkaar. Het draaide uit op een
gevecht. Quetzalcoatl verloor en vluchtte weg op
een vlot dat hij gemaakt had van slangen. Maar voor
hij wegging, zei hij dat hij op een dag zou terugkomen en dan alle andere goden zou verjagen.’
Dat verhaal zat keizer Montezuma niet lekker. Wat
zou er met hem gebeuren als die boze god terugkwam? Er zat weinig anders op dan hopen, bidden
en afwachten.
Op een dag kwam een boodschapper het paleis
binnen rennen. Hijgend vertelde hij dat er aan de
kust een groot schip was aangekomen. Het schip
was zo groot als een paleis en het zat vol vreemde
mannen met zwaarden en met ijzeren ketels op hun
hoofd. De mannen waren aan land gegaan en reden
nu op monsterlijke dieren die ze paarden noemden,
op weg naar Tenochtitlan. De aanvoerder van die

vreemdelingen was een grote man met wit haar en
een witte baard.
De angst sloeg keizer Montezuma om het hart. Hoe
kon hij weten dat het schip uit Spanje kwam en de
mannen Spaanse soldaten waren met helmen op?
Hoe monsterlijk konden paarden zijn? Hij had er
nog nooit een gezien. Wat hij wel wist was dat die
man met die witte baard maar één iemand kon zijn:
de langverwachte Quetzalcoatl.
‘We moeten de bezoekers welkom heten,’ zei
Montezuma. Hij trok zijn mooiste kleren aan en
zette zijn verenkroon op zijn hoofd. Op blote voeten
ging hij de bezoekers tegemoet. Langs de kant
stonden duizenden mensen te kijken.
Daar, in de verte, kwamen de vreemde mannen
aan op hun monsterlijke dieren. Helemaal vooraan
reed de man met de witte baard. Hij groette keizer
Montezuma vriendelijk, wees naar zichzelf en zei:

voeten

‘Ik ben Hernan Cortez en kom uit Spanje.’
Montezuma dacht nog steeds dat hij de god
Quetzalcoatl voor zich had. Daarom boog hij diep
en zei: ‘Welkom in onze stad. We zijn blij dat u terug
bent gekomen. Kom met me mee naar mijn paleis. Ik
doe afstand van de troon. Vanaf vandaag bent u de
keizer van de Azteken.’
Montezuma ging de Spaanse kapitein voor naar zijn
paleis en liet hem plaats nemen op zijn troon.
Kapitein Hernan Cortez was zeer verbaasd. Zo
vriendelijk was hij nog nooit begroet. Altijd als hij
nieuwe landen ontdekte, moest hij vechten om wie
er de baas was. En deze keer werd hij binnengehaald
als een vorst, ja bijna als een god.
Vanaf die dag waren de Spanjaarden de baas in
Mexico.
Van de drijvende stad Tenochtitlan is niet veel meer
over. Maar in Mexico zijn nog genoeg piramides,
tempels, paleizen en poortgebouwen te zien. Als je
de kans krijgt, moet je er zelf maar eens gaan kijken.

De Gal
Dove schildpadden en
vreemde vinken

I

liggen kleine
rotsachtige eilanden. Dag in dag uit slaat het
water tegen de rotsen. Zonder ophouden golft
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de zee op het strand. Soms lijkt het of de zee kleine
hapjes neemt van het land. En misschien is dat ook
wel zo.
Rivieren, meren, zeeën, oceanen; er is veel meer
water dan land op de wereld. In dat water wonen
walvissen, dolfijnen en haaien. En ook krabben,
kreeften en zee-egels. In de lucht boven dat water
zwermen talloze vogels: pelikanen, fregatvogels,
meeuwen.
Al die dieren hebben geen grond onder hun voeten
nodig om op reis te gaan. Dat wilden de mensen
vroeger ook wel: op reis gaan over het water of door
de lucht, net als de vissen en de vogels. Zo kwamen
ze op het idee om schepen uit te vinden waarmee
ze het water op konden gaan. Toen de mensen
eenmaal schepen hadden, was er geen houden meer
aan. Overal ter wereld staken ze van wal om andere
landen te ontdekken.
Zo iemand was ook Charles Darwin. Als kind
verzamelde hij stenen, schelpen, insecten en opge-

De Galapagoseilanden

dden en

n kleine

zette vogels. Charles werd natuuronderzoeker. In
1831 vertrok hij met het schip de Beagle voor een
wereldreis. De Beagle zeilde naar Kaapverdië, Rio
de Janeiro, Buenos Aires, Patagonië, Vuurland en
de Falklandeilanden. Charles keek zijn ogen uit.
Wat was de wereld mooi! Overal waar hij kwam,
verzamelde hij planten en dieren. Alles wat hij kon
meenemen, stopte hij in kooien en kisten in het
ruim van het schip. Elke dag schreef hij op wat hij
onderweg had gezien.
Vandaag zagen we een grote school bruinvissen.
Het waren er vele honderden. Ze zwommen met ons
mee. Soms sprongen ze allemaal tegelijk op uit zee,
waarbij hun lijf helemaal boven water kwam.

of door
Na vier jaar verzamelen en onderzoeken, kwam de
Beagle aan bij de Galapagoseilanden. Ook daar ging
Charles Darwin aan land. Maar wat een teleurstelling! Er waren geen palmenstranden en geen
tropische regenwouden. Het eiland bestond uit kale
rotsen die omhoog waren geduwd door een vulkaan.
Charles schreef in zijn dagboek:

Alles wat je hier ziet, zijn brokken lava. Hier en daar
groeit een cactus, een plant of een boompje. Zo’n
kale boel heb ik nooit eerder gezien. Hier wil toch
niemand wonen?
Maar in plaats van te vertrekken, besloot Charles op
onderzoek uit te gaan en bleef de Beagle voor anker
liggen. Hij deed een paar wonderlijke ontdekkingen.
Het is grappig dat de vogels hier voor niemand bang
zijn. Ze zijn zo tam dat je ze heel gemakkelijk met
je handen kunt vangen. Vandaag kwam ik op mijn
wandeling twee reuzenschildpadden tegen. Ze aten
de sappige bladeren van de cactusplant. Ik denk dat
de reuzenschildpad doof is, want je kunt achter hem
aan lopen zonder dat hij er iets van merkt. Pas als
je heel dichtbij bent, trekt hij plotseling zijn kop in
en dan maakt hij een sissend geluid dat heel boos
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klinkt. Ik ben op zo’n schildpad gaan zitten. Toen
ik hem een tik op de achterkant van zijn schild
gaf, stond hij op en begon te lopen. Het was
moeilijk om mijn evenwicht te bewaren.

Behalve schildpadden, leguanen en hagedissen leefden er ook allerlei vogels op de
Galapagoseilanden. Charles ontdekte al
snel dat de gewoonste vogels, de vinken,
eigenlijk heel bijzonder waren. Sommige
vinken aten insecten, andere hakten met hun
snavels stukjes uit cactussen en weer andere aten
zaden en bessen of zogen nectar op uit bloemen.
Er waren zelfs vinken die op de rug van leguanen
gingen zitten, op zoek naar teken. En dan was er
nog een soort vinken dat vogeleieren openpikte en
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leegslurpte. Hoe was het mogelijk dat al die vinken
een andere manier hadden bedacht om aan eten
te komen? Hoe kon het dat de ene vink een lange,
spitse snavel had zodat hij zeediertjes tussen de
rotsen vandaan kon pikken, terwijl de andere vink
een stompe snavel had waarmee hij op de grond
naar eten zocht?
Charles Darwin nam er alle tijd voor om dat eens
rustig te onderzoeken.
Om te beginnen gaf hij alle vinken een naam:
boomvink, cactusvink, insectenvink, grondvink,
spitssnavelvink of spechtvink.
Na lang nadenken bedacht Charles een oplossing die
de wereld versteld deed staan. Hij schreef het op in
een boek dat hij Het ontstaan der soorten noemde.
Hierin legde hij uit dat dieren hun best doen om
zich te redden op de plek waar ze wonen. Vinken
die op de grond rondscharrelden, hadden gemak

van stompe snavels. Hoe stomper hun
snavels, hoe groter de kans op overleven. Vinken die tussen de bloemen
rondvlogen, hadden meer aan spitse
snavels. Hoe spitser hun snavels,
hoe gezonder ze waren en hoe meer
kinderen ze kregen. De kinderen van de
kinderen van de insectenvinken kregen
steeds spitsere snavels. Langzamerhand
leerden de dieren zich aan te passen aan
de plek waar ze leefden.
Als je ooit de kans krijgt om eens op de
Galapagoseilanden te gaan kijken: ze zien er een
beetje kaal uit, maar je kunt er wel bijzondere dieren
tegenkomen.

De Argentijnse prinses

I

woonde
eens een meisje dat gek op dansen was. Ze was
niet de enige, want in Argentinië danste bijna
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iedereen de wals, de salsa of, liever nog, de tango.
In de hoofdstad Buenos Aires speelden elke week de
orkesten van Osvalde Pugliese en Astor Piazzolla.
Het meisje hield van die muziek. Ze wilde danseres
worden. Of liever nog prinses. (Net als alle andere
kleine meisjes.)
Maar haar ouders vonden dat ze maar gewoon naar
school moest gaan en iets moest leren, zodat ze later
een goede baan kon vinden.
Toen het meisje groot was, ging ze studeren aan
de universiteit van Buenos Aires. Ze studeerde er
economie en leerde alles over geldzaken en handel.
Ze haalde haar diploma en verhuisde naar New
York, waar ze bij een bank ging werken.
Op een dag vroeg een vriendin: ‘Heb je zin om mee
te gaan naar Spanje? In Sevilla is een groot feest.
Het duurt een week en er wordt elke dag gedanst.’
Omdat Spanje het land was van haar voorvaderen,
vond het meisje het een goed plan. De twee vriendinnen vlogen naar Sevilla.
Het feest werd een groot succes. Er werd gegeten,
gedronken, gekletst en natuurlijk veel gedanst.

Buenos Aires
prinses
Het meisje uit Argentinië danste een wals met een
jongen uit Nederland.
‘Ik heet Máxima,’ zei het meisje toen de dans was
afgelopen. ‘En jij?’
‘Willem-Alexander,’ zei de jongen. ‘De meeste
mensen noemen me Alex.’
‘Ik vind je aardig, Alex,’ zei Máxima. ‘Wil je de
tango met mij dansen?’
Willem-Alexander knikte verlegen. Hij vond haar
ook leuk. Maar wat zou er gebeuren als hij haar
vertelde dat hij een prins was, kroonprins van
Oranje, de zoon van koningin Beatrix?
Toen dansten de jonge vrouw en de verlegen prins
de tango. Zij zwierig en elegant, hij voorzichtig en
een tikkeltje stijf. Want de tango zat niet in zijn lijf.
‘Au, au, Koninklijke
Hoogheid,’ zei
Máxima toen de
prins op haar
tenen ging
staan.
WillemAlexander
keek verbaasd.
‘Hoe weet je dat ik…?
‘Gehoord van mijn

vriendin,’ zei Máxima.
‘Au, au!’ Maar ze bleef
er vriendelijk bij lachen.
Daarna dansten ze een
rustig walsje. Dat ging
al heel wat beter.
‘Mag ik je iets vragen?’
fluisterde WillemAlexander in Máxima’s
oor. ‘Vind je me echt
aardig?’
‘Ja,’ fluisterde Máxima
terug. ‘Heel aardig.’
Toch vrolijkte de prins
daar niet van op. Hij bleef
ernstig kijken.
‘Is er iets?’ wilde Máxima weten.
‘Er zijn heel veel mensen die mij aardig vinden,’
antwoordde de prins. ‘Ze vinden me aardig omdat ik
een prins ben.’
‘Ik vind je aardig omdat je aardig bent, Alex,’ zei
Máxima.
Dat antwoord stelde Willem-Alexander gerust.
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Niet lang daarna vloog Willem-Alexander naar
New York om bij Máxima op bezoek te gaan. Ze
wandelden samen door de stad, hand in hand.
‘Ik vind je zo lief,’ zei Máxima.
‘Mag ik je iets vragen?’ zei Willem-Alexander.
‘Hebben we nu verkering?’
‘Ja,’ zei Máxima lachend en ze gaf haar prins een
kus.
Toch vrolijkte de prins daar niet van op. Hij bleef
ernstig kijken.
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‘Is er iets?’ wilde
Máxima weten.
‘Heb je er wel over
nagedacht dat ik later
koning zal worden?
Dan ben ik Willem,
de vierde koning van
Nederland. Wil jij
dan mijn koningin
zijn?’
‘Ja, dat wil ik wel,’ zei
Máxima. ‘Kan ik dan
wel af en toe naar
mijn geboorteland
om de tango te dansen?’
‘Natuurlijk,’ zei Alex. ‘Ik wil
heel graag jouw land Argentinië en jouw stad Buenos
Aires leren kennen.’ En hij nam zich voor om dansles
te nemen zodat hij nooit meer per ongeluk op haar
tenen zou gaan staan.

Een paar jaar later trouwden Willem-Alexander
en Máxima in Amsterdam. Het werd een groot
feest. In de Nieuwe Kerk speelde het orkest van
Carel Kraayenhof een tango. Toen prinses Máxima
haar lievelingsmuziek hoorde, gleed er een traan
over haar wang. Niemand weet waar ze toen aan
dacht. Misschien dacht ze wel aan haar jeugd in
Buenos Aires, de stad van de mooie luchten. Of aan
Argentinië, het land van de tango.

Als je ooit de kans krijgt, moet je er zelf maar eens
gaan kijken.

Curaçao
Carnaval

I

wiegt een
meisje heen en weer in de schommelstoel van haar
oma. Giovanna doet haar huiswerk. Tenminste, dat
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heeft ze haar vader beloofd. Maar voor haar ogen dansen
de cijfers van de sommen op en neer. In gedachten danst
ze zelf. Het is carnaval en ze heeft haar mooiste jurk aan.
Ze wiegt mee op de maat van de muziek.
Hoeveel is 84 gedeeld door 7?
Hoog boven de Sabelstraat raast het verkeer over de
Koningin Julianabrug. Tak-tak-tak doen de autobanden
als ze het brugdek raken. In de oren van Giovanna klinkt
het als klap-klap-klap, alsof er duizenden mensen langs de
kant van de weg applaudiseren.
Binnen klinkt het ritmische geratel van mama’s naaimachine. Ze is al tijden bezig met de dansjurken van
Giovanna’s dansgroep. Als over een paar weken de Grote
Parade wordt gehouden, zien ze er vast oogverblindend
mooi uit.
Hoeveel is 17 keer 3?
Plotseling voelt ze een hand op haar schouder. Het
is de hand van Giovanna’s vader. ‘Mi dushi,’ zegt
hij. ‘Vanmiddag beginnen in het hotel de voorrondes voor het Tumbafestival. Waarom doe je niet
mee? Je kunt goed dansen. Ik hoor je altijd zingen.’
Giovanna haalt haar schouders op. Ze
zou het best willen: dansen en zingen.
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Giovanna’s dansgroep. Als over een paar weken de Grote
Parade wordt gehouden, zien ze er vast oogverblindend
mooi uit.
Hoeveel is 17 keer 3?
Plotseling voelt ze een hand op haar schouder. Het
is de hand van Giovanna’s vader. ‘Mi dushi,’ zegt
hij. ‘Vanmiddag beginnen in het hotel de voorrondes voor het Tumbafestival. Waarom doe je niet
mee? Je kunt goed dansen. Ik hoor je altijd zingen.’
Giovanna haalt haar schouders op. Ze
zou het best willen: dansen en zingen.

De Tumbakoningin is de heldin van het carnaval op
Curaçao. Ze zit op de mooiste praalwagen van de
Grote Parade.
‘Je moet het zelf weten, hoor.’ Haar vader Sergio
verdwijnt achter het huis. Even later klinkt het
geknetter van zijn brommer.
Giovanna zwaait en roept: ‘Tot morgen.’ Een vader
die in een hotel werkt, moet soms ook ’s nachts
werken.
‘Hoe gaat het met je huiswerk?’ klinkt het uit de
kamer.
‘Goed, hoor, mam.’
Hoeveel is 63 plus 18?
Voorbij razende auto’s, een ratelende naaimachine; plotseling komt er nog een ritme bij. Het is
Giovanna’s broer Franklin die op zijn trommels
slaat. Hoe kan ze nou sommen maken als er zo veel
muziek klinkt dat ze wel móét dansen!
Even later komt Franklin naar buiten, met een
trommel voor zijn buik.
‘Tot later, zusje,’ zegt hij vrolijk.
‘Wat ga je doen, broer?’ vraagt Giovanna.
‘Vanmiddag ga ik met mijn band optreden in
papa’s hotel. Je weet wel: Tumba. Iedereen kan
meedoen. Wie wint, mag naar het Zomerfestival in
Rotterdam.’
Naar Rotterdam, dat zou Giovanna ook wel willen.
Ze heeft een oom, een tante en twee nichtjes die
in Rotterdam wonen. Als ze nu eens zou durven…?
Maar dan moet ze zelf een lied verzinnen. Waarom
niet een lied over Anansi de spin die Tumbakoning
wordt? Zonder geluid te maken oefent ze de
woorden in haar hoofd.
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Wat deed die slimme Anansi?
Hij ging naar parkietje Prikichi.
‘Zing jij voor mij een lied?
Want zingen kan ik niet.’
Hij ging naar ratelslang Cascabel.
En zei: ‘Als jij ratelt, dan klappen de mensen wel.’
De Tumba begon.
Anansi bewoog een beetje met zijn kaken.
Met zingen had het niets te maken.
Maar de mensen klapten en Anansi won.

‘Giovanna, kun je je jurk komen passen?’
Giovanna springt op. Eindelijk is ze verlost van die
vervelende sommen.
De jurk zit haar als gegoten.
‘Stilstaan!’ zegt haar moeder. ‘Ik moet nog even de
zoom afspelden.’
Ze probeert stil te staan, maar in haar hoofd
denkt ze aan het lied. Een Anansi-lied over een
spin die vals speelt. Haar benen beginnen al een
spinnendans.

‘Stilstaan!’ zegt haar moeder nog maar eens. Maar
het helpt niet.
‘Mam, ik moet gaan,’ zegt Giovanna gehaast. ‘Ik ga
meedoen aan het Tumbafestival.’
‘Weet je het zeker? Heb je wel een lied in je hoofd?
Goede Tumbazangers verzinnen zelf iets nieuws.’
Giovanna knikt. ‘Ik zing een liedje over Prikichi,
Cascabel en Anansi, de spin.’
‘Vooruit dan maar,’ zegt mama.
En Giovanna rent de straat uit. Vlak voor haar
neus glijden de bootjes van de pontjesbrug net
weg van de kade. Dan maar met de veerpont naar
de overkant. Een reusachtig passagiersschip vaart
de Sint-Annabaai binnen. De veerpont glipt er net
voorlangs. Eenmaal aan de overkant holt ze langs
Fort Nieuw Amsterdam naar het hotel. De wedstrijd
is al begonnen. Snel schrijft ze zich in.
De band van Franklin speelt het ene na het andere
nummer, steeds weer met een andere zanger.
Eindelijk is Giovanna aan de beurt. Ze danst als een
spin en zingt als een parkiet. Vandaag durft ze alles.
Er klinken een paar laatste slagen op de trommels
en dan is het lied uit. Buigend neemt ze het applaus
in ontvangst. Het publiek blijft maar klappen en
klappen. Giovanna telt. Ook al houdt ze niet van
sommen, ze kan goed genoeg tellen om te horen dat
haar applaus het langst is van allemaal.
Overal in Zuid-Amerika houden kinderen van
carnaval. Op Curaçao begint het feest al vroeg met
een zang- en danswedstrijd. Wie wint is de ster van
het carnaval. Als je de kans krijgt, moet je er zelf
maar eens gaan meedansen.

Suriname
Gevaar!

I

ligt een
klein dorpje midden in het tropisch regenwoud.
Het dorp ligt aan een brede rivier. Traag stroomt
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het water langs de open plek waar de houten huisjes
dicht op elkaar staan.
Twee jongens staan tot hun knieën in het water.
Bewegingloos turen ze naar beneden, klaar om toe
te slaan met de speer die ze in hun rechterhand
houden. Diego en Delano zijn jagers. Ze spelen een
gevaarlijk spel. Diego heeft een klein stukje vlees
in het water gegooid. Het kan niet lang duren of er
komen piranha’s op af. Niet dat hij piranha’s lekker
vindt, maar soms komt er een bootje met toeristen
voorbij die voor een opgezette piranha veel geld
overhebben.
‘Dit is geen goede plek,’ zegt Diego. ‘Zullen we het
een eindje verderop proberen?’
Delano knikt.
Ze wandelen een stukje stroomafwaarts en laten
zich opslokken door het oerwoud. Ze volgen een
onzichtbaar pad door het groen. Ondertussen letten
ze wel op dat ze niet op een slang trappen. Wie de
gevaren van de jungle kent, hoeft niet bang te zijn.
Voor Diego en Delano is dit oerwoud de mooiste
plek van de wereld.
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‘Hier?’ stelt Diego voor. Hij wijst naar een zonnig
plekje aan de oever van de Tapanahony.
Delano knikt. ‘Ze zeggen dat hier goud te vinden is.’
‘Waar ligt dat goud dan?’ wil Diego weten.
‘In het water,’ weet Delano.
Diego probeert door het water heen te kijken. Hij
zou liever op goud vissen dan op piranha’s. Goud
bijt niet.
‘Laten we gaan zoeken,’ stelt Delano voor. ‘Wil jij
thuis een grote schaal gaan halen?’
Diego holt naar huis en komt terug met een
afwasteiltje.
‘Mooi,’ zegt Delano, ‘dat teiltje gebruiken we als
batee.’
‘Batee?’
‘Zo noem je een spoelpan waarmee je goud uit het
zand kunt zeven.’ Delano doet het voor. Hij gooit
wat zand in de teil en laat hem langzaam in zijn
handen ronddraaien. Water en zand spoelen over de
rand.
‘Het goud blijft op de bodem liggen,’ legt Delano uit.
Maar alles wat er achterblijft zijn een paar grijze
kiezels.
‘Hoor je dat?’ Diego legt zijn hand op Delano’s arm.
Die laat het teiltje stil op het water drijven. ‘Ja, er
komen mensen aan,’ zegt hij.
Even later komt er om de bocht in de rivier een
groot ijzeren platform aanvaren. Op het platform
staan machines en zelfs een complete werkplaats.
Mannen met gele helmen op zwaaien vrolijk naar de
twee jongens.
Delano leest hardop voor wat er met grote letters op
de machine staat geschilderd: ‘Danger’.
‘Dat betekent: gevaar,’ legt Diego uit.

De jongens halen hun schouders op. Een ijzeren vlot
met machines erop kan niet erg gevaarlijk zijn.
Maar het vlot betekent wel degelijk gevaar, daar
zullen Diego en Delano snel achter komen. De
mannen met de gele helmen zoeken de rivier af naar
goud. Met hun machines zuigen ze zand van de
bodem en filteren het goud eruit. Dat doen ze met
behulp van kwik. Het goud blijft achter in de filter,
het giftige kwik spoelt met het zand in de rivier.
Eerst krijgen de vissen het kwik binnen, daarna de
mensen die de vis eten. Zo worden ze ziek.
Als de rivier vervuild raakt, moeten Diego, Delano
en hun familie misschien verhuizen. Het zou niet
de eerste keer zijn dat de zwarte bevolking van het
binnenland op de vlucht moet.
Lang geleden zijn de voorouders van Diego en

Delano als slaven van Afrika naar Suriname
gebracht. Ze moesten op plantages werken. Vanuit
Paramaribo, de hoofdstad, zijn de slaven het binnenland in gevlucht. Daar verstopten ze zich voor de
slavenhandelaren. Toen ze zich veilig voelden,
begonnen ze met de bouw van hun dorpjes aan de
rivieren.
Maar op een dag kwamen er mensen naar bauxiet
zoeken. Ze maakten er aluminium van voor de
bouw van vliegtuigen. Op de plek waar de opa’s
en oma’s van Diego en Delano woonden, zat veel
bauxiet in de grond. De gevluchte slaven trokken de
bossen in op zoek naar een nieuwe woonplek.
Toen kwamen de houthakkers. Ze hakten alle
bomen om en brachten ze naar de houtfabriek. En
weer moesten de binnenlanders plaatsmaken.
Slavernij, bauxiet, hout, goud… komt er nooit een

einde aan? Gelukkig bemoeit de regering van
Suriname zich er nu mee. Het is te hopen dat Diego
en Delano eindelijk kunnen blijven waar ze zijn, op
de mooiste plek van de wereld aan de rivier.

‘Wat sta je nou in dat teiltje te staren?’ vraagt
Delano.
Diego wijst met zijn vingers naar een paar piepkleine korrels op de bodem. ‘Goud,’ fluistert hij.
‘We gaan nooit meer weg, broertje. Hier bij de
rivier ligt het geluk voor het oprapen.’

Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens in
Suriname gaan kijken. Neem een bootje naar het
binnenland en ga op bezoek bij de mensen die aan
de oevers van de Tapanahony wonen. Als ze er nog
wonen, zullen ze je gastvrij ontvangen.

De vogelman
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eigenlijk moet het zijn: op een klein eiland hier
ver vandaan… woonde eens een vogelman. Het
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eiland lag midden in de Grote Oceaan. De bewoners
noemden het Te Pito o te Henua, de navel van de
wereld.
Dit is het verhaal van de allereerste vogelman.

Op een dag gingen een paar bewoners van Te Pito o
te Henua de bergen in om een beeld uit de rotsen te
hakken. Het werd een beeld van een man met lange
oren.
Op dikke boomstammen rolden ze het beeld naar
beneden. Met dunne stammetjes wrikten ze ten
slotte net zo lang tot het overeind stond.
Er werd gegeten en gedronken en feestgevierd. Een
paar mannen deden niet mee met het feest. Ze
gingen ook de bergen in en hakten een man met
korte oren uit de rotsen.
Het duurde niet lang of alle ouders leerden hun
kinderen om beelden te maken. En wanneer die
kinderen groot waren, leerden zij het weer aan hun
eigen kinderen. Zo ging het jaren door tot er op Te
Pito o te Henua meer dan duizend beelden stonden.
Overal stonden mannen met lange oren en mannen
met korte oren. Sommige mannen hadden grote,

Paaseiland

rode hoeden van steen op hun hoofd.
Toen kregen de eilandbewoners ruzie. Sommige
mensen maakten zich kwaad over al dat gehak in de
rotsen. Ze zeiden: ‘Jullie Langoren moeten daar eens
mee ophouden.’
‘Bemoei je met je eigen zaken, stelletje Kortoren. Er
zijn toch rotsen genoeg?’
‘Ja, er zijn nog rotsen genoeg,’ was het antwoord.
‘Maar er zijn bijna geen bomen meer over om huizen
van te bouwen of vuurtjes mee te stoken. Jullie
gebruiken alle boomstammen om de beelden weg te
rollen en op te krikken.’
Het draaide uit op vechten. Midden in de nacht
gingen de Kortoren eropuit om de beelden van de
Langoren om te gooien. De Langoren pikten het niet
en staken op hun beurt de hutten van de Kortoren
in brand.
Wijze mensen moesten eraan te pas komen om
een oplossing te bedenken. Ze gingen boven op de
rotsen zitten en keken uit over zee. Niet ver van het
eiland stak een rots uit het water. Tussen de spleten
van die rots nestelden vogels.
Dat bracht de wijze mensen op een idee. Ze
klommen naar beneden en zeiden tegen de
Langoren en de Kortoren: ‘We organiseren een
wedstrijd. Zien jullie die rots daar in zee? De eerste

die ernaartoe zwemt en terugkomt met een ei, mag
een jaar lang de baas op het eiland zijn.’
Een paar moedige jongemannen sprongen meteen in
het water en zwommen naar de rots. Ze klauterden
erop en gristen alle eieren mee. Maar het was
moeilijk om te zwemmen en tegelijk de eieren heel
te houden. Toen de jongens het strand bereikten,
waren al hun eieren stukgegaan.
Het draaide weer op ruzie uit. De Kortoren staken
alle bomen in brand. Nu was er geen hout meer
om hutten te bouwen of vuur te stoken. Niemand
ging nog beeldhouwen, want er waren geen boomstammen om de beelden op weg te rollen of mee op
te krikken.
Toen brak opnieuw de lente aan. De moedige jongemannen keken elkaar aan. Zou het een van hen
ditmaal wel lukken om naar de rots te zwemmen en
terug te komen met een heel ei?
Een van de jongens had zich goed voorbereid. Hij
had van riet een mandje gemaakt dat hij om zijn
hals hing. Hij zwom al naar de rots nog voor de
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eerste vogels kwamen. Daar verstopte hij zich en
bleef wachten tot de vogels hun eerste ei legden. Snel
ging hij erop af, stopte het ei in het mandje en dook
de zee in.
Op het strand stonden de Langoren luid te juichen
toen de jongen uit het water kwam en het ei liet
zien. Hij kreeg een prachtig pak aan met vogelveren
en op zijn hoofd het masker van een vogel. Een jaar
lang was hij de baas van het eiland. De Kortoren
hadden het nakijken. Ze hoopten dat een volgende
keer een van hen het eerste ei aan land zou brengen.
Maar ruzie maakten ze niet meer, want de wedstrijd
was eerlijk verlopen.
Jaren later werd het eiland ontdekt door de
Nederlander Jacob Roggeveen. Omdat het op dat
moment Pasen was, zei hij: ‘Ik noem dit eiland
Paaseiland.’
Nog later kwam er weer een ontdekkingsreiziger
langs: Thor Heyerdahl.
‘Hoe hebben jullie die beelden gemaakt?’ vroeg hij
nieuwsgierig aan de eilandbewoners.
‘Die hebben we uit de rotsen gehakt,’ was het
antwoord.
‘Maar hoe zijn die beelden dan onder aan de rotsen
terechtgekomen?’ vroeg Thor Heyerdahl. ‘Op jullie
eiland staat geen enkele boom.’
De Paaseilanders lachten en zeiden: ‘Dat is simpel.
Vroeger konden die beelden gewoon lopen. Ieder
beeld heeft zelf een mooi plekje uitgezocht om goed
over de Grote Oceaan te kunnen uitkijken.’
Als je de kans krijgt, moet je zelf maar eens op
Paaseiland gaan kijken.

James Cook

‘I
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kunnen we misschien wel goud en zilver
vinden,’ zei koning George III van Engeland

eens.
Kapitein James Cook knikte. ‘Ten zuiden van
de evenaar moet nog een reusachtig land te
ontdekken zijn. Als u mij een schip geeft, ga ik op
ontdekkingsreis.’
‘Graag,’ zei de koning. ‘We hebben nieuwe landen
nodig. Nu is Engeland nog de baas in Amerika,
Canada en India. Maar hoe lang nog?’
De koning gaf James Cook een schip en twee dichte
enveloppen. ‘In deze enveloppen vind je mijn
geheime opdrachten,’ zei hij. ‘Je mag ze pas openmaken als je bent vertrokken.’
Tien dagen moest Cook wachten op de goede wind.
Toen liet hij de trossen van zijn schip de Endeavour
losgooien en de zeilen hijsen. In de kapiteinshut
opende Cook de eerste envelop.
‘Vaar naar het eiland Tahiti,’ las hij hardop. ‘Als je
daar bent aangekomen, mag je de tweede envelop
openmaken.’
Cook zeilde met zijn schip de Atlantische Oceaan
over. Eerst kwam hij aan in Rio de Janeiro, waar
hij eten en drinken insloeg voor zijn bemanning.
Vandaar zeilde hij om Vuurland heen naar de Grote

Het Groot Barrièrerif

Oceaan. Bij het eiland Tahiti ging de Endeavour
voor anker. Toen was het tijd om de tweede envelop
open te maken.
Ga nu op weg naar Australië en Nieuw-Zeeland.
Die landen zijn al door de Hollanders ontdekt.
Zoek daar in de buurt naar nieuwe landen. Ik ben
benieuwd of er inderdaad een Zuidland bestaat dat
nog veel groter is dan Australië, veel groter zelfs dan
Amerika en China bij elkaar. Probeer zo veel mogelijk goud en zilver te vinden. Verzamel planten en
dieren en schrijf alles op wat je meemaakt.
Cook schreef in zijn dagboek: Ik ben heel blij met
deze opdracht van de koning, want ik wil zo ver gaan
als ik denk dat het mogelijk is voor een mens om te
gaan.
Na maanden varen bereikte de Endeavour de kust
van Nieuw-Zeeland. James Cook ontdekte dat het
uit twee eilanden bestond en dat er een volk woonde
dat zich de Maori’s noemde. Hij vond het er prachtig
mooi, maar dit was niet het Zuidland waarnaar hij
op zoek was.
De Endeavour voer verder naar het westen, net zo
lang tot er weer land in zicht was. Ditmaal was het

de rotsachtige kust van Australië. De kapitein liet
het anker vallen in een baai die hij Botany Baai
noemde. De bemanning ging aan land om op onderzoek uit te gaan.
Een paar maanden later schreef Cook in zijn
dagboek: De oorspronkelijke bewoners van dit land,
de Aboriginals, zijn niet erg aardig tegen ons. Ze
willen graag met rust gelaten worden. Het ruim van
het schip is gevuld met planten en potten met allerlei
dieren op sterk water. De tekenaars aan boord van
het schip hebben stapels tekeningen gemaakt. Maar
goud en zilver hebben we hier niet gevonden, en dus
is het tijd om weer eens te vertrekken.
De Endeavour haalde het anker op en zeilde weg.
Net op het moment dat de kapitein zijn kooi wilde
opzoeken, knalde het schip op iets hards en iets
puntigs, iets wat grote gaten in de bodem van het
schip maakte.
‘Alle hens aan dek,’ klonk het paniekerig.
In zijn onderbroek begon kapitein Cook bevelen
uit de delen: ‘We maken water, gooi alles wat we
niet nodig hebben overboord, zodat we niet zinken.
Probeer de gaten te dichten.’
De zeelieden vochten als leeuwen om het schip te
redden. Maar wat ze ook deden, er kwam steeds
meer water naar binnen.
Toen kreeg James Cook een idee. ‘Haal het zeil van
de mast!’ riep hij. ‘Trek het onder het schip door en
bind het goed vast.’
Het plan van de kapitein werkte. Het gat in het schip
was voorlopig gedicht. Cook liet zijn mannen in een
roeiboot voor de Endeavour uit varen om het schip
naar de kant te brengen.
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In zijn dagboek schreef de kapitein: Zuidland
bestaat niet, maar ik heb wel het grootste
koraalrif van de wereld ontdekt. Het is gemaakt
door miljoenen koraaldiertjes. Ik noem het Groot
Barrièrerif, want het ligt als een onzichtbare muur
onder water en als je niet uitkijkt, vaar je er met je
schip bovenop.
Drie jaar na zijn vertrek kwam James Cook thuis
van zijn grote reis. Met een stuk koraal in zijn tas
ging hij meteen naar de koning om te vertellen wat
hij had meegemaakt.
‘Australië is wel groot,’ zei hij, ‘maar niet zo groot
als we hadden gedacht. En het heeft niet veel te
bieden. De mensen zitten er niet op ons te wachten.’
‘Bedankt,’ zei de koning een beetje teleurgesteld.
‘Misschien heb ik je nog wel eens nodig voor een
nieuwe reis.’
‘Denkt u dat er nog nieuwe landen te ontdekken
zijn?’ vroeg Cook.
De koning knikte. ‘En ik heb gehoord dat de
Hollanders Australië niet meer willen hebben,
misschien kunnen wij het gebruiken om er onze
dieven en boeven heen te brengen.’
James Cook wandelde tevreden naar huis. Hij
verheugde zich nu al op zijn volgende reis. Want
James kon er niet zo goed tegen om lang thuis te
zitten. De hele wereld was zijn thuis.
Als je de kans krijgt, moet je ook maar eens op
reis gaan. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit waar
naartoe. Het reizen zelf is vaak al leuk genoeg.

De vis van Maui
vertellen
ouders hun kinderen een bijzonder verhaal
over het ontstaan van hun land. Te Ika a Maui
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is de naam van het land. Het bestaat uit twee
eilanden met besneeuwde bergen en groene kusten:
Noordereiland en Zuidereiland.
De oorspronkelijke bewoners van het land zijn de
Maori’s. Lang geleden kwamen ze met hun kano’s
aan en ontdekten de twee eilanden. Ze gingen
aan land en bouwden huisjes op het strand. Maar
nu vertellen de Maori’s elkaar een heel ander
ontstaansverhaal.
Maui was een kleine jongen die ervan hield om
vissen te vangen. Maar zijn oudere broers Roto en
Taha gingen liever uit vissen zonder hem. Elke dag
voeren ze uit terwijl Maui op het strand achterbleef.
De broers kwamen aan het eind van de dag terug
met een kano vol vis.
‘En, heb je je vermaakt vandaag?’ vroeg Roto aan
zijn broertje.
Maui zei niets. Hij had de hele dag gewerkt aan een
vishaak die scherper was dan alle vishaken van zijn
broers. Van de stengels van een plant had hij een
vislijn gemaakt die langer was dan al hun vislijnen.

De volge
van Roto
anker lag
‘Wat doe
‘Ga weg!
Maui gin
laat me
De broer
gingen d
andere. T
ze het an
het stran
Opnieuw
geef me
vishaak e
uitprobe
‘Vooruit
‘Ga er m
Maui go
niet lang
Langzaam
verschee
Taha kek
dan de g
gezien.

Nieuw-Zeeland

an Maui
De volgende ochtend verstopte Maui zich in de kano
van Roto en Taha. Toen de boot midden op zee voor
anker lag, kwam Maui tevoorschijn.
‘Wat doe jij hier?’ schreeuwde Roto.
‘Ga weg!’ riep Taha.
Maui ging op zijn knieën zitten en smeekte: ‘Toe,
laat me alsjeblieft één vis vangen.’
De broers deden net of ze Maui niet hoorden. Ze
gingen door met vissen en vingen de ene vis na de
andere. Toen ze genoeg gevangen hadden, haalden
ze het anker op en begonnen terug te peddelen naar
het strand.
Opnieuw begon Maui te smeken: ‘Lieve broers,
geef me alsjeblieft één kans. Mag ik mijn nieuwe
vishaak en mijn nieuwe vislijn tenminste één keer
uitproberen?’
‘Vooruit dan maar, broertje,’ zei Roto.
‘Ga er maar van uit dat je niets vangt,’ zei Taha.
Maui gooide zijn lijn met de vishaak uit. Het duurde
niet lang of hij voelde een harde ruk aan de lijn.
Langzaam haalde hij de lijn binnen, en onder water
verscheen een reusachtige zwarte schaduw. Roto en
Taha keken geschrokken toe. Deze vis was groter
dan de grootste haai of walvis die ze ooit hadden
gezien.

Na lange tijd lukte het Maui om de vis naast de
boot te krijgen. Het dier was zo groot als een eiland.
Maui’s broers klommen uit de boot en sprongen
op de rug van de vis. Ze haalden hun grote messen
tevoorschijn en wilden al beginnen met het verdelen
van de buit.
‘Wacht!’ schreeuwde Maui. ‘We moeten eerst de
gebeden opzeggen om de goden te bedanken.’
Maar Roto en Taha luisterden niet. Ze begonnen
met hun lange messen in de reusachtige vis te
snijden. De vis sprong omhoog en spartelde om
los te komen. Plotseling verstijfde het dier en bleef
bewegingloos in het water liggen. Voor de ogen van
de drie jongens veranderde de vis in een eiland.
‘Jongens, let op de kano,’ riep Maui naar zijn broers.

Maar de jongens letten niet op en de kano dreef
langzaam weg. Maui pakte een peddel en begon te
roeien, maar plotseling bleef de kano als een rots
in de branding liggen. Voor de ogen van de drie
jongens veranderde ook de kano in een eiland.
‘Nu weet je waarom ons land Te Ika a Maui werd
genoemd,’ zeggen de Maori’s tegen hun kinderen.
‘Het betekent: de vis van Maui.’
En zo zijn de bergen, rotsen en kloven in het land
ontstaan. Want als de broers netjes hun gebeden
hadden opgezegd, was Te Ika a Maui zo plat geweest
als Nederland.
Daarna wijzen ze met hun vinger naar de kaart van
Nieuw-Zeeland en vertellen: ‘Ons land bestaat uit
twee eilanden. Het bovenste eiland lijkt op een vis.
Je ziet een staart, vinnen en een bek. Als je goed
kijkt, zie je zelfs de haak waarmee Maui de vis
gevangen heeft. Die plek heet Hawke’s Baai.’
‘En waar is dan de kano gebleven?’ vragen de Maorikinderen.
Dan wijzen de ouders naar het onderste eiland. ‘Kijk
maar,’ zeggen ze. ‘Ons Zuidereiland lijkt wel een
beetje op een kano.’
In de zeventiende eeuw kwamen Nederlandse
ontdekkingsreizigers naar de twee eilanden.
Kapitein Abel Tasman gaf Te Ika a Maui een nieuwe
naam: Nieuw-Zeeland.
Het is een prachtig land met bergen en bossen en
weilanden waar schapen grazen. Als je de kans
krijgt, moet je er zelf maar eens gaan kijken.

Uluru
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maken
oude mensen stippeltje voor stippeltje kleurige
schilderijen. Ze stippelen de geschiedenis van
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hun volk: de Aboriginals. Ze stippelen het ontstaan
van hun land: de grote, rode woestijn in Australië,
met in het midden de grootste rots van de wereld:
Uluru.
Soms zijn er ook kinderen die bij de oude mensen
op de grond gaan zitten, een doek nemen en verf, en
stip voor stip een verhaal vertellen. Zoals Peggy en
Patty.

‘Ik schilder een slang,’ zegt Peggy.
Ze stippelt een lange, kronkelende lijn.
Oma Gloria knikt en zegt: ‘Dat is
de regenboogslang.’
‘Oma,’ vraagt Patty, ‘zing nog
eens over Uluru, de rode rots.
Die is toch gemaakt door een
wilde hond?’
Zacht begint oma Gloria te
zingen. Ze zingt een lied over
twee kinderen die van klei
een rode rots kneedden. Toen
de rots klaar was, kregen ze
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De rode woestijn

ruzie. Want van wie was de rots van klei? Plotseling
sprong er een grote wilde hond tevoorschijn. De
kinderen renden gillend weg. Toen ze de volgende
dag terugkwamen, zagen ze dat er diepe putten in
hun rode rots zaten. Het waren de pootafdrukken
van de wilde hond. En daarom zitten er nog altijd
diepe putten in de rots die Uluru heet.
Oma stopt met zingen. Peggy en Patty hebben
ademloos geluisterd. Oma Gloria kan heel mooi
zingen. Ze kent alle verhalen uit de droomtijd,
waarin wonderlijke wezens het land, de
dieren en de mensen maakten.
‘En daarna hebben die twee
kinderen nooit meer ruziegemaakt, hè, oma?’ vraagt Patty.
‘Nee, nooit,’ zegt oma.
Patty gaat snel weer aan het werk.
Ze stippelt een grote rode rots op
het papier.
‘Wat doe je dat goed,’ zegt
oma. ‘Wij noemen hem
Uluru, maar volgens de
blanke mensen heet hij Ayers
Rock. Ze kennen onze verhalen
niet, en daarom klimmen ze
zomaar naar boven.’

Peggy en Patty kijken elkaar aan. Eigenlijk zouden ze
zelf ook wel eens een kijkje boven op de berg willen
nemen, net als de toeristen. Maar mensen die in
de woestijn wonen, doen dat nooit. Alleen de wijze
mannen en vrouwen van de Aboriginals mogen dat.
Peggy stippelt naast de regenboogslang een
kangoeroe. Niet de kangoeroe zelf, maar de afdruk
van zijn poten. Stip, stip, stip, in het rode zand. Dan
schildert ze drie rondjes. Klein, groter, grootst. Dat
is een vuur.
‘Oma, kijk eens,’ zegt Peggy.
‘Goed gedaan, hoor,’ zegt oma Gloria. ‘Wat heb je
daar geschilderd?’
‘Dat weet je toch wel, oma? Het is mijn lievelingsverhaal.’ Peggy begint zacht te zingen. Ze zingt over
Kangoeroe, die net als alle dieren op vier poten liep.
Toen kwam het vuur en alle dieren vluchtten weg.
Maar Kangoeroe was te laat en hij brandde zijn
voorpoten aan het vuur. Gelukkig werd hij weer
beter, maar vanaf die dag moest hij rondhuppen op
zijn achterpoten.
Peggy en Patty zijn klaar met schilderen. Op hun
knieën gaan ze naast oma Gloria zitten. Ze kijken
hoe oma stipje voor stipje op het grote doek zet.
Oma Gloria heeft geen haast. Ze schildert een groot
doek van het land, de dieren en de mensen voor een
museum in de grote stad. Wat oma Gloria zingt, kan
ze schilderen en wat ze schildert, kan ze zingen.
Op een dag heeft oma Gloria er zelfs zingend voor
gezorgd dat de Aboriginals het land dat de Engelsen
hadden ingepikt, terugkregen van de Australische
regering.
‘Oma, vertel nog eens over de president?’ vraagt
Patty.
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En oma vertelt: ‘Op een dag gingen alle wijze
mannen en vrouwen van ons volk samen naar de
president om ons land terug te vragen. De president
wilde het niet zomaar geven, we moesten bewijzen
dat het land van ons was. Hij wilde papieren zien en
plattegronden.
We keken elkaar aan. We bezaten geen papieren en
plattegronden, we hadden alleen de verhalen uit
de droomtijd in ons hoofd. Toen begon ik voor de
president te zingen. Ik zong het land, de rivieren,
de bergen, de dieren en de mensen. Toen ik was
uitgezongen, zei de president: “Nu weet ik het zeker,
u krijgt uw land terug. Van de bergen tot aan de
rivieren is voortaan het land van de Aboriginals.” En
zo is het echt gebeurd.’
‘Dank je wel, oma,’ zeggen Peggy en Patty, en ze
leggen hun kwasten neer.
‘Gaan jullie alweer?’
‘Ja, oma,’ zegt Peggy. ‘Morgen komen we weer schilderen. Maar nu gaan we een spelletje doen op de
computer.’
De meisjes springen op en rennen op hun blote
voeten door het rode zand naar huis. Hun huis in de
rode woestijn van Australië.
Als je de kans krijgt, moet je er zelf maar eens gaan
kijken. Misschien koop je dan wel een schilderij
van oma Gloria of van haar kleindochters Peggy en
Patty, want die zijn dan vast ook beroemde schilders
geworden.

Paul Gauguin

I

vond
de schilder Paul Gauguin op een dag het allermooiste plekje van de hele wereld.
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Dat kwam zo: Paul Gauguin woonde in de stad
Parijs, in Frankrijk. Hij schilderde elke dag, maar
niemand wilde zijn schilderijen kopen. Paul werd

t aller-

Tahiti

er verdrietig van. Hij vond zijn landgenoten steeds
minder aardig en hij vond dat Frankrijk met de dag
lelijker werd.
‘Ik ga verhuizen naar een land waar het nog mooi is,’
zei hij op een dag tegen zijn vrouw en zijn kinderen.
‘Waar de mensen aardig zijn.’

‘Dan ga je maar alleen,’ zei Pauls vrouw en ze
vertrok met de kinderen naar haar ouders in
Denemarken. Want voor haar was Denemarken het
mooiste land van de wereld.
Paul pakte zijn schildersspullen in en stapte op een
boot naar het land Tahiti, waarvan hij had gelezen
dat het een paradijs was. De droom van Paul kwam
uit, want op Tahiti was het altijd warm, de zee was
altijd blauw en de mensen waren altijd aardig. Met
frisse moed begon Paul Gauguin aan zijn nieuwe
leven.
In de heuvels, tussen de palmbomen, vond hij een
hutje om in te wonen. Voor de deur van zijn hutje
zittend, keek hij uit over het strand en de zee. Op
het strand zaten vrouwen met zwarte glanzende
haren, donkere ogen en wapperende jurken. Die
vrouwen leken het helemaal niet erg te vinden dat
hij naar ze keek. En Paul ontdekte al snel dat ze het
ook niet erg vonden om door hem geschilderd te
worden.
Aan zijn vrouw en aan zijn vrienden in Parijs schreef
hij:
Ik heb het allemaal gevonden: de kokospalmen
ruisen hier in de wind en de golven rollen op het
strand. Vanaf hun kleine bootjes duiken kinderen
naar parels. De kleuren zijn hier zo bijzonder! Het
klinkt misschien gek, maar ik probeer te luisteren
met mijn ogen. Dan klinken de kleuren als muziek.
Ik schilder het landschap of het een vloerkleed is.
Rood tegen groen, groen tegen paars, paars tegen
goudgeel, hoewel je misschien zou denken dat dit niet
de echte kleuren van het landschap zijn. Maar zo
moet het gewoon!

ken het

kwam
ee was

t ze het

s schreef

dit niet

Af en toe stuurde Paul Gauguin wat schilderijen
naar Parijs in de hoop dat hij ze zou verkopen,
maar dat viel nog niet mee. De mensen moesten erg
wennen aan de vreemde kleuren en de bijna blote
vrouwen die op de doeken te zien waren. Alleen
Pauls vriend Degas was verrukt. Hij kocht meteen
het schilderij Vrouw met mango. Zo verdiende Paul
toch wat geld. Net genoeg om de huur van zijn
hutje te kunnen betalen en in het paradijs te blijven
wonen.
Met zijn schilderijen heeft Paul Gauguin Tahiti
tot een van de beroemdste eilanden van de wereld
gemaakt. Als je de kans krijgt, moet je er zelf maar
eens gaan kijken. Wie zou er niet willen wonen
op een eiland waar altijd de zon schijnt, waar de
kleuren muziek maken en waar de mensen nooit
haast hebben? Of zou je er misschien toch heimwee
krijgen naar vroeger, naar thuis, naar je vrienden en
familie?
Ook Paul Gauguin zal wel eens heimwee hebben
gehad. Wie weet heeft hij uitgekeken over de eindeloze zee terwijl hij aan zijn vrouw, zijn kinderen en
zijn vrienden dacht. Want misschien is het allermooiste plekje van de wereld toch daar waar je
familie en je vrienden zijn.
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