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De Republiek in een tijd van vorsten
bron 1
Een Engelse wet uit 1539:
Door de koning onze soevereine heer, de geestelijke en wereldlijke Lords en
de Commons, bijeengekomen in dit huidige parlement, wordt bepaald dat de
koning, onze soevereine heer, zal (…) bezitten alle voormalige kloosters,
abdijen, (…) en andere religieuze en kerkelijke huizen en plekken die zijn
ontbonden, verboden, verlaten, verbeurd verklaard, opgegeven of op een
andere manier aan Zijne Hoogheid zijn toegevallen. En op basis van hetzelfde
gezag en op dezelfde manier, zal hij bezitten en gebruik maken van alle
terreinen, domeinen, heerlijkheden, boerdijen, landerijen, weidegronden,
inkomsten, rechten, renten en welke goederen dan ook die toebehoorden aan
deze instellingen.

bron 2
Bekendmaking door het stadsbestuur van Amsterdam, 1579:
Wij Jan Jansse Smit en Pieter Willemssoon, schepenen in Amsterdam, maken
bekend, en staan in voor de waarheid, dat voor ons zijn verschenen Cornelis
Claessoon, Jan Jacobssoon en Jan Jarickse, voor henzelf en als speciale
gevolmachtigden (…), allen kloosterlingen van het buiten de stad gelegen
karthuizer klooster genaamd 'ter Zaliger Have' (…). Zij verklaarden volmacht,
gezag en speciaal bevel te hebben gegeven (…) aan de regenten van de
stadsarmenweeshuizen die er nu zijn en in de toekomst zullen worden
gesticht binnen deze stad, om te aanvaarden, beheren en gebruiken alle
goederen van het genoemde klooster, zoals landerijen, huizen, erven en
renten, hoe of waar die ook zijn gelegen.
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bron 3
Op de Rijksdag van Spiers, een bijeenkomst van de voornaamste Duitse vorsten,
wordt op 26 oktober 1570 in aanwezigheid van de Duitse keizer Maximiliaan II (een
neef van Filips II) een toespraak gehouden in naam van de edelen die de
Nederlanden zijn ontvlucht:
We veronderstellen dat iedereen ervan op de hoogte is dat door Spanje (…)
een groot deel van Europa niet alleen in brand heeft gestaan door interne
twisten en oproeren, maar ook is getroffen door een vreselijke storm van
vervolging en tirannie. Bepaalde nutteloze mensen (…) zijn binnengeslopen in
de hoven van koningen en vorsten. Hun hebzuchtige bedoelingen bedekten zij
met de mantel van de godsdienst. Zij zijn ertoe overgegaan adviezen te geven
waardoor zij, met behulp van de inquisitie, hun nieuwe uitvinding, de
behandeling en beoordeling van gewichtige en belangrijke zaken aan de
civiele magistraten ontnemen om ze naar zichzelf toe te trekken. En zo, beetje
bij beetje, zijn zij er door naspeuringen en onderzoekingen niet alleen in
geslaagd zich meester te maken van ieders persoonlijke bezittingen, huizen
en intieme zaken, ja zelfs van hun vrouwen en kinderen, maar ook de vorsten
zelf aan hun gezag te onderwerpen. Op plaatsen waar ze zich in hun streven
zagen gehinderd door de aloude vrijheid van het volk of de wijsheid van
heersers en vorsten, hebben ze zulke mensen eenvoudig valselijk
beschuldigd van ketterij en rebellie. Zo hebben ze helaas koningen en keizers
opgezet tegen hun onderdanen. Door deze doortrapte handelwijze hebben ze
burgertwisten, oproeren en gruwelijke oorlogen teweeggebracht.
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bron 4
In juli 1578 stellen de Staten-Generaal der Nederlanden, als nadere invulling van de
Pacificatie van Gent, een religievrede in de Nederlanden voor, met de volgende
overweging:
Opdat er, ten opzichte van de verscheidenheid der godsdiensten (…) geen
tweedracht of moeilijkheden meer zullen optreden, is de verordening
opgesteld, dat elk van de twee godsdiensten (rooms-katholiek en protestant)
vrij mag blijven, (…) zodanig dat de een de ander niet zal mogen storen. Maar
dat eenieder zijn goederen in rust en vrede zal mogen bezitten en behouden
en God dienen naar het licht dat hem gegeven is.
En om alle pesterijen en moeilijkheden te voorkomen, is het verboden om
schimpscheuten of lasterlijke liederen, balladen en refreinen in het openbaar
ten gehore te brengen, of andere beledigende of eerrovende geschriften te
drukken of te verkopen, over de een of over de andere kant.

bron 5
Op 21 november 1617 schrijft Sir Dudley Carleton, de Engelse ambassadeur in de
Republiek, aan de Engelse minister van buitenlandse zaken Thomas Lake:
Graaf (stadhouder) Maurits is intussen naar steden in het zuidelijke deel van
Holland gegaan die behoren tot de arminiaanse partij, te weten Delft,
Schiedam, Rotterdam en Gorinchem. In al deze steden (…) werd hij goed
ontvangen. Nadat hij in iedere stad de raad (die zij vroedschap noemen) naar
het stadhuis had geroepen, probeerde hij zichzelf te verweren tegen de
beschuldiging die zijn vijanden hem voor de voeten wierpen, namelijk dat hij
erop uit is de soevereiniteit van dit land aan te tasten. Ook probeerde hij de
vroedschappen te overtuigen van de moeilijkheden die zijn ontstaan door het
besluit dat is aangenomen tijdens de laatste vergadering van de Staten van
Holland. Daarom probeerde hij hen over te halen om samen met de andere
provincies de verschillen tijdens een nationale synode op te lossen.
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bron 6
Een prent uit 1620 met als titel 't Arminiaens Kapproen:

Toelichting
Een 'kapproen' is de muts of kap van een geleerde.
In de prent zijn met letters aangeduid:
A: De muts boven Bartius is "het Arminiaans kaproen".
B: De knielende figuur is de theoloog Petrus Bartius.
C: De figuur achter Bartius is de "ongestadicheijt", de onbetrouwbaarheid, de
karakterzwakte.
D: De linker figuur met ezelsoren is de "verkeerde ijver".
E: De nar rechts van Bartius is de "Dwaze begeerte".
F: De uil boven Bartius is de "Geest der dwaling".
G: De monstrans voor Bartius bevat het "pape brood god", de hostie die in de
rooms-katholieke eredienst wordt uitgedeeld.
Op de voorgrond links liggen publicaties van Bartius, waarin hij Arminius
verdedigt.
Linksachter staat een pamflettenverkoper die het werk van Bartius verkoopt.
Rechts wordt een rooms-katholieke eredienst afgebeeld die aangeduid wordt als
"mis-verstant".
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De Verenigde Staten en hun federale overheid, 1865-1965
bron 7
In 1880 komt een Republikeinse partijconventie bijeen om de kandidaat te kiezen
voor de presidentsverkiezingen van dat jaar. De zittende president Hayes stelt zich
niet herkiesbaar, maar oud-president Grant stelt zich wel kandidaat. Kort voordat de
partijconventie begin, publiceert J.A. Wales deze prent in het tijdschrift Puck:

Onder de linkerhelft van de prent staat als onderschrift: "Het 'sterke' bestuur
1869-1877" en onder de rechterhelft: "Het 'zwakke' bestuur 1877-1881"
Vertaling
Tekst op de
Tekst op de
Tekst op de
Tekst op de

tas links: "reistas (Carpetbag) en regering door bajonetten".
kleding van de vrouw links: "Het solide Zuiden".
ploeg rechts: "Laat-ze-met-rust-politiek".
rollen papier rechts: "regering door bajonetten" en "bebloed shirt".

Toelichting
Carpetbaggers waren Noordelijke gelukszoekers die na de Burgeroorlog fortuin
in het Zuiden zochten.
Op de linkerhelft van de prent zit de Republikeinse president Grant (1869-1877).
Aan zijn zijde staan federale militairen. Op de achtergrond bewaken federale
militairen het paleis van justitie.
Op de rechterhelft van de prent loopt de Republikeinse president Hayes
(1877-1881). Op de achtergrond sjouwen arbeiders balen katoen.
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bron 8
Op 6 juli 1892 leidt een staking in een staalfabriek in Homestead (Pennsylvania) tot
ernstige rellen. De fabrieksdirecteur, Henry Clay Frick, geeft een dag na het begin
van de rellen een interview aan de Philadelphia Press, een krant in Philadelphia:
Frick:

Journalist:
Frick:

Journalist:
Frick:

Journalist:
Frick:
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Het gaat om een ernstige zaak. Ligt de volledige controle over de
fabriek bij de onderneming of bij de vakbond? We hebben veel
heilloze gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de
vakbond om de problemen op prettige wijze op te lossen en de
leiding over de fabriek in handen te kunnen houden. (…)
Wat is de kern van het conflict tussen de fabriek en de bond?
(…) Het bleek onmogelijk het met de vakbond eens te worden en
daarom hebben we besloten de fabriek in Homestead te sluiten.
Onmiddellijk is de stad bezet door arbeiders. De vakbond vormde
een comité van vijftig man, dat de gang van zaken overnam. In
de straten werd gepatrouilleerd door mannen die door dit comité
waren aangesteld. Elke vreemdeling die de stad binnenkwam
werd aangehouden en als er ook maar de geringste verdenking
was dat hij aan het werk wilde, werd hij bedreigd en gedwongen
onmiddellijk te vertrekken. (…) Onze werknemers mochten de
fabrieken niet in en wij, fabriekseigenaren, moesten machteloos
toekijken. (…)
Waarom heeft uw bedrijf de hulp ingeroepen van privédetectives?
We hadden geen alternatief. We wilden ons bezit beschermen en
zorgen dat de werkwilligen die wij naar Homestead stuurden niet
werden gehinderd. (…)
Twijfelde u aan de macht van de sheriff?
(…) Ja, omdat ons bedrijf drie jaar geleden al iets vergelijkbaars
had meegemaakt. (…) De sheriff had onze werknemers destijds
verzekerd dat er geen problemen zouden komen. Hij zou ze alle
bescherming bieden en ervoor zorgen dat werkwilligen niet
zouden worden gehinderd. En wat was het resultaat? De ruim
honderd man tellende politiemacht van de sheriff mocht het
terrein niet eens op en is onder dreiging van geweld weggejaagd
(…). Onder grote druk en uit angst voor de vakbond hebben we
toen een overeenkomst gesloten en is het werk hervat. Wij wilden
geen herhaling van die situatie.
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bron 9
Op 8 oktober 1916, kort voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, torpedeert een
Duitse onderzeeboot drie Britse koopvaardijschepen vlak bij de Amerikaanse
territoriale wateren en in het zicht van de Amerikaanse vloot. Op 18 oktober 1916
verschijnt deze prent in het Britse tijdschrift Punch:

Vertaling van de teksten in de prent:
Op de poster rechtsboven staat: "Stem op Wilson die U buiten de oorlog heeft
weten te houden!".
Op de krant staat: "Verenigde Staten presidentsverkiezingen 1916".
Onder de prent staat in hoofdletters: "Het dringt tot hem door".
Daaronder staat: "President Wilson: Wat? Een U-boot blokkade van New York?
Tut! Tut! Dat komt me erg slecht uit!''.
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bron 10
In 1919 wordt een foto gemaakt van een parade in Harlem, een zwarte wijk van
New York, van soldaten die in Europa hebben gevochten in een Amerikaans regiment
dat uitsluitend uit zwarte soldaten bestaat:

Het onderschrift luidt: Hellfighter Returns, 1919
(vertaling: "Terugkeer uit de hel, 1919").
Toelichting
Vanwege hun heldhaftige optreden worden de soldaten van dit regiment de
Hellfighters genoemd.
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bron 11
De zwarte activist Marcus Garvey schrijft in 1923 in een tijdschrift over segregatie in
de Verenigde Staten:
Wij vinden dat er absoluut geen reden zou moeten zijn voor welk onderscheid
dan ook tussen het zwarte en blanke ras, indien elk van beide ophoudt zich
telkens maar weer aan te passen en gewoon zichzelf blijft. Wij geloven in de
puurheid van beide rassen. Wij vinden niet dat een zwarte man het idee moet
hebben dat het hoogste dat hij kan bereiken een huwelijk met een blanke
vrouw is. Maar wel vinden we dat blanke mannen moeten leren om zwarte
vrouwen met hetzelfde respect te behandelen dat zij eisen van zwarte
mannen tegenover blanke vrouwen. De leer van sociale gelijkheid, die
bepaalde zwarte leiders preken, dat blanken en zwarten één volk moeten
worden, is slecht en gevaarlijk, omdat daardoor de raszuiverheid van beide
verloren zou gaan. Wij vinden dat de zwarte bevolking een eigen land moet
krijgen, waar zij alle mogelijkheden heeft om zich politiek, sociaal en
economisch te ontwikkelen. Het heeft geen zin om zwarten in blanke landen
aan te moedigen en van hen te verwachten dat zij ook opklimmen tot
president, gouverneur, burgemeester, senator, Congreslid, rechter of andere
leidinggevende functies. Wij zijn van mening dat, gezien de groeiende
ambities van zwarten, er een gruwelijk conflict zal ontstaan als zij over 50 of
100 jaar nog steeds niet beschikken over een eigen land. Het zal dan slecht
met hen aflopen en het wordt een blamage voor de hele beschaafde wereld.
Een dergelijk conflict willen wij voorkomen door de zwarten een eigen
nationaal tehuis te geven.

bron 12
De Amerikaan Jules Delambre is lid van het door president Kennedy opgerichte
Vredeskorps. In de jaren 1965-1967 is hij door het Vredeskorps uitgezonden naar
Kameroen (in Afrika) om daar als onderwijzer te werken. In 2004 vertelt hij hierover in
een interview:
President Kennedy was ervan overtuigd dat het Vredeskorps een onuitwisbaar
effect zou hebben op Amerika en zag dat als een van de grootste voordelen
ervan. Inderdaad denk ik, dat wanneer je het totaal overziet van die 170.000
uitgezonden vrijwilligers, dat je dan 170.000 individuen hebt die een
belangrijke culturele ervaring rijker zijn. Zij hebben een indruk gekregen van
het leven in een ander land, niet alleen voor henzelf, maar ook hoe het is voor
de mensen die daar leven. Met dat inzicht zijn ze teruggekomen en dat nemen
ze mee bij alles wat ze in hun verdere leven doen.
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bron 13
E.F. Morrow is een zwarte, hooggeplaatste medewerker van president Eisenhower,
die meewerkt aan de Republikeinse campagnes voor de presidentsverkiezingen van
1952, 1956 en 1960. Kort na zijn vertrek uit het Witte Huis in 1961 publiceert hij zijn
herinneringen. Hierin schrijft hij over de campagne van Richard Nixon van 1960:
Anders dan in de Eisenhower-campagnes van 1952 en 1956 mocht ik in de
campagne van Nixon in 1960 niet samen met de presidentskandidaat worden
gezien.
Aan het einde van die campagne werd de bekende zwarte leider Martin Luther
King in de gevangenis gezet op grond van een dubieuze aanklacht. De zaak
kreeg over de hele wereld veel aandacht. Dit was een moment waarop politici
zich moesten uitspreken.
Ik drong er bij de campagneleiders sterk op aan dat Nixon een verklaring zou
afleggen waarin hij de gevangenneming van King betreurde. Zij aarzelden,
omdat zij vreesden dat het strategisch gezien een slechte zet zou zijn. (…)
Een dag later kwam King vrij. Dit gebeurde dankzij de tussenkomst van de
Democratische kandidaat John F. Kennedy. Niet alleen had Kennedy een
telegram gestuurd naar de burgemeester van Atlanta, hij belde ook de vrouw
van King om zijn bezorgdheid te uiten en haar zijn hulp aan te bieden. (…)
Deze actie heeft de Democraten de overwinning bezorgd. Dit gebaar van
Kennedy bracht de gehele zwarte gemeenschap in beweging en leidde ertoe
dat tienduizenden zwarte stemmen naar de Democraten gingen.
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