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Om te beginnen

D

e bedenker van dit boek merkte dat zijn
kinderen op school bitter weinig leerden
over de geschiedenis van hun eigen land.
Zo kwamen ze een paar jaar geleden thuis met de
verheugende mededeling dat ze de volgende dag
vrij hadden. Ze wisten alleen niet waarom. Het was
10 november en de reden heette ‘Wapenstilstand’.
Op 11 november 1918 zwegen namelijk de kanonnen, in België en de rest van Europa: de Eerste Wereldoorlog was voorbij. Welke wereldoorlog? De eerste. Die ging vooraf
aan de tweede, die de grootvader van de kinderen nog als soldaat had
meegemaakt. Dat laatste wisten ze natuurlijk. Maar van die eerste oorlog hadden ze nog nooit gehoord.
Zo kwam de schrijver op het idee een geschiedenisboek te schrijven:
een boek dat zijn eigen kinderen konden lezen.
Hij besprak zijn voornemen met een bevriende schrijver en stelde
voor het boek samen te schrijven. Het was tenslotte een niet geringe
onderneming, al die eeuwen geschiedenis. Want België is veel ouder
dan de staat België, zoals verderop zal blijken.
‘Mijn kinderen weten niet eens dat er hier Spanjaarden zijn geweest
of dat er mensen op de brandstapel zijn gezet,’ zei hij tegen zijn vriend.
‘Wees blij,’ mompelde de vriend, die al genoeg eigen schrijfwerk
had.
‘Bovendien,’ zei de bedenker van het boek, ‘heb jij kleinkinderen,
die over een paar jaar ook wel zo’n boek kunnen gebruiken.’
Zacht kreunend gaf de ander zijn verzet op. Ze verdeelden het werk.
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De een zou schrijven over de prehistorie, de Oude Belgen, de Romeinen, enzovoort, tot 1713. En de ander zou de rest doen, de Oostenrijkse
tijd, de Franse tijd, de stichting van België, enzovoort, tot onze eigen
tijd.
Halverwege dit boek verandert de toon dus een beetje. Dan is er een
andere verteller aan het woord.
	Natuurlijk moeten verhalen over de geschiedenis waarheidsgetrouw zijn. Er bestaat tenslotte zoiets als feiten. En koningen. En jaartallen. Die zijn ongehoord belangrijk. Evenals statistieken, namen van
wetenschappers en kunstenaars, uitvindingen, militaire operaties en
ontdekkingstochten in onbekende contreien. Maar je zult vervolgens
je verbeelding moeten gebruiken om je de vroegere wereld voor te stellen. Daarom is dit ‘een geschiedenis van België’. Er zijn veel andere geschiedenissen van België mogelijk.
	Sommige historici vinden dat je het beste een bepaald onderwerp
kunt behandelen. ‘Menselijke bewoning’ bijvoorbeeld. Of ‘oorlogvoering’. Of ‘de positie van de vrouw’. Daarbij zoek je dan huizen, hutten,
kastelen, dorpen en steden. Of wapens, legers, veldslagen en snode
plannen. Of onderdrukte en geëmancipeerde vrouwen. En die zoek je
in de hele geschiedenis.
Maar de schrijvers van deze geschiedenis van België hebben voor
een enigszins ouderwetse methode gekozen: ze vertellen chronologisch.
Ze volgen de draad van de gebeurtenissen, van de prehistorie via de
Oude Belgen en de middeleeuwen en de brandstapels en Napoleon en
de Eerste Wereldoorlog, tot op vandaag. Zo weet je precies wat eerst
kwam en wat daarna. Je kunt makkelijk opzoeken wanneer een oorlog
uitbrak of een schilder leefde. Je krijgt als lezer een overzicht van de
belangrijkste gebeurtenissen.
	Dit boek is bestemd voor kinderen vanaf een jaar of elf. Wie jonger
is en heel erg nieuwsgierig kan het ook lezen. En niemand is er te oud
voor.
	Al vertellend gebruiken de schrijvers soms een minder bekend of typisch ‘volwassen’ woord. Meestal leggen ze dat uit. Zijn ze dat een keer
vergeten, dan bestaan er woordenboeken en computers. En ouders. Al
is het best mogelijk dat die ouders ‘Laat eens zien’ zeggen en beginnen
te lezen en het boek voorlopig niet meer teruggeven.
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Om nog een keer te beginnen

S

ommige landen bestaan al heel lang, zoals Zwitserland: in 1291
sloten drie kantons (dat zijn een soort provincies) zich aaneen
tot een piepklein staatje, dat zou uitgroeien tot het land dat we
nu kennen. Andere landen zijn heel jong: stukken van Joegoslavië, zoals Kroatië en Slovenië, werden pas in 1991, na een oorlog, onafhankelijk. Dat is zevenhonderd jaar later dan Zwitserland.
Maar alle landen, jong en oud, bestonden al eeuwen voor ze bestonden, voordat ze een staat werden met een eigen koning of een president
en een naam en een vlag en officiële grenzen. Ze werden bijvoorbeeld
door de koning van een vreemd rijk bestuurd.
Van België kun je zeggen dat het al sinds de vijftiende eeuw bestaat,
ook al bestond het dan niet als zelfstandig rijk. Sinds die tijd hebben
alle Belgen altijd dezelfde bazen gehad (behalve de mensen in de streek
rond Luik, die bleven lang zelfstandig). Eerst waren er Bourgondische
heersers, later Spaanse, Oostenrijkse, Franse en Nederlandse. Daar zal
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het verderop in dit boek nog uitgebreid over gaan. Pas nadat ze die Nederlanders eruit hadden gegooid, kregen de Belgen een eigen, zelfstandig land. Dat was in 1830.
	Ook toen al werd er hier Frans en Nederlands gesproken, alleen was
het Frans in die tijd veel belangrijker: het was de taal van de edellieden
en de hogere burgerij. Vandaag de dag willen veel mensen, vooral Vlamingen, een aparte Vlaamse staat, zonder de Walen, misschien zelfs
zonder Brussel, omdat zoveel mensen daar ook Frans spreken.
De schrijvers van dit boek zijn het daar niet mee eens. Zij denken dat
de Walen en de Vlamingen en de Brusselaars veel gemeen hebben. Dat
kan ook moeilijk anders na al die honderden jaren onder dezelfde bazen, en na haast twee eeuwen België.
In België leven de mensen in het noorden en het zuiden op een heel
vergelijkbare manier. Ze houden van hetzelfde soort eten, dezelfde
bieren, dezelfde vrijetijdsbesteding, dezelfde sporten. Niet altijd van
dezelfde boeken, vanwege die talen, of het moesten stripverhalen zijn,
een heel Belgisch soort boeken. Maar ze denken wel ongeveer hetzelfde
over de wegen (‘slecht’), het weer (‘ook slecht’), de belastingen (‘de hoogste van Europa’), de koning (‘hij bedoelt het goed’) en zelfs de politiek
(‘allemaal zakkenvullers’). Ze richten hun huizen ongeveer hetzelfde in
en bouwen er een hok voor tuingereedschap achter, en daaraan timmeren ze een tweede hok vast, voor een of andere hobby, en dat breiden
ze weer uit met een afdakje om het hout voor de open haard droog te
houden. Ze hebben heel vaak een kleine of middelgrote onderneming.
Ze zijn heel vaak lid van een vakbond. En ook zijn ze meestal lid van
een fietsclub, een toneelvereniging of een heemkundige kring (dat zijn
mensen die zich met de plaatselijke geschiedenis bezighouden). Ze zijn
katholiek, maar meestal zijn ze niet zo dol op de paus. Of ze zijn niet
katholiek. Maar in elk geval zijn ze zelden protestant.
	Al die gedeelde eigenschappen en gewoonten maken dat de Vlamingen meer op de Walen lijken dan op de Nederlanders, en dat de Walen
meer op de Vlamingen lijken dan op de Fransen. Een beroemd historicus beweerde lang geleden al dat er een ‘Belgische ziel’ bestond. Tegenwoordig hoor je vaak het woord belgitude, voor ‘Belgische attitude’,
Belgische levenshouding, om al die verschijnselen mee aan te duiden.
Wij geloven dus dat er echt Belgen bestaan. Maar het staat iedereen
vrij dat onzin te vinden, want gelukkig is België een democratie.
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Oeroude Belgen

O

ok lang voor de vijftiende eeuw was er al
iets dat we België zouden kunnen noemen.
Historici oftewel geschiedkundigen verwijzen naar de mensen die hier rond het begin van
de jaartelling woonden met de term ‘Oude Belgen’.
En er was natuurlijk land, begroeid met bossen,
doorsneden door rivieren. Er waren moerassen,
vlaktes en heuvels. Er was een kust, die er wel wat
anders uitzag, met een diepe inham, een soort baai,
waar nu De Panne ligt, en een paar eilanden die de
zee weer heeft opgeslokt.
Maar laten we bij het allereerste begin beginnen, nog veel langer geleden. Tussen de 150 en 200
miljoen jaar geleden zag alles er heel anders uit. Voor zover België niet
door zee bedekt was, bestond het vooral uit broeierige moerassen waar
reusachtige planten groeiden en merkwaardige beesten woonden.
(Mensen waren er nog niet.)
Een kudde van meer dan dertig dinosaurussen, van de soort die bekendstaat als iguanodons, zakte weg in een moeras en stikte. De plantenresten, ja, het hele moeras veranderde in de miljoenen jaren daarna
in steenkool. Nu ligt op die plek het dorp Bernissart, in Henegouwen,
vlak aan de Franse grens. In 1878 werden in de steenkoolmijnen de
skeletten van die ongelukkige monsters gevonden. Het was de grootste
vondst van fossiele dino’s ooit. De beenderen werden schoongemaakt
en behandeld, en de skeletten werden gereconstrueerd. Je kunt ze nog
altijd gaan bekijken in het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel.
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En de alleroudste ons bekende menselijke Belg? Zo’n 30 000 jaar of nog
langer geleden dwaalde er een zogenaamde neanderthaler rond aan
de oevers van de rivier de Sambre. Maar was dat wel een mens? Een
mensachtige in elk geval, een vertegenwoordiger van een verdwenen
mensensoort, die heel vermoedelijk kon spreken, of tenminste slimmer grommen dan een dier, die werktuigen kende en met vuur kon
omgaan. Hoe dan ook, het was een vrouw. Ze had een kind. Beiden
stierven, we weten niet hoe. Ze werden naast elkaar in een grot neergelegd, op hun zij, met hun gezicht naar het westen, naar het grote Daarginder waar de zon ondergaat. Pas duizenden en nog eens duizenden
jaren later, in 1886 van onze vertrouwde jaartelling, werden die twee
teruggevonden, in dezelfde grot, nabij het dorp Spy, dat tijdens hun
lange, lange sluimering was verrezen. Ze lagen nog steeds met hun lege
oogkassen naar de oneindige verte te staren, in de richting waar het
Dodenrijk zich moest bevinden.
Elders in België en Europa zijn vergelijkbare graven gevonden. Zo
te zien geloofden de neanderthalers dus inderdaad in dat Dodenrijk.
Al kan ook zijn dat ze met hun graven de homo sapiens nabootsten,
zonder dat ze zich een leven na de dood konden voorstellen. Misschien
leken ze in dat opzicht dus meer op handige zoogdieren dan op mensen.
	De wetenschap heeft nog altijd niet achterhaald waarom ze zijn uitgestorven, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat minstens vijf procent
van het genetische materiaal van moderne Europeanen vermoedelijk
afkomstig is van neanderthalers. Dat zou betekenen dat sommige van
onze voorouders samen met neanderthalers kinderen hebben gehad.
	De homo sapiens sapiens, de ‘met verstand begiftigde mens’, vestigde
zich zo’n 30 000 jaar, misschien 40 000 jaar geleden in deze streken.
Nu, vestigen is het verkeerde woord, want die vroege mensen waren nomaden, ze trokken rond. Behalve van de jacht leefden ze van de bessen
en wortels die ze verzamelden: daarom staan ze als jagers-verzamelaars
bekend. Ze bewerkten gebroken stenen tot werktuigen en wapens,
maar we weten verder bitter weinig van hen af, want een interessant
boek schrijven, met wat informatie over hun leven, dat konden ze niet.
Ze leefden tijdens de lange, lange periode die we de prehistorie noemen.
	Dat betekent letterlijk: de voor-geschiedenis en daarmee bedoelen we
de tijd die voorafgaat aan het gebruik van het schrift. Dat schrift werd
op verschillende plaatsen uitgevonden, of liever gezegd: het ontstond
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