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Het doornenpad der 
eer 

Op aarde zijn er mensen geweest, die geweldige dingen hebben gedaan. Ze werden 
belangrijk voor de geschiedenis. Het leven van die mensen was vaak niet makkelijk. Hun 
wonderlijke ideeën werden door andere mensen vaak belachelijk gemaakt. Soms waren 
mensen bang voor ze. Dan werden ze opgesloten. Of heel erg gepest. Maar deze mensen 
lieten zich heus niet tegenhouden hun dromen waar te maken. Af en toe maakten deze 
mensen het zichzelf ook gewoon heel lastig. Je kunt niet altijd anderen de schuld van je 
ellende geven. Laten we eerlijk zijn. Soms ligt dat ook voor een deel aan jezelf. 

De geschiedenis is als een toverlantaarn. Het werpt licht op hoe dappere mensen hun 
leven opofferden voor iets waar zij enorm in geloofden. De geschiedenis laat ons beelden 
zien van het leven van deze mensen. Hoe zij leefden met hun persoonlijke overwinningen, 
maar ook met verliezen en strijd. Pas na hun dood werd duidelijk hoeveel ze betekenen 
voor onze geschiedenis. Het geeft ze de roem die ze verdienen. Niet tijdens het leven, 
maar lange tijd daarna. Voor altijd en in alle eeuwigheid. 

Socrates was een wijze man. Hij hield ontzettend veel van praten. Hij stelde ook veel 
vragen. De mensen vonden dat heel 
storend. Ze dachten: ‘Die man houdt 
ons voor de gek zeker!’ Ze werden 
boos, omdat hij hen het gevoel gaf 
dat ze dom waren. Maar zo dacht 
Socrates helemaal niet. Antwoorden 
zouden hem slimmer maken. 
Socrates werd beschuldigd van het 
niet geloven in de goden en moest 
sterven. Socrates was gelukkig niet 
bang voor de dood. Hij geloofde 
dat zijn ziel zou verder leven. Steeds 
meer mensen gingen in zijn kennis 
van wijsheid geloven. Die groep 
mensen werd na zijn dood steeds 
groter. De kennis van wijsheid heet 
nu filosofie. 

Ferdowsi scheef 30 jaar lang aan een boek. Het Boek der Koningen. Het werd het 
belangrijkste boek van oud-Perzië. Dat land heet nu Iran. Het in rijm geschreven boek gaat 
over 3600 jaar geschiedenis van Perzië. Ferdowsi kreeg van de koning een beloning, maar 



vond het te weinig en maakte daar geen geheim 
van. De koning was zo geïrriteerd, dat hij Ferdowsi 
wilde laten doden. Ferdowsi redde zichzelf door 
de koning te smeken dit niet te doen. Ferdowsi 
was daarna niet zo blij met meer zichzelf. Wel mag 
hij trots zijn dat we zijn naam nu 1000 jaar later nog 
kennen. Dat heeft hij toch maar mooi bereikt met 
het boek. 

‘Je bent gek!’ riep de minister van de Franse 
koning toen Salamon de Caus zijn hulp vroeg. Die 
hulp was nodig voor het doen van proeven voor 
zijn uitvinding. Met stoom zou hij machines in 
beweging zetten. De arme man stierf in het 

gekkenhuis. Maar die stoommachine, die kwam er uiteindelijk wel! 

De Franse heldin Jeanne d’Arc was een dappere jonge vrouw. Ze vocht in de oorlog voor 
de Franse koning. Haar leven eindigde spijtig op de brandstapel. Eeuwen later wordt ze 
heilig verklaard en geroemd om haar moed. 

Het leven gaat niet altijd over rozen als je 
mogelijkheden ziet die anderen niet zien. 
Het doornenpad der eer is een manier van 
leven om te laten zien hoe dapper of slim 
je bent. Je moet er wel sterk genoeg voor 
zijn, want een makkelijk leven is het niet. 
Maar stel je voor hoe ontzettend goed het 
voelt het als het je lukt? En mochten de 
mensen je nu niet begrijpen, misschien 
zien ze het later dan wel. En is het niet in dit 
leven, denk dan aan de eeuwige roem die 
je daarna te wachten staat. Voor altijd en in 
alle eeuwigheid.


