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Prehistorie en Oudheid
bron 1
De Griekse filosoof Protagoras schrijft in de vijfde eeuw voor Christus
Van de goden kan ik niet weten dat ze er zijn; ook niet dat ze er niet zijn en ook
niet welk uiterlijk ze hebben. Want vele dingen verhinderen het te weten, zowel
de onzekerheid als de kortheid van het leven.
bron 2
De Romeinse veldheer Julius Caesar beschrijft zijn veldtocht in Gallië. In zijn
boek geeft hij weer wat een Gallische hoofdman zegt bij het beleg van Alesia
in 52 voor Christus
Eens is Gallië geplunderd door Germanen die, toen zij op zoek waren naar
nieuw land, ons ernstig hebben geteisterd. Maar toen zij weer weggingen, lieten
zij ons onze rechten, wetten, akkers en onze vrijheid. Maar de Romeinen
worden uitsluitend door hebzucht voortgedreven. Alles willen ze hebben.
Hebben ze eenmaal gehoord van roemruchte strijders, dan willen ze op hun
akkers en in hun steden wonen en hun een eeuwigdurende slavernij opleggen.
Dit is hun enige manier van oorlog voeren. (…) Kijk naar Zuid-Frankrijk - eens
ook Gallië -, dat gemaakt is tot Romeinse provincie en nu als een slaaf voor
altijd zucht onder andere wetten, een ander recht en ander gezag.

De Middeleeuwen
bron 3
Bonifatius (ca 675-754) aartsbisschop van Mainz, trekt in 754 naar Friesland om
de Friezen te bekeren tot het christendom. Hij spreekt met een groep eerder
bekeerde Friezen af aan de oever van het riviertje de Boorne in de buurt van
Dokkum
Toen de vastgestelde dag echter aanbrak, kwamen er in plaats van vrienden
vijanden terug en nieuwe beulsknechten in plaats van nieuwe gelovigen. Zodra
hij het aanstormen van de tierende massa merkt, verzamelt de man Gods
(Bonifatius) meteen zijn geestelijken om zich heen, neemt de relikwieën
(overblijfselen) van de heiligen, stapt uit zijn tent en verbiedt de wapenknechten
ogenblikkelijk verder te vechten, met de woorden: ”Hou op mannen, want de
Heilige Schrift leert ons niet kwaad met kwaad te vergelden, maar kwaad met
goed (…)”. Terwijl hij met dergelijke woorden zijn vrienden aanspoorde tot de
martelaarskroon, stortte de hele woedende menigte heidenen zich met
zwaarden en volle wapenrusting over hen heen en hakte hun lichamen neer in
heilbrengende moord.
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Vroegmoderne tijd
bron 4
De handel in specerijen uit Azië volgde tot ongeveer 1500 een landroute. Met
karavanen werd de kostbare handelswaar naar de kust van de Middellandse Zee
gebracht. Een koopman in Venetië (Italië) schrijft in 1508 in zijn dagboek
6 oktober 1508
(Het bericht van) de aankomst van de Portugese zeilschepen (in de havens van
Portugal) deed de prijzen van allerlei soorten specerijen en van overige
Oosterse koopwaren dalen. De Italiaanse kooplieden waren de wanhoop nabij.
Zij wisten niet meer wat zij moesten doen. Enerzijds stuurden de Arabieren, om
hun tussenhandel te begunstigen, valse berichten rond over zogenaamde
Arabische overwinningen op de Portugezen. Anderzijds werd er uit Portugal
gemeld dat Portugezen een Arabisch schip met een aantal rijke kooplieden aan
boord, gekaapt hadden.
bron 5
De Engelse filosoof Thomas Hobbes schrijft in 1651 een boek over de inrichting
van de staat. Daarin zegt hij
De enige manier om zo'n gemeenschappelijke macht in te stellen is, dat allen
hun macht en kracht overdragen aan één man (…), zodat de veelheid van willen
teruggebracht wordt tot één wil. Dit is meer dan een overeenkomst of akkoord;
het is een reële eenheid van allen in één en dezelfde persoon, ingesteld door
een overeenkomst van allen met allen, alsof ieder tot allen zou zeggen: “Ik
verleen het gezag en het recht mijn eigen leven te leiden aan deze man (…), op
voorwaarde dat u hetzelfde doet”.
Zijn persoon bevat de essentie van de staat. Die staat kunnen we omschrijven
als één persoon, voor wiens handelingen de verantwoordelijkheid bij een grote
massa mensen rust, die zich door onderlinge overeenkomsten verbonden
hebben. Daardoor kan hij, naar eigen inzicht, al hun krachten en middelen
inzetten voor hun vrede en gemeenschappelijke bescherming.
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Moderne Tijd
bron 6
In 1886 besluit het Nederlandse parlement een onderzoek te doen naar de
leefomstandigheden van de arbeiders. Op 10 september 1887 verschijnt Poppe
Corzaan, 25 jaar, (voormalig) fabrieksarbeider te Sappemeer, voor de
onderzoekscommissie
(Vraag):

(Antwoord):

(Vraag):

(Antwoord):

(Vraag):
(Antwoord):

(Vraag):

(Antwoord):
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Zijt gij niet van de papierfabriek afgeraakt bij gelegenheid van de
werkstaking die daar verleden jaar heeft plaats gehad? Kunt gij ons
ook vertellen wat aan die werkstaking is voorafgegaan?
Vooraf moet ik zeggen dat het niet waar is dat ik met de werkstaking
van de fabriek gekomen ben; ik zou kunnen bewijzen dat ik reeds
plusminus zes maanden vóórdat de werkstaking is uitgebroken, weg
ben gegaan.
Wij wensen slechts te vernemen wat er voorgevallen is. Is er niet een
verzoek gedaan om vrijstelling van de zondagnachtarbeid?
Ja, ik heb een verzoekschrift aan fabrikant Scholten opgesteld dat
inhield: het beleefde verzoek om vrijdom van arbeid te krijgen van
zondagsavonds zes uur tot 's maandagsochtends zes uur. Door het
langdurig werken 's nachts gingen de arbeiders natuurlijk dadelijk
slapen en om zes uur 's avonds moest er weer gewerkt worden zodat
men gedurende de zondag niets aan het huisgezin had, want men
deed niets dan slapen en werken.
Wat heeft de heer Scholten op het verzoek geantwoord?
Ik heb het verzoekschrift geschreven op verzoek van enkele
werklieden. Ik had geen bezwaar om het te schrijven omdat het
redelijk was. Het werd door 65 arbeiders ondertekend. Het werd
opgezonden en wij kregen een antwoord. De opzichter Jongman zei
dat ons verzoek voorlopig niet ingewilligd kon worden omdat er te veel
werk was. Later als de nieuwe papiermachine in werking zou zijn, zou
men bovendien nog wel een dag in de week behalve de zondag vrij
kunnen geven. Ik vermoed dat dit doelde op overproductie. De
opzichter Jongman verzocht nogmaals de ondertekenaars door hun
handtekening te verklaren wie al dan niet met dit antwoord van de
heer Scholten genoegen namen. Ik heb toen een tweede stuk
opgesteld. Dit stuk werd getekend door 45 arbeiders. Toen dat tweede
geschrift ingezonden was, liet de opzichter Jongman het in het
honderd lopen. Ik geloof niet dat het stuk reeds aan de heer Scholten
kon zijn opgezonden. De opzichter liet de beide ploegen op het
kantoor komen en begon daar te donderen. Hij zei dat wie genoegen
nam met de voorwaarden van de fabriek konden blijven, maar dat de
anderen de poort uit moesten. Hij voegde daarbij: “Jullie worden
allemaal zeker brodeloos”. Toen durfden zij niet meer.
Dus allen namen toen genoegen met de voorwaarden van de heer
Scholten?
Ja, maar ik kreeg mijn ontslag omdat ik het verzoekschrift geschreven
had.
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bron 7
De nationalistische leider van India, Mahatma Gandhi, gaat in augustus 1931,
als India nog een Britse kolonie is, naar Groot-Brittannië voor een conferentie
over onafhankelijkheid voor India. Op dat moment boycot de Indiase bevolking
massaal Britse katoenen stoffen omdat Gandhi hen daartoe heeft opgeroepen.
Tijdens het bezoek wordt hij door een fabrikant uitgenodigd om naar Manchester
te komen om de gevolgen te zien van de Indiase boycot. In de Northern Daily
Telegraph van maandag 29 september 1931 staat deze foto van het bezoek

Onderschrift uit de krant
De heer Gandhi met enkele wevers te Greenfield Mill, Spring Vale, Darwen.
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bron 8
Een affiche van de Germaanse SS in Nederland uit 1941-1945
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bron 9
Een spotprent van de tekenaar Kem uit december 1945, “Een kerstkaart”

Toelichting
Op de prent staan (boven van links naar rechts): Harry S. Truman (president van
de Verenigde Staten), Josef Stalin (leider van de Sovjet-Unie) en Charles de
Gaulle (regeringsleider van Frankrijk); daaronder Clement Attlee (ministerpresident van Groot-Brittannië) en rechtsonder in de hoek Tsjang Kai-sjek
(president van China).
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bron 10
De Nederlandse protestbeweging Provo streefde naar een nieuwe samenleving.
Op 5 februari 1970 kwam Provo met een verklaring, getiteld “Oranje-Vrijstaat”
Hoe ontstaat uit de oude maatschappij een nieuwe maatschappij? Als een
paddenstoel op een rottende boomstronk. Uit de subcultuur van de bestaande
orde groeit een alternatieve samenleving. De ondergrondse maatschappij van
de opstandige jongeren komt boven de grond en gaat, onafhankelijk van de nog
heersende autoriteiten, zichzelf besturen. Deze revolutie voltrekt zich nu. Dit is
het einde van het protest, van het demonstreren; van nu af geven wij onze
energie aan de opbouw van een antiautoritaire maatschappij. Wat wij van de
oude maatschappij kunnen gebruiken, zullen wij nemen: kennis, socialistische
idealen en het beste van de liberale tradities (…).
Waarom vergaat de oude maatschappij? Omdat zij zichzelf niet kan redden uit
haar eigen conflicten. De politieke spanningen tussen de bestaande autoritaire
regeringen kunnen elk moment in een militaire catastrofe uitbarsten. De
agressie van de officiële technologie en industrie tegenover de natuur breken
het milieu systematisch af en zal binnen jaren uitlopen op enorme rampen.
Ongekende epidemieën, voedselvergiftigingen en hongersnood, massale sterfte
onder mens en dier zijn onafwendbaar wanneer niet de opkomst van een nieuwe
cultuur dit voorkomt.
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