
De zonnetempel Stonehenge in Engeland, een monument uit de prehistorie 

Toelichting 

De stenen die gebruikt zijn in Stonehenge wegen gemiddeld 40.000 kg en werden 250 

kilometer over land en water vervoerd tot de plek waar zij nu staan. 
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Een afbeelding uit de elfde eeuw over de kroning van Karel de Grote tot keizer in 800 

Toelichting 

De drie personen op de voorgrond zijn (van links naar rechts):  

Karel de Grote (768-814), de eerste keizer van West-Europa; 

de paus, het hoofd van de rooms-katholieke kerk; 

een monnik. 
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Gedeelte uit een schilderij van de Franse schilder David uit 1806 van de kroning van 

Napoleon. Nadat hij zichzelf gekroond heeft, kroont Napoleon nu zijn vrouw tot keizerin.  

De paus kijkt toe 

Toelichting 

links knielend: keizerin Josephine 

staand met kroon: Napoleon  

zittend op de voorgrond rechts: de paus 

De jaarlijkse gemiddelden van doorvaarten in beide richtingen van schepen door de Sont, de 

doorgang bij Denemarken van de Noordzee naar de Oostzee. Alle schepen die door de Sont 

voeren, moesten tol betalen en die betalingen werden per schip en per doorvaart opgeschreven in 

een register. Onderzoekers uit onze tijd hebben die gegevens gebruikt om de tabel te maken 

Doorvaarten van schepen door de Sont 1651-1794 

Alle schepen Nederlandse schepen 

Aantal Aantal Percentage 

van het totaal 

1651-1657 

1661-1670 

1671-1680 

1681-1690 

1691-1700 

1701-1710 

1711-1720 

1721-1730 

1731-1740 

1741-1750 

1751-1760 

1761-1770 

1771-1780 

1781-1783 

1784-1790 

1791-1794 

 2816 

 2610 

 2593 

 4011 

 3654 

 2609 

 1755 

 3796 

 4369 

 4169 

 5274 

 6414 

 8015 

 9400 

 9653 

10762 

1776 

1353 

1176 

1902 

1153 

  728 

  880 

1612 

1850 

1522 

1840 

2228 

2216 

  174 

1595 

1457 

63% 

52% 

45% 

47% 

32% 

28% 

50% 

42% 

42% 

37% 

35% 

35% 

28% 

  2% 

17% 

14% 
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In 1792 schrijft markies de Condorcet, een Franse edelman 

We moeten ervan uitgaan dat de vooruitgang van de rede gelijk op zal gaan met de 1

vooruitgang in de kunsten en wetenschappen. Dat bijvoorbeeld de voortgang van de 2

geneeskunde (…) uiteindelijk zal resulteren in de vernietiging van alle besmettelijke en 3

overdraagbare ziekten en ook van de ziekten die het gevolg zijn van klimaat, voedsel en de 4

belasting door de dagelijkse werkzaamheden (…). Is het daarom raar te veronderstellen dat 5

de verbeterbaarheid van het lot van de mens ook geen grenzen kent?6

Een tekening uit 1789 

Toelichting 

Op de tekening zijn een boer, een rijke burger en een edelman te zien. 

bron 5 
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De 'piramide der tirannie', een afbeelding uit de negentiende eeuw
bron 7 
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Tekening van een Surinaamse planter door W.E.H. Winkels. De tekening is gemaakt in 

1870, zeven jaar na de afschaffing van de slavernij in Suriname 

Toelichting 

De vrouw rechts haalt een zandvlo uit de voet van de zittende man. Op de voorgrond staat 

een hondje. 
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Tekening van Albert Hahn uit 1916 in de Notenkraker, een weekblad in Nederland, met als 

titel: “De oorlogsgruwel houdt aan” 

Onderschrift 

“Langs de troon van de heerser” 

Toelichting 

Op de voet van het monument staat het woord “kapitalisme”. 
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Bella Fromm, een Amerikaanse journaliste van joodse afkomst, houdt voor haar krant in de 

Verenigde Staten een dagboek bij van haar verblijf in Duitsland. Op 20 april 1936 schrijft 

zij

Ik koop mijn bloemen en boter al jarenlang van een joods boertje op het platteland. Sinds de 1

‘nationale verbetering’, zoals Goebbels de periode vanaf Hitlers machtsovername noemt, 2

kan ik alleen nog maar fruit en bloemen bij hem kopen. De mensen van het platteland 3

moeten hun eieren en boter aan groothandelaren verkopen. 4

Vandaag was mijn boertje slecht geluimd. ”Wat is er aan de hand Beer?” vroeg ik. 5

“De koe moet naar de stier, maar dat kan niet meer.” 6

“Hoe bedoelt u?” 7

Hij krabde zich op zijn achterhoofd en legde het me uit. “Kijk, zoals in alle kleine 8

gemeenschappen verzamelen we geld om één stier te kunnen kopen. Iedere boer betaalt zijn 9

deel, en kan daarvoor zijn koeien laten bevruchten. Maar nu hebben de nazi’s verboden dat 10

een Arische stier joodse koeien bevrucht.” 11

Ik kon geen woord meer uitbrengen. Ik wist niet eens dat er joodse koeien bestonden.12

Een fragment uit het dagboek van het joodse meisje Anne Frank. Zij zat van 1942 tot 

augustus 1944 ondergedoken in het Achterhuis in Amsterdam. Zij en de andere 

onderduikers werden verraden en door de Duitse bezetters afgevoerd. Zij stierf in 

concentratiekamp Bergen-Belsen op 15 april 1945 

Woensdag 29 Maart 1944. 1

Lieve Kitty, 2

Gisterenavond sprak minister Bolkesteyn aan de Oranje-zender erover dat er na de oorlog 3

een inzameling van dagboeken en brieven van deze oorlog zou worden gehouden. 4

Natuurlijk stormden ze allemaal direct op mijn dagboek af.5

Stel je eens voor hoe interessant het zou zijn, als ik een roman van het Achterhuis uit zou 6

geven; aan de titel alleen zouden de mensen denken, dat het een detective-roman was. Maar 7

nu in ernst, het moet ongeveer 10 jaar na de oorlog al grappig aandoen als men vertelt hoe 8

wij als Joden hier geleefd, gegeten en gesproken hebben. Al vertel ik je veel van ons toch 9

weet je nog maar een heel klein beetje van ons leven af. (…) 10

je Anne M. Frank11
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Op 5 maart 1946 houdt Winston Churchill, premier van Groot-Brittannië van 1940 tot 

1945, op het Westminster College te Fulton in de Verenigde Staten een redevoering. Hij 

zegt daarin 

Van Stettin aan de Oostzee tot Triëst aan de Adriatische Zee is er een ijzeren gordijn 1

neergelaten over het vasteland van Europa. Achter deze denkbeeldige lijn liggen alle 2

hoofdsteden van de vroegere staten van Centraal- en Oost-Europa. Warschau, Berlijn, 3

Praag, Wenen, Boedapest, Belgrado, Boekarest en Sofia, al deze beroemde steden en de 4

bevolking rond deze steden liggen binnen wat ik de sovjetinvloed moet noemen, en alle zijn 5

op de een of andere manier onderhevig aan een toenemende mate van beheersing vanuit 6

Moskou. Alleen Athene, Griekenland met haar roemrijke verleden, is vrij om te beslissen 7

over haar toekomst (…). De communistische partijen, die heel klein waren in al deze 8

oostelijke staten van Europa, zijn gestegen tot een hoogte en macht die hun aantallen te 9

boven gaan, en zij proberen overal totalitaire controle te krijgen.10

Op 14 maart 1946 reageert de leider van de Sovjet-Unie, Jozef Stalin, in een interview in de 

Pravda, de krant van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, op de redevoering van 

Churchill

Vraag: Wat vindt u van de laatste redevoering van Churchill die hij onlangs in de Verenigde 1

Staten heeft gehouden? 2

Antwoord: Ik vind dat een gevaarlijke daad, die de bedoeling heeft om twist te zaaien 3

tussen de bondgenoten en hun samenwerking te bemoeilijken. 4

Vraag: Zou men kunnen zeggen dat de redevoering van Churchill de vrede en veiligheid 5

geen goed heeft gedaan? 6

Antwoord: Zeer zeker. In de kern van de zaak heeft Churchill zich nu geschaard bij degenen 7

die tot een oorlog willen ophitsen. En Churchill staat niet alleen. Hij heeft niet alleen in 8

Engeland, maar ook in de Verenigde Staten vrienden. Churchill en zijn vrienden doen in dit 9

opzicht ten zeerste denken aan Hitler en zijn vrienden. Hitler begon zijn oorlogsstokerij met 10

het verkondigen van een rassentheorie die inhield dat slechts mensen die een Germaanse 11

taal spraken, een volwaardig volk vormden. Churchill begint zijn oorlogsstokerij ook met 12

een rassentheorie door te zeggen dat slechts volken die Engels spreken volwaardige volken 13

zijn, geroepen om de hele wereld te beheersen (…). De stellingname van Churchill leidt 14

zonder twijfel tot oorlog; het is een oproep tot oorlog tegen de Sovjet-Unie.15
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Deze foto uit een boek over de geschiedenis van de televisie heeft het volgende bijschrift: 

“De televisie als sociaal medium: bij uitstek geschikt voor inzamelacties door middel van 

live-uitzendingen, zoals de actie Eén voor Afrika”( uit 1984) 
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