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Prehistorie en Oudheid 
 
bron 1 
Een reconstructie van een boerderij uit de Bronstijd1) in het historisch themapark 
Archeon in Alphen aan den Rijn. De boerderij is gevonden in de gemeente 
Andijk in Noord-Holland  
 

 
 
Toelichting 
Links naast de boerderij ligt een omheinde akker met graan.  
De wanden van de boerderij zijn gemaakt van palen en takken aangesmeerd 
met leem, een op klei lijkende grondsoort. 
 

 
 
 

noot 1 De Bronstijd is een periode uit de prehistorie. 
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bron 2 
Afbeelding van een Soemerisch leger op een houten voorwerp gevonden in een 
graf bij Oer in het tegenwoordige Irak, omstreeks 2600 v. Chr. 
 

 
 
Toelichting 
Van boven naar beneden is te zien dat aan de koning een parade voorbijtrekt 
van zijn leger met krijgsgevangenen, speerdragers en andere soldaten in (met 
koperen plaatjes) gepantserde mantels en door paarden of ezels getrokken 
strijdwagens. Op de grond liggen gesneuvelde soldaten. 
 
 
bron 3 
De Griekse arts Hippokrates schrijft rond 400 v.Chr. over epilepsie 
 
De zogenaamde ‘heilige ziekte’ schijnt mij toe even weinig van goddelijke 
oorsprong te zijn als andere ziekten. Indien zij, vanwege haar verwonderlijkheid 
voor iets goddelijks moest worden gehouden, zouden er veel heilige ziekten zijn 
en niet maar die ene; want ik zal laten zien dat andere ziekten niet minder 
verwonderlijk en verbazingwekkend zijn, waarvan toch geen mens gelooft dat zij 
heilig zijn. 
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bron 4 
Een foto van een Romeins bad in Bath, een stad in Engeland. Het bad is 
opgegraven naast een middeleeuwse gotische kathedraal in het centrum van de 
stad 
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De Middeleeuwen 
 
bron 5 
Tussen 817 en 830 schrijft Einhard, geschiedschrijver aan het hof van keizer 
Karel de Grote, een boek over het leven van Karel de Grote. Daarin vertelt hij 
 
Er was een zeker bisdom dat precies op de reisroute van Karel lag, zodat hij het 
nauwelijks kon vermijden; en de bisschop van die plaats, altijd bezorgd om de 
mensen (uit het gevolg van Karel) tevreden te stellen, stelde al wat hij had, ter 
beschikking van Karel.  
Maar eens, toen de keizer volkomen onverwachts kwam, moest de bisschop in 
grote onrust heen en weer vliegen als een zwaluw, en liet hij niet alleen de 
paleisvertrekken en gebouwen, maar ook de binnenplaatsen en pleinen 
aanvegen en schoonmaken; daarna kwam hij hem vermoeid en geïrriteerd 
tegemoet. De zeer vrome Karel merkte dit, en na zelfs de kleinste onderdelen 
geïnspecteerd te hebben, zei hij tot de bisschop: “Mijn vriendelijke gastheer, u 
laat alles altijd prachtig schoonmaken voor mijn aankomst.” Toen, als onder 
goddelijke inspiratie, boog de bisschop het hoofd, nam de nooit overwonnen 
rechterhand van de keizer in de zijne, kuste deze terwijl hij zijn geprikkeldheid 
trachtte te verbergen, en zei: “Het is niet meer dan billijk, mijn heer, dat alles, 
waar u ook komt, volkomen gereinigd is.” Daarop zei Karel, die de wijste van 
alle koningen was, met volle begrip voor de toestand: “Waar ik leeghaal, kan ik 
ook vullen.” En hij voegde eraan toe: “U mag dat landgoed hebben dat dicht bij 
uw bisdom ligt, en al uw opvolgers mogen het houden tot het einde der tijden.” 
 
 
bron 6 
Uit het stadsrecht dat op 27 januari 1356 aan Enkhuizen verleend wordt 
 
Hertog Willem van Beyeren, graaf van Holland, van Zeeland, heer van Vriesland 
en opvolger van het graafschap Henegouwen, maken bekend aan ieder dat wij 
gegeven hebben en geven voor ons en voor onze nakomelingen aan onze lieve 
en trouwe lieden (mensen) van Enkhuizen (...) om de vele trouwe diensten die 
zij ons en onze voorvaderen vroeger gedaan hebben en ons en onze 
nakomelingen nog doen zullen: 
− Een vrijheid en een stadsrecht aan allen die binnen de genoemde plaats nu 

ter tijd wonen of hierna wonen zullen en aldaar poorter (burger van een stad) 
zijn, (...) 

− Voorts hebben wij gegeven en geven aan onze goede lieden, hiervoor 
genoemd, een jaarmarkt veertien dagen lang durend (...) 

− Voorts zo zullen ons onze goede lieden van onze poort van Enkhuizen 
voornoemd dienen in onze heervaart (leger) met dertig mannen (...).  
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Vroegmoderne Tijd 
 
bron 7 
Anatomische tekening van een mens door Leonardo da Vinci (1452-1519), 
Italiaanse schilder, beeldhouwer, onderzoeker en geleerde 
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bron 8 
Juan de Sepulvéda heeft geen bezwaar tegen de slavernij voor Indianen. Hij 
zegt in 1550  
 
Hou jezelf niet voor de gek door te denken dat de Indianen in een idyllische 
wereld leefden voordat de Spanjaarden kwamen. Integendeel, ze voerden 
onophoudelijk wrede oorlogen tegen elkaar en maakten zich schuldig aan 
kannibalisme op de overwonnenen. Is er al met al overtuigender bewijs van de 
meerderwaardigheid van sommige mensen boven andere wat betreft 
intelligentie, geest en dapperheid, en het feit dat zulke mensen van nature 
slaven zijn? Het is waar dat sommigen aanleg hebben voor bepaalde 
ambachten, maar dat is geen bewijs voor hun menselijke intelligentie. We weten 
immers dat dieren, vogels en spinnen, bepaald werk kunnen doen dat geen 
enkel mens ze kan nadoen. Kortom, dit zijn de gewoonten van deze 
minderwaardige mensen, barbaars, onbeschaafd en onmenselijk, voordat de 
Spanjaarden arriveerden. En dan spreken we nog niet eens over hun heidense 
godsdienst en hun zondige offers waarin ze de duivel als hun god vereerden, in 
de overtuiging dat ze hem geen beter offer konden brengen dan de harten van 
mensen. Hoe kunnen we er aan twijfelen, dat deze volken, zo onbeschaafd, zo 
barbaars en zo aangetast door ontaarding en ondeugd, met recht zijn 
overwonnen door een natie die menselijk is en uitblinkt in zoveel deugden? 
 
 
bron 9 
Bartolomé de las Casas is tegen de slavernij voor Indianen in 1550 
 
Want alle volken, waar ook ter wereld, zijn mensen. En de omschrijving van 
‘mens’, als onderdeel van een volk en afzonderlijk, is: het zijn rationele wezens. 
Allen bezitten verstand en wil, zijn gevormd naar het beeld en de gelijkenis van 
God; allen hebben het natuurlijk vermogen om te begrijpen en zich kennis eigen 
te maken. Allen houden van goedheid en verafschuwen kwaad. Alle mensen zijn 
gelijk geschapen. Niemand wordt ‘verlicht’ geboren. Uit dit alles volgt dat wij 
allen in het begin geleid en gesteund moeten worden door hen die eerder zijn 
geboren dan wij. En de onbeschaafde volken op de aarde kunnen worden 
vergeleken met woeste grond waarop veel soorten onkruid en onbruikbare 
doornstruiken groeien, maar die zulke natuurlijke kwaliteit heeft dat ze door werk 
en zorg gezonde en nuttige vruchten kan opleveren.  
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bron 10 
De filosoof Jean Jacques Rousseau schrijft in 1762 in zijn boek Emile, ou 
l’éducation (Emile, of de opvoeding) 
 
Tot nu toe heb ik geen onderscheid gemaakt tussen standen, rang en fortuin. En 
ik zal dit in het vervolg ook niet doen, omdat alle mensen gelijk zijn, tot welke 
stand zij ook behoren: de rijke heeft geen grotere maag dan de arme en hij 
verteert zijn voedsel niet beter; de meester heeft geen langere of sterkere armen 
dan zijn slaaf; een aanzienlijke is niet aanzienlijker dan een man uit het volk;  
kortom: omdat de natuurlijke behoeften overal hetzelfde zijn, moeten de 
middelen om erin te voorzien ook overal dezelfde zijn. Alleen de natuur geeft de 
mens onuitwisbare eigenschappen en de natuur maakt noch prinsen, noch 
rijken, noch grote heren. 
 
 

Moderne Tijd 
 
bron 11 
De econoom H.W. Tydeman schrijft in 1820 een studie over de vraag of de 
overheid het gebruik van machines in de nijverheid moet bevorderen of 
tegengaan. Daarin zegt hij 
 
De machines, om het even of dieren, of stoom, of wind of water de raderwerken 
aandrijven, doden de nijvere werkzaamheid van duizenden huisgezinnen, en 
daarmee hun levensgenot. Ja veelal, helaas! het zedelijk gevoel en de 
menselijke beschaving van hen en hun kinderen. (...) 
Zo van nuttige producenten verlaagd tot alleen maar consumenten, worden zij, 
onschuldig en zonder dat zij er iets aan kunnen doen, een bezwaar en tot een 
verrot lid voor de maatschappij, die zij hielpen en deden bloeien. (…) 
De regering weet dat door de vrijheid, die zij aan de nijverheid geeft, het gebruik 
van machines meer algemeen gaat worden. Zij kent de voordelen daarvan, maar 
zij kent ook de directe nadelen van het afdanken van arbeiders. Door het 
treurige lot van deze klasse bewogen, kan zij voor een deel zelf maatregelen 
nemen en voor een ander deel plannen bedenken waardoor of door de klasse 
der arbeiders zelf, of door de fabrikanten of door de meest bemiddelde burgers 
in het algemeen, voorzorgen getroffen worden voor zulke omstandigheden. (...) 
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bron 12 
Deze foto van rechters in toga uit de jaren 1933-1945 is gebruikt op een 
tentoonstelling over de naziperiode in Duitsland 
 

 
 
Toelichting 
Waarschijnlijk leggen de rechters hier de eed van trouw af aan Hitler, de leider 
van de Duitse nazipartij, de NSDAP. 
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bron 13 
Anton Mussert is de leider van de Nationaal Socialistische Beweging in 
Nederland, de NSB. Op 22 april 1933 schrijft hij in het partijblad ‘Volk en 
Vaderland’ het artikel ‘Enkele woorden tot onze joodse leden’. Daarin schrijft hij 
 
De Duitse nationaal-socialistische beweging is principieel antisemitisch. Dat is 
van de aanvang af zo geweest en daarin is zij gesterkt door de heftige 
tegenstand van marxistisch Joodse zijde, welke zij in de jarenlange strijd heeft 
ondervonden. De gevolgen daarvan doen zich nu natuurlijk voelen. 
Onze NSB is principieel niet antisemitisch. De toestand in ons land is op dit punt 
nu eenmaal geheel verschillend van die in Duitsland. Wat dit punt betreft sluit 
onze beweging zich meer aan bij Italië, waar de leer van het fascisme het 
antisemitisme niet kent. 
Niettemin wordt met voorbedachte rade door onze tegenstanders soms openlijk, 
doch meestal in het geniep verkondigd, dat ook wij NSB-ers jodenhaters zijn. Gij 
weet als NSB-ers, dat dit niet zo is, dat onze zin voor rechtvaardigheid – één 
van de pijlers, waarop de toekomstige nationaal-socialistische staat zal moeten 
rusten – dit niet toelaat, omdat er een hele groep Nederlandse Joden is, die 
Nederlands voelt, denkt en in wezen Nederlands is, de categorie waartoe gij 
behoort. 
Daartegenover staat de grote, zeer grote groep van Joden, die geen nationaal-
socialist zijn en dit ook nimmer zullen worden, maar vooraan staan in de bestrijding 
van onze beweging. 
Van die zijde zult gij, Joodse NSB-ers, voor de voeten geworpen krijgen, dat gij uw 
ras verloochent. Op deze wijze probeert men u in uw eer aan te tasten en het is 
daarom, dat ik deze woorden tot u richt. 
Gij pleegt dus niet alleen geen verraad aan uw ras, maar gij behoedt dit (…) tegen 
onverdiende hetze (ophitsing) binnen 's lands grenzen. Gij hebt uw plaats in onze 
gelederen uit volle overtuiging, blijft deze plaats waardig en gij zult de voldoening 
hebben uw plicht te hebben gedaan tegenover al onze volksgenoten ondanks 
verdachtmaking en hoon.  
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Inleiding bij bron 14 en 15 
Bron 14 en 15 gaan over het gebruik van de atoombom tegen de twee Japanse 
steden Hirosjima en Nagasaki. Op 6 augustus 1945 werpen de Verenigde Staten 
een atoombom op Hirosjima en op 9 augustus op Nagasaki. De Japanse 
regering geeft zich op 15 augustus over. Daarmee is de Tweede Wereldoorlog 
beëindigd 
 
bron 14 
Henri L. Stimson is tijdens de Tweede Wereldoorlog minister van oorlog van de 
Verenigde Staten. In 1947 schrijft hij een artikel ‘De beslissing om de atoombom 
te gebruiken’. Daarin zegt hij 
 
In juli (1945) hadden we nog het idee dat de mogelijkheid groot was dat de 
Japanse regering zou besluiten om zich tot het uiterste te verzetten in al hun 
gebieden in het Verre Oosten. In dat geval zouden de Geallieerden voor de 
enorme taak staan een legermacht te vernietigen van vijf miljoen soldaten en 
vijfduizend zelfmoordvliegers, die tot een volk behoorden, dat al ruimschoots 
getoond had in staat te zijn zich letterlijk dood te vechten. Mijn voornaamste 
doel was de oorlog te winnen met zo min mogelijk verliezen aan mensenlevens 
in de legers die ik op de been had helpen brengen. Door een wapen met zulke 
mogelijkheden konden deze doelen bereikt worden.    
 
 
bron 15 
In juli 1945 hadden drie natuurkundigen, die betrokken waren bij de ontwikkeling 
van de atoombom, een bespreking met James F. Byrnes, adviseur van de 
Amerikaanse president Truman. Leo Szilard, een van de drie geleerden, schrijft 
in 1949 over deze bespreking 
 
De kwestie kwam ter sprake of de bom al dan niet in de oorlog tegen Japan 
gebruikt moest worden. Byrnes voerde niet aan dat het nodig was om de bom 
tegen de Japanse steden te gebruiken om de oorlog te winnen. Hij wist op dat 
tijdstip, zoals de rest van de regering wist, dat Japan in wezen verslagen was en 
dat we de oorlog in de volgende zes maanden konden winnen. Op dat tijdstip 
was Byrnes erg bezorgd over uitbreiding van de Russische invloed in Europa. 
Werkelijk, ik kon me nauwelijks een onjuister en rampzaliger uitgangspunt voor 
onze politiek voorstellen, en ik was ontzet, toen ik een paar weken later hoorde 
dat hij onze minister van buitenlandse zaken zou worden.   
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bron 16 
Affiche uit 1976 van het anti-fascisme comité Jordaan  
 

 
 
Toelichting 
Op het affiche staat ‘Allemaal Amsterdamse Mensen’  
 
 
bron 17 
Gegevens over het aantal gemengde huwelijken in Amsterdam 
 

Periode Percentage huwelijken met één of beide partners van 
buitenlandse afkomst 

 
1598-1601 35,30 
1601-1610 40,00 
1611-1620 41,40 
1621-1630 36,25 
1631-1640 35,96 
1641-1650 40,28 
1651-1660 33,90 
1661-1670 29,82 
1671-1680 28,32 
1681-1690 23,83 
1691-1700 24,84 
1701-1710 24,07 
1711-1720 21,48 
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