
Het meisje van Yde. Dit veenlijk wordt in 1897 door veenarbeiders gevonden bij Yde in 

Drenthe. Het gaat om een meisje van ongeveer 16 jaar dat leefde in de tijd tussen 54 voor 

en 128 na Christus 

Toelichting 

Het meisje ligt onder een grote geweven wollen mantel, met kleurige banen. Om haar hals 

zit een gevlochten wollen band met een schuifknoop (knoop die gebruikt werd om mensen 

te wurgen).  

In 98 na Christus schrijft de Romeinse schrijver Tacitus over de rechtspraak bij Germaanse 

stammen in West-Europa

Verraders en overlopers hangt men op aan bomen. Lafaards, deserteurs en ontaarde mensen 1

verdrinken ze in een modderige poel onder het gewicht van vlechtwerk (...) (of) duwen ze in 2

het zompige moeras en gooien er dan vlechtwerk overheen.3

bron 1 

bron 2 
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De Griekse historicus Herodotos (485 - 420 v Chr) onderzoekt de oorlogen die in zijn tijd 

gevoerd worden tussen de Griekse stadstaten en het Perzische Rijk 

Hier volgt een uiteenzetting van het onderzoek, dat Herodotos uit Halikarnassos heeft 1

ingesteld met de bedoeling dat de handelingen van de mensen niet op de lange duur 2

vergeten zouden worden. En dat de belangrijke en bewonderenswaardige daden, enerzijds 3

door Grieken, anderzijds door niet-Grieken verricht, beroemd zouden blijven. Ook wil hij 4

laten zien door welke aanleiding zij met elkaar in strijd zijn geraakt. (…) 5

Volgens de Perzen zijn de Grieken begonnen met een reeks gewelddaden door een prinses 6

te schaken. Een generatie later zou de zoon van de koning van Troje wraak willen nemen 7

door een Griekse prinses te roven. Zo had hij Helena geschaakt. Tot dan toe was het 8

gebleven bij schakingen over en weer, maar toen hebben de Grieken een veldtocht tegen 9

Azië ondernomen. Pas daarna zijn de Perzen naar Europa gekomen.  10

Dit is de mening van de Perzen, maar de Grieken denken er anders over. Ik ben niet van 11

plan hierover te gaan betogen dat het zus of zo gegaan is. Eerst zal ik de man aanwijzen van 12

wie ik zelf weet dat hij het eerst geweld tegen de Grieken heeft gebruikt, daarna zal ik mijn 13

verhaal voortzetten. 14

Het amfitheater in Nîmes (Frankrijk) gebouwd aan het einde van de eerste eeuw na 

Christus

bron 3 

bron 4 
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In 743 neemt de Frankische heerser Pepijn de Korte (743-768) de volgende maatregel 

Vanwege de oorlogsdreiging en de aanvallen van verschillende volken op onze grenzen 1

hebben we besloten, met de hulp van God en op advies van onze geestelijkheid (...), een 2

deel van het kerkelijk bezit te gebruiken voor de ondersteuning van ons leger.  3

De landerijen van de kerk worden tot leengoederen gemaakt. (…) Als de leenman overlijdt, 4

zal het leengoed aan de kerk worden teruggegeven. 5

Als de oorlogsdreiging echter blijft, zal de leenovereenkomst worden vernieuwd. De 6

overeenkomst mag echter niet ten koste gaan van de kerken en de kloosters. Als dat wel het 7

geval is, moeten zij hun bezittingen terugkrijgen. 8

De landgoederen omvatten niet alleen het land en het landhuis maar tevens alle huizen, 9

molens, stallen, bossen, weilanden, bewoners en horigen.10

Emir Oesama (een Arabische prins) heeft in Jeruzalem veel contact met de Franken, de 

naam die de Arabieren geven aan de West-Europeanen in het Midden Oosten. Rond 1140 

schrijft hij 

Iedere keer als ik Jeruzalem bezocht, had ik de gewoonte naar de al-Aksamoskee te gaan, de 1

verblijfplaats van mijn vrienden de tempelieren*. Aan een van de zijkanten bevond zich een 2

klein bidvertrek waar de Franken hun kerk van hadden gemaakt. De tempelieren stonden 3

deze plaats aan mij af, zodat ik er kon bidden. Op een dag ging ik naar binnen en zei: 4

“Allahoe Akbar!” Ik zou juist met het gebed aanvangen toen er een Frank op me afkwam 5

die mij beetpakte en mijn gezicht naar het oosten draaide terwijl hij zei: “Zo hoort men te 6

bidden!”** Onmiddellijk snelden de tempeliers toe en verwijderden de man. Ik keerde terug 7

tot mijn gebed, maar de man profiteerde van een moment van onoplettendheid en wierp zich 8

opnieuw op mij. Hij draaide mijn gezicht weer naar het oosten en herhaalde: “Zó hoort men 9

te bidden!” Opnieuw kwamen de tempelieren tussenbeide, verwijderden de man en 10

excuseerden zich tegenover mij terwijl ze zeiden: “Het is een buitenlander. Hij is zojuist uit 11

het land van de Franken gearriveerd en hij heeft nog nooit iemand zien bidden die niet naar 12

het oosten was gekeerd”. Ik antwoordde dat ik genoeg gebeden had en vertrok, 13

stomverbaasd door het gedrag van deze duivel die zich zo kwaad had gemaakt toen hij mij 14

in de richting van Mekka had zien bidden.15

Toelichting 

* De tempelieren waren ridders die leefden als monniken in een kloosterorde. De orde van 

de tempelieren was opgericht om de heilige plaatsen en de pelgrims te beschermen.  

**Islamieten bidden in de richting van Mekka, vanuit Jeruzalem gezien ligt Mekka vrijwel 

in het zuiden. 

bron 5 

bron 6 
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Sir William Temple, van 1668-1670 Engels ambassadeur in Den Haag, beschrijft in zijn 

boek ‘Observations upon the United Provinces of the Netherlands’ de verschillende 

groepen in de Nederlandse samenleving

Het volk van Nederland kan ingedeeld worden in de volgende groepen: de boeren, die hun 1

land bewerken. De zeelieden of de schippers, die hun schepen en binnenschepen 2

bevoorraden. De koop- of handelslieden, die hun steden bevolken. De renteniers, dat zijn 3

mannen, die in al hun belangrijke steden leven van de rente of opbrengsten van 4

landgoederen, die hun families voorheen gekocht hadden. En de heren en officieren van hun 5

legers.6

Een medaillon uit 1787 gemaakt door de Britse aardewerkfabrikant Josiah Wedgewood 

(1730-1795). Hij kopieerde dit medaillon en stuurde het naar vrienden in New York. Het 

werd een enorm succes: er werden meer dan 200.000 exemplaren van gemaakt en verkocht 

Vertaling 

Ben ik geen mens en broeder?

bron 7 

bron 8 
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In 1833 neemt het Engelse parlement een wet aan over arbeid in textielfabrieken. In 1836 

spreekt John Fielden, fabrikant en parlementslid, over de nadelige gevolgen van deze wet 

voor de fabrikanten 

De stelselmatige verbetering van de machines in de grote katoenfabrieken en de geldzucht 1

van de fabriekseigenaars hebben ertoe geleid dat fabrieksarbeiders meer arbeid moeten 2

leveren dan waartoe ze in staat zijn. Ook de fabriekseigenaars die deze behoefte niet 3

hadden, zijn hiertoe gedwongen op straffe van faillissement. Mijn partners en ik hebben 4

nooit meer dan 71 uur werk per week aan onze arbeiders gevraagd, maar nu de wet van 5

1833 ons verplicht de arbeidstijd van volwassenen te beperken tot 67,5 uur per week en die 6

van kinderen tot 48 per week, geeft dat ons grote problemen, omdat het werk dat de 7

kinderen laten liggen nu door de volwassenen moet worden gedaan.8

Tekening Albert Hahn  in het socialistische weekblad De Notenkraker met als titel ‘Achter 

het horretje’

Onderschrift: “Is het niet om te gieren? Die bende wil hetzelfde kiesrecht hebben als ik.” 

Toelichting  

Een horretje is een vliegengordijntje. 

bron 9 

bron 10 
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Een fotomontage van de Duitse kunstenaar John Heartfield op de voorpagina van de 

Arbeiter Illustrierte Zeitung, een Duits sociaal-democratisch weekblad uit 1932 

Toelichting  

De persoon rechts is Adolf Hitler, de leider van de Duitse nationaal-socialisten. 

Vertalingen 

Der Sinn des Hitlergrusses: de betekenis van de Hitlergroet. 

Millionen stehen hinter mir: miljoenen staan achter mij. 

Kleiner Mann bittet um gro e Gaben: kleine man vraagt om grote giften. 

bron 11 
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Foto van het huis van de familie Cohen in de Stationsstraat 4 te Groningen uit 1942 
bron 12 
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Filmaankondiging uit het Nieuwsblad van het Noorden, 12 juni 1941 

Toelichting 

In 1939 verschijnt in Duitsland een boek met anti-joodse propaganda onder de titel Jud 

Süss. In 1941 komt er een filmversie van dit boek uit. 

bron 13 
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In een redevoering in 1948 zegt de Britse oud-premier Winston Churchill

De vraag wordt gesteld: Wat zal er gebeuren als zij de atoombom zelf krijgen en een grote 1

voorraad hebben aangelegd? U kunt zelf wel nagaan wat er dan zal gaan gebeuren aan de 2

hand van wat er nu gebeurt. Als zij deze dingen in hun jonge jaren doen, wat zullen zij dan 3

niet in de kracht van hun leven ondernemen. Als zij maand na maand door kunnen gaan met 4

de wereld te hinderen en te kwellen, vertrouwend op onze christelijke en menslievende 5

gewetensbezwaren tegen het gebruik van deze wonderbaarlijke nieuwe macht tegen hen, 6

wat zullen zij dan wel doen wanneer zij zelf grote voorraden atoombommen hebben? Hoe 7

dacht U dat vanmiddag de situatie zou zijn geweest als het het communistische Rusland was 8

geweest in plaats van het Amerika van ‘free enterprise’ dat de atoombom had geschapen? In 9

plaats van een grimmige verzekering van de vrede en vrijheid zou de atoombom zijn 10

geworden tot een onweerstaanbare methode van menselijke onderwerping. Niemand die 11

goed bij zijn verstand is, kan menen dat wij onbeperkt de tijd hebben. 12

Een foto van rellen in Amsterdam uit 1966, waarbij de jongeren van Provo ‘agentje 

pesten’: zij hebben de pet van de agent afgepakt en dagen hem nu uit  

bron 14 

bron 15 
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Een foto van een demonstratie van actiegroep Dolle Mina voor vrije verstrekking van de 

anticonceptiepil, circa 1970
bron 16 
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