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Had
jij
ook weleens een vlieg willen zijn in de

tijd

van de vroegere koninklijke hoogheden? Gewoon

om eens tekunnen gluren naar al die gigantische

feesten en opvallende, durekleren? Om tezien

hoeveel geld eroverde balk werd gegooid? Want

dat deden ze toch allemaal, vroeger, nietwaar?

Klopt! Soms.Maar soms ook he-le-maal niet.
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KONING LEOPOLD IYAN BELGIE
1790
t1865

Belgie, West-Europa

Charlotte

De eerste koning der Belgenwas moeders
mooiste.Echt! Hijwerd zelfs 'demooiste

prins van Europa' genoemd.Een echte

knapperd was dieLeopold, maar veel geld
had hij niet. Hijwas al 'arm- naar adellijke

normen dan toenhijgeboren werd.

Daarom bespaarde Leopold op alles wat maar
kon. Zo huurde hij maar zeldeneenkoetsomn
ich te

verplaatsenen ging hij liever te voet.

Het verhaal gaat zelfs dat hij in Engeland
ooit in een kamertje boven een café moest

logerenomdat hij niets anderskon betalen
als 'armeprins.

Pas meer dan een decennium later werd

Hij had uiteraard een beetje geld,maar
datgaf hij liever uit aan chique kleren en

kapsels. Hijwilde namelijkhetkostewat

het kost een begeerlijke, huwbare prins

zijn. En zijn tactiek werkte.Prinsessen

en koninginnen vielen massaalvoor zijn

looks. Dankzijzijn slimmeaanpak wist

Leopold prinses Charlotte te strikken.

Het koppel was erg populairin Londen,

waar zetrouwden, maar het mooie liedje

duurde niet lang. Charlotte stierf niet veel

later in het kraambed. De arme Leopoldwas

hij de eerstekoning van België. Hetjaar
daarna stapte hij in het huwelijksbootje

met zijn tweedevrouw, Louise-Marie.
Misschien nog belangrijker dan zijn knappe

uiterlijk, was zijn talent ombrieven te

schrijven. Hijschreefbrieven naar allerlei

belangrijke Europese vorstenen hoge piefen.

Ook aan zijn nicht, de latere Queen Victoria

van Engeland,schreefhij waanzinnig veel

brieven.Op die manierbeinvloeddehij

ongemerkt heel wat politieke beslissingen.
En om geld hoefde hij zichtegendie tijd

ook

geen zorgen meer te maken, want zowel
Charlotte als Louise-Marie was van er8

rijke komaf. Kwam datevengoed uit voor

Leopold!
ontroostbaar.
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WILLEM VAN ORANJE
Nederland,West-Europa

Vader des vaderlandsvan Nederland,

belangrijk geschiedenistiguur
en een van

de belangrijkste
Nederlanders aller tijden:

zo kennen we prins Willem van Oranje

nu. En toch gaathet verhaaldat hij bij tijden

compleet platzak was.

zelfs zijn allerchicste zilveren servies

hebben moeten verpanden bij de Antwerpse
stadsbankom de oorlog met Spanje te

innen betalen. Alleen op die manier kon

hij genoeg geld bij elkaar schrapen voor

de strijd.Tegelijkertijd gingengeheime

geldinzamelaarsdoor de Nederlanden om

nog wat geld in hetlaatje te krijgen voor de

opstand tegen de hertog van Alva.
Nu liet Willem het ook wel graag breed

hangen. Zozou hijeenseen feestvan drie

dagen
en een maaltijd met wel honderd

gangen
hebben gegeven om te vierendat

zijn
zoon Maurits geboren was.Als het

nodig was,kon hij een tijdje spaarzaam zijn,

maarnet zogemakkelijkgaf hij geld uit of

het niets was.Ook had hij niet één maar

twéé woonplaatsen,één in Brussel en één

inBreda.Het onderhoud daarvan

Het zal je niet verbazen dat Willem aan het

eindevan zijn levenniet kon verblijven

in een schitterend, goed onderhouden

kasteel, maar in het eerdersobere Sint-

Agathaklooster
- het latere Prinsenhof

- in Delft.

kostte natuurlijk ook veel geld. Op
een dag moest hij achtentwintig
n

zijn persoonlijke koks tegelijk

ntslaan om te bezuinigen.Ook

onderhandelenin het buitenlanden

Tweehalenl
3Pën betalen

0orlog voerenkosttenhandenvol

geld.En dan waren er uiteraard

ooknog al die losbandige,
wilde

feestjes... Hij zou
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ca. 1280

KONING MANSA MOUSSA VAN MALI

Mali, Afrika

Ten tijde van koning Mansa Moussa was
Mali een erg rijk, Afrikaansland. Dat komt

omdat er veel zouten vooral veel goud
gewonnen werden -tweedingen die jeeen

massa geld konden opleveren. Toen Mansa
Moussa koning was, mocht jekiezenwelk

geloofjevolgde.
Zelf was hij een erg gelovige

moslim. Hij wildezijn geloofbezegelen
met een klassieke bedevaart naar de stad

Mansa Moussa startte zijn reis rond 1324. Nu
moet jeeensgoed op de wereldkaart kijken.
Het vertrekpunt Timboektoe ligt in Mali,
in het westen van Afrika,terwijl Mekka in

Saudi-Arabië,inhet Midden-Oosten
ligt. Dat

is bijna negenduizend kilometervan elkaar

verwijderd.Toch vertrokMansa Moussa

op een mooie dag gewoon.Te voet! En weet
jewat hij allemaalmeenam? Duizenden

dragers en bedienden. Bijnahonderd

kamelen. Een berg goud. Stel jedieenorme

optocht maar eensvoor.

Mekka. Dat zou een legendarischetocht

worden en je begrijpt zo meteen waarom.M
PFFHE
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De hele processie arriveerdepas twee

jaar
later,rond i325, in Mekka. Tijdensde

bedevaartdeeldeMoussa geld uit aan de

armen, zoals de islam zegtdat een goede
moslim moet doen. Nog sterker: als hij

ergens halthield op eenvrijdag
-een heilige

dag voormoslims
-liet hij daar prompt

een moskee uit de grond stampen. Op zijn

kosten, natuurlijk.

Maar, eh, Mansa Moussa was een beetje té

vrijgevig. Hijdeeldezo veel geld en goud uit,

dat de koning van Mali geldmoest lénen omn

weer thuis te komen...Desalnietteminwordt
Mansa Moussa beschouwd alsderijkste
persoon die ooit

geleefd heeft.
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Timboektoe MeKka
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