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De Republiek in een tijd van vorsten
bron 1
In zijn boek Beschrijvingen van de Nederlanden uit 1566 geeft de Italiaanse koopman
en reiziger Lodovico Guicciardini een omschrijving van de Raad van State:
De Raad van State, die zitting heeft bij de landvoogd, heeft geen vast aantal
raadsheren. Want deze zijn, afhankelijk van de gelegenheid, soms met meer
soms met minder, al naar gelang de landsheer het wenst. Op de vergadering
komen sommige stadhouders van het ene gewest of het andere gewest en
daarnaast enkele geleerden en voortreffelijke mannen die door hun deugd,
waarde en verdiensten, gekozen worden door de landsheer voor deze waardige
taak. (…) Met deze Raad van State geeft de landvoogd hem (de landsheer)
raad in zaken die de landsheer en het algemeen belang aangaan. Want hier
wordt geadviseerd over vrede en oorlog en over het bestuur van het land (…),
over versterking (van het leger) en munitie- en wapenvoorziening voor de
oorlog. In zeer belangrijke zaken worden ook alle heren van het Gulden Vlies 1)
en soms andere stadhouders en officieren tot de Raad geroepen.
noot 1 De Orde van het Gulden Vlies was een exclusieve ridderorde van vijftig hoge edelen.

bron 2
In zijn boek Observations upon the United Provinces uit 1672 geeft de Engelse
ambassadeur William Temple een beschrijving van de Raad van State:
De Raad van State is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende
provincies. (…) Gelderland zendt twee afgevaardigden, Holland drie, Zeeland
en Utrecht elk twee, Friesland, Overijssel en Groningen alle drie één
afgevaardigde, zodat er alles bijeen twaalf leden zijn. (…) In deze Raad heeft
de stadhouder van de gewesten zitting en ook volledig stemrecht. (…) De Raad
van State voert de resoluties (= besluiten) van de Staten-Generaal uit; ze
adviseert hen en doet voorstellen over de geschiktste methode om troepen te
werven en geld bijeen te krijgen (…).
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bron 3
Na de dood van de Spaanse landvoogd don Luis de Requesens in 1576 breekt er
muiterij uit onder de Spaanse troepen in de Nederlanden en slaan zij aan het
plunderen. De gewesten die trouw zijn gebleven aan Filips II, roepen de
Staten-Generaal bijeen. In deze tijd verschijnt een pamflet gericht aan de leden van
de Staten-Generaal, dat de gedachte achter de bijeenkomst weergeeft:
Omdat de verdeeldheid en onenigheid tussen de inwoners van het land door
het geweld van vreemdelingen ontstaan, de oorzaak is van alle huidige onrust
en ellende, is het noodzakelijk tot het inzicht te komen dat er geen andere
manier bestaat om de rust te doen terugkeren dan dat we deze onenigheid,
twist en tweedracht beëindigen door middel van een goed verdrag en de
eenheid herstellen. Dit zal gebeuren indien u, lettend op de ellende van het
land, (…) de gelegenheid die zich zo mooi aanbiedt, met beide handen
aangrijpt en, alle vrees opzijzettend, de zaak ter harte neemt. Dit om voor
eens en altijd een einde te maken aan deze ellendige oorlog, en wel door een
vast en bindend verdrag te sluiten met onze buren en broeders van Holland
en Zeeland, zonder te wachten tot de Spanjaarden, zodra ze hun aanzien en
bewind hebben hersteld, u deze kans ontnemen.
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bron 4
Op 1 februari 1613 presenteert Sir Ralph Winwood, de Engelse ambassadeur in de
Republiek, in de vergadering van de Staten-Generaal een voorstel. Uit het verslag
van de zitting van de Staten-Generaal een fragment:
De kooplieden van de Engelse Oost-Indische Compagnie hebben (koning)
Jacobus uitvoerig geïnformeerd over hun klachten over het optreden van de
Nederlanders in Indië. Winwood heeft de opdracht gekregen deze klachten
onder de aandacht van de Staten te brengen, opdat de goede vriendschap
tussen de onderdanen van Zijne Majesteit en de Staten bewaard moge
blijven. Na de Portugezen zijn de Engelsen het eerst op Indië gaan varen en
hebben met de inheemse vorsten verdragen gesloten en handelsvrijheid
verkregen. De eerste Nederlandse schepen naar Indië hadden Engelse
stuurlieden aan boord; bij hun aankomst zijn zij door de Engelsen (in Indië)
vriendelijk ontvangen. Nu echter de Nederlanders de sterksten zijn geworden,
tonen zij niet de geringste dankbaarheid, verdrijven de Engelsen uit de forten
en plaatsen die de inheemse vorsten aan hen voor hun handel hebben
afgestaan, en verjagen zij de vertegenwoordigers van de Engelse kooplieden.
Zij hebben de inheemse vorsten gedwongen hun oude bondgenoten te
verlaten.
Kortom, de Nederlanders pogen de handel op Indië voor zich alleen te
verkrijgen, in opdracht van de bewindhebbers van hun compagnie. Zijne
Majesteit twijfelt er niet aan dat de Staten dit optreden net als hij afkeuren.
De handelsvrijheid berust op het volkenrecht, dat over de gehele aarde kracht
heeft. De Engelsen streven niet naar een monopolie, zij verwachten dan ook
dat men hen vrijlaat. (…) Zijne Majesteit verzoekt de Staten opdracht te geven
dat men in Indië de vrede moet bewaren tot tussen beide partijen een nadere
regeling getroffen zal zijn.
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bron 5
Op 10 februari 1613 schrijft Sir Winwood aan de graaf van Salisbury, minister van
Jacobus I van Engeland:
Ik heb audiëntie verkregen in de vergadering van de Staten-Generaal om de
zaak van de Oost-Indische kooplieden te behartigen. De heer Van
Oldenbarnevelt gaf me als antwoord dat dit de eerste keer was, dat hij ooit
gehoord had van een klacht over wangedrag van kooplieden in die gebieden.
Hij vroeg me mijn voorstel op schrift te stellen wat ik nu gedaan heb. (…) In
mijn voorstel heb ik de Staten-Generaal gevraagd een brief te sturen aan de
belangrijkste mensen in Indië. Als antwoord kreeg ik dat mijn voorstel is
verzonden naar de bestuurders van de Oost-Indische Compagnie, waarvan
delen zijn gevestigd in Amsterdam, andere in Enkhuizen en sommige in
Middelburg. De Staten willen hun visie vernemen over de klachten (van onze
kooplieden) voordat zij de gevraagde brief kunnen verstrekken. (…) Ik
betwijfel echter of de brief het effect zal hebben dat onze kooplieden wensen,
want de VOC is een lichaam dat op zichzelf staat, krachtig en machtig in deze
Staten, en de VOC zal de autoriteit van de Staten-Generaal niet erkennen
voor zover dit niet in hun eigen voordeel is.
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bron 6
In 1690 verschijnt deze prent naar aanleiding van een conflict tussen Amsterdam en
Willem III, met als onderschrift:
"Twee paarden, dronkenschap en eerzucht, zijn aan het hollen,
al zou het land vergaan, wij willen harde bollen (= geld)":

Toelichting
Uit de koets vallen de (Amsterdamse) rentenier (of rentmeester), burger,
koopman en schipper.
Bovenaan in het midden staat: "Frans geld."
Op het huis staat: "Landverraad" en "L'Ecu de France" (= een Franse munt); in
het raam wenkt de Franse ambassadeur D'Avaux.
De ruiter heeft op zijn mantel Franse lelies en op zijn hoofd de helm van
Mercurius, de god van de handel.
Op de grond staat: "Eendracht", "Godsdienst", "Unie", "Oranjestam", "Vaderland",
"Nodige defensie". Op het boek staat: "Privilege".
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De Verenigde Staten en hun federale overheid, 1865-1965
bron 7
In Harper's Weekly verschijnt deze prent van Thomas Nast over de partijconventie
van de Democraten in 1868 met als titel: "Dit is een regering van blanken":

Onderschrift:
''Wij beschouwen
de zogenaamde
Reconstructiewetten van het
Congres als
onrechtmatig,
ongrondwettig,
revolutionair en
ongeldig.''
Toelichting
Op de achtergrond zijn afgebeeld: een brandende school, een weeshuis voor
zwarten en een zwarte man die is opgehangen aan een lantaarnpaal.
Op knuppel links staat: ''een stem''.
Op de dolk van de man in het midden staat: ''de verloren zaak''. Op de gesp van
zijn riem staat: ''CSA'' (= de Zuidelijke, Geconfedereerde Staten).
Op de portefeuille staat: ''geld voor stemmen''.
Rechtsonder ligt een omgevallen stembus.
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bron 8
Journalist Herbert Croly schrijft in zijn boek The Promise of American Life uit 1909:
Het is nog maar een generatie geleden dat men ervan uitging dat het je eigen
schuld was wanneer je arm was en in behoeftige omstandigheden verkeerde,
omdat het Amerikaanse systeem de burger alle denkbare mogelijkheden biedt
om zijn situatie te verbeteren. Tegenwoordig beginnen ontevredenen hun
armoede echter te wijten aan het onrechtvaardige politieke en economische
systeem. In die opvatting worden zij gesteund door opruiende elementen. (…)
We moeten het idee loslaten dat de Amerikaanse belofte automatisch zal
worden vervuld. (…) Het is namelijk juist door het oude Amerikaanse
vertrouwen in vrijheid voor het individu dat een ongewenste opeenhoping van
rijkdom is ontstaan. (…) Het is zeker niet zo dat ik vind dat de samenballing
van economische macht alleen maar negatieve gevolgen heeft. (…) De zeer
rijken hebben hun land goed gediend. Het is echter niet minder waar dat de
corruptie in het bestuur, bepaalde fouten in de economische structuur en de
juridische basis voor zekere economische voorrechten gezien moeten worden
als negatieve gevolgen van de opeenstapeling van grote rijkdom bij individuen
en bedrijven. (…)
Dit probleem is niet aan te pakken door individuen of door een samenwerking
van individuen. Het moet worden opgelost door ons democratische systeem
en die oplossing moet hoofdzakelijk worden gevonden door onze nationale
regering.
bron 9
Op 8 oktober 1927 breekt op het Hampton Institute (Virginia), een technische school
voor zwarten, een staking uit van leerlingen tegen vernederende schoolregels. De
schoolleiding schorst tientallen leerlingen. In de discussie hierover kiezen ouders en
oud-leerlingen partij voor de schoolleiding. Burgerrechtenactivist W.E.B. DuBois
schrijft over de staking in het tijdschrift The Crisis van december 1927:
Zowel in Fisk als in Hampton keerden ouders en oud-leerlingen zich met
grote felheid tegen de stakende kinderen en wilden hen dwingen tot
gehoorzaamheid, waarbij zij te kennen gaven dat zelfs als de schoolbesturen
verkeerd hadden gehandeld, het nog altijd de plicht was van de zwarte
jongens en meisjes zich te onderwerpen. (…)
Wat moet er op deze manier van de volgende generatie terechtkomen? Wat
voor kruipende lafaards brengen wij op die manier voort? Het is inderdaad
mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat de stakende studenten in Hampton, Fisk,
Shaw, Howard en elders fouten hebben gemaakt, maar er is geen enkele
twijfel over dat, wanneer 400 goed opgeleide en gedisciplineerde studenten,
om onrecht aan de kaak te stellen hun toekomst op het spel zetten, er iets
fundamenteel mis is. Het is dan de taak van ouders en oud-studenten om te
onderzoeken voordat ze veroordelen en om hun protesterende kinderen aan
te moedigen en te steunen in plaats van ze bang te maken en te schande te
zetten.
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bron 10
In november 1936 ontvangt elke Amerikaanse werknemer bij zijn loonstrook een inlegvel
met de volgende mededeling:
Met ingang van 24 november 1936 opent de regering van de Verenigde Staten,
indien u daar recht op heeft, een rekening op uw naam in het kader van de
nieuwe sociale zekerheid. Om uw rechten en plichten te begrijpen, dient u de
volgende toelichting te lezen.
Er is een nieuwe wet in dit land, die 26 miljoen werkenden een uitkering in het
vooruitzicht stelt wanneer ze oud zijn en niet langer werken. Deze wet, die ook
andere zekerheden biedt, is vorig jaar aangenomen door het Congres en wordt
de Social Security Act (= Sociale Zekerheidswet) genoemd. Krachtens deze wet
zal de regering van de Verenigde Staten elke maand een cheque sturen naar
pensioengerechtigden, zowel mannen als vrouwen, vanaf het moment dat
ze 65 jaar zijn, en indien ze aan bepaalde wettelijke verplichtingen voldoen (…).
Op deze cheques hebt u recht. U ontvangt ze ongeacht uw bezit en ongeacht de
hoogte van uw inkomen. Ze zijn, volgens de Sociale Zekerheidswet, een
"Oudedagsvoorziening" (…).
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bron 11
Op 9 maart 1960 verschijnt deze prent van Herblock in The Washington Post:

Vertaling
Boven de prent staat: "splitlevel-woonkamer", een woonkamer met verschillende
niveaus.
Op de fauteuil linksboven staat: "particuliere uitgaven".
Op de tafel rechtsonder staat: "nationale behoeften". Op de figuren erom heen
staat van links naar rechts: "onderwijs'', ''defensie'', ''gezondheid en welzijn".
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bron 12
In mei 1963 demonstreert de Burgerrechtenbeweging dagenlang in de zuidelijke
Amerikaanse plaats Birmingham. De politie pakt demonstranten op, totdat de huizen
van bewaring vol zitten en zet vervolgens waterkanonnen en herdershonden in. Op
3 mei 1963 maakt fotograaf Bill Hudson deze foto:

Onderschrift van de foto (in vertaling):
"Walter Gadsden aangevallen door politiehonden, Birmingham, Alabama.''
Toelichting
Na publicatie van de foto in 1963 blijkt dat Walter Gadsden naar de demonstratie
is gekomen om te zien of er klasgenoten bij zijn. Bovendien blijkt later dat hij de
hond afweert en dat de politieagent de hond van hem probeert af te houden.
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