Moderne tijd

Bron 1
"Het land van..." is een nummer van het Nederlandse hiphopduo Lange Frans en Baas
B. Het nummer verscheen op hun gelijknamige album uit 2005.
Ik kom uit het land van Pim Fortuin en Volkert van de G.
Het land van Theo van Gogh en Mohammed B
Kom uit het land van kroketten, frikadellen
Die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen
Kom uit het land waar air max nooit uit de mode raken
Waar ze je kraken het moment dat je het groot gaat maken
Kom uit het land van rood wit blauw en de gouden leeuw
Plunderen de wereld noemen het de gouden eeuw
Kom uit het land van wietplantages en fietsvierdaagses
Het land waar je een junkie om een fiets kan vragen
Het land dat kampioen werd in ‘88
Het land van haring happen, dijken en grachten
Kom uit het land van, het land van lange Fransie
Dit is het land waar ik thuis kom na vakantie
Kom uit het land waar ik in 1982 geboren ben
Waar ik mn guldens aan de euro verloren ben
Het land dat meedoet aan de oorlog in Irak
Want ome Bush heeft Balkenende in zijn zak
Het land van gierig zijn maakt gewoon helemaal niet uit
De Baas B komt toch wel weer uit Diemen zuid
Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord
Maar wanneer Oranje speelt iedereen er bij hoort
Het land van Johan Cruijf en Abe Lenstra
Het legioen laat de leeuw niet in zijn hemd staan
Het land waar we elke dag hopen op wat beter weer
Die Piet Paulusma vertrouw ik voor geen meter meer
Het land dat vrij is sinds ‘45
Het land waar ik blijf, vind het er heerlijk
Eerlijk
Noot: Piet Paulusma was ooit een gerespecteerd weerman
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Het Akkoord van Wassenaar kwam tot stand tijdens het eerste kabinet Lubbers
(1982-1986) en zorgde ervoor dat het Nederlandse bedrijfsleven zich kon herstellen van
de economische crisis waar het toen inzat. De tekst van het akkoord luidt:
De in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale organisaties van werkgevers en
van werknemers:
- overwegende dat essentieel voor een structurele verbetering van de werkgelegenheid is:
herstel van economische groei, een stabiel prijspeil, versterking van de concurrentiekracht van
ondernemingen en in samenhang daarmee verbetering
van de rendementspositie;
– overwegende dat er naar gestreefd moet worden om zo’n beleid in het jaar 1983 een reële
aanzet te geven, waarbij over een mogelijke andere besteding van reeds in de c.a.o.’ s
vastgelegde loonaanspraken uitsluitend op c.a.o.-niveau in vrijheid dient te kunnen worden
onderhandeld;
I. doen een beroep op c.a.o.-partijen de voorwaarden te creëren om zo spoedig mogelijk een
beleid in deze zin tot stand te brengen;
II. spreken uit dat er daarnaast aanleiding bestaat om in de Stichting van de Arbeid ter zake
van een aantal aspecten met betrekking tot de herverdeling van arbeid en de bestrijding van de
jeugdwerkloosheid overleg te voeren met de bedoeling om daarover vóór 1 januari 1983
aanbevelingen te doen;
III. spreken de wenselijkheid uit – met behoud van ieders opvattingen en gevoelens met
betrekking tot de beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet:
– dat op basis van de hierboven genoemde overwegingen en beleidsintenties, de c.a.o.onderhandelingen 1983 in de ondernemingen en bedrijfstakken op korte termijn worden gestart
en doen een dringend beroep op het kabinet om het mogelijk te maken dat partijen op basis
van bovenstaande aanbevelingen in vrijheid op c.a.o. -niveau kunnen onderhandelen. zij
verbinden daaraan de bereidheid om in de loop van het voorjaar 1983 het kabinet te informeren
over de feitelijke ontwikkelingen in en uitkomsten van de c.a.o.-onderhandelingen.
De Voorzitters van de in het Bestuur van de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde
centrale organisaties van werkgevers en van werknemers:
– Wim Kok (voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbeweging);
– Chris van Veen (voorzitter van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen);
– Steef van Eijkelenburg (voorzitter van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond);
– Harm van der Meulen (voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond);
– Wouter Perquin (voorzitter van het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond);
– drs. H. van der Schalie (voorzitter van de Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel);
– S. Veninga (voorzitter van het Nederlands Christelijk Ondernemersverbond);
- Joris Schouten (namens de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, het Koninklijk
Nederlands Landbouw Comité en de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond).
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De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) heeft bestaan van 1951-2002.
De tekst van de preambule uit het verdrag luidt:
Overwegende, dat de wereldvrede slechts kan worden beschermd door een
krachtsontplooiing evenredig aan de gevaren die hem bedreigen;
Ervan overtuigd, dat de bijdrage, die een georganiseerd en levend Europa tot de
beschaving kan leveren, onontbeerlijk is voor het handhaven van vreedzame
betrekkingen; zich ervan bewust, dat Europa zich slechts kan vormen door daden, die
allereerst een feitelijke saamhorigheid scheppen en door het leggen van
gemeenschappelijke grondslagen voor economische ontwikkeling;
Verlangend door de uitbreiding van de productie hunner basisindustrieën gezamenlijk
bij te dragen tot een verhoging van het levenspeil en tot het voortgaan van de werken
des vredes;
Vastbesloten voor een eeuwenoude wedijver een samensmelting hunner wezenlijke
belangen in de plaats te stellen, door het instellen van een economische gemeenschap
de eerste grondstenen te leggen voor een grotere en hechtere gemeenschap tussen
volkeren, die lange tijd door bloedige strijd verdeeld zijn geweest en de grondslagen te
leggen voor instellingen, die in staat zijn richting te geven aan een voortaan
gezamenlijke bestemming.
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De Club van Rome is een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door
Europese wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor
het voetlicht te brengen. Deze club komt in 2009 in Amsterdam bijeen om opnieuw
aandacht voor het milieu te vragen. Het parool publiceert over deze bijeenkomst
onderstaand artikel.
AMSTERDAM - De Club van Rome wil met 'een Verklaring van Amsterdam' druk
uitoefenen op de VN-klimaatconferentie in Kopenhagen eind dit jaar. Komende maand
houdt de Club van Rome een tweedaagse conferentie in het Muziekgebouw aan 't IJ.
Eregast is Michael Gorbatsjov, oud-secretaris-generaal van de communistische partij in
de Sovjet-Unie, maar ook oud-premier Ruud Lubbers, minister Jacqueline Cramer van
Vrom, burgemeester Job Cohen van Amsterdam en klimaatdeskundige Jim Hansen
van de Nasa zullen aanwezig zijn.
De Club van Rome kwam in 1972 met een destijds opzienbarend rapport over de
toekomst van de wereld. 'Onze samenleving wordt gekenmerkt door een
ongebreidelde en doorgeschoten materiële groei; we hebben de grenzen zoals reeds
geïdentificeerd in het rapport van 1972 werkelijk bereikt,' aldus de organisatie.
Volgens de Club van Rome moet de huidige economische crisis worden aangegrepen
om de duurzame economie een sterke impuls te geven. Toch vreest de Club van Rome
dat dit niet zal gebeuren.
Op de conferentie zal een verklaring worden opgesteld voor de VN-klimaatconferentie
in Kopenhagen. De tekst zal volgens Kim Nackenhorst van het organiserende
adviesbureau Imsa zeven tot tien punten bevatten en moet zo concreet mogelijk zijn.
''Nu moet het écht gebeuren. Het is vijf voor twaalf of één voor twaalf, hoewel ik weet
dat dit vaker gezegd is.''
De economische crisis zorgt er trouwens ook voor dat de conferentie niet is
uitverkocht. Er zijn nog kaartjes van 850 euro beschikbaar. Wetenschappers en
medewerkers van maatschappelijke organisaties betalen 460 euro. De gemeente is één
van de sponsors van de bijeenkomst, net als de KLM en de haven van Rotterdam.
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In 1965 brengt de Nederlandse zanger Boudewijn de Groot het lied ‘Welterusten
mijnheer de president’ uit. De tekst is van Lennaert Nijgh.
Mijnheer de president, welterusten.
Slaap maar lekker in je mooie witte huis.
Denk maar niet te veel aan al die verre kusten
waar uw jongens zitten, eenzaam, ver van thuis.
Denk vooral niet aan die zesenveertig doden,
die vergissing laatst met dat bombardement.
En vergeet het vierde van die tien geboden
die u als goed christen zeker kent.
Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten
eenzaam stervend in de verre tropennacht.
Laat die weke pacifistenkliek maar praten,
mijnheer de president, slaap zacht.
Droom maar van de overwinning en de zege,
droom maar van uw mooie vredesideaal
dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen,
droom maar dat het u wel lukken zal dit maal.
Denk maar niet aan al die mensen die verrekken,
hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord.
Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken
en geloof van al die tegenstand geen woord.
Nb. Deze tekst is gebruikt bij het examen geschiedenis 2005 (oude stijl). Onderwerpen waren toen: ‘Met
de loep op Lancashire. Katoen en samenleving 1750-1850' en ‘Dekolonisatie en Koude Oorlog in
Vietnam’.
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In de nacht van 18 op 19 december 1948 begint de tweede politionele actie. Deze actie
leidde tot verzet binnen de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Tijdens een speciaal
partijberaad van de PvdA verdedigde minister president Drees deze actie. Hierop
publiceerde de krant ‘het Vrije Volk’ op 23 december 1948 onderstaande cartoon.

In cursief: In naam van onze socialistische beginselen: VUUR!
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In 1984 verschijnt het boek ‘Het roer kan nog zesmaal om’ van Maarten ’t Hart. Hierin
beschrijft hij, onder andere, een gebeurtenis uit zijn jeugd in de jaren ’50 van de vorige
eeuw.
…Ik begreep niet waarom de liefde tussen meester Mollema en juﬀrouw Van der Sluys
zo eigenaardig clandestien moest blijven. Als gunsteling van de meester moest ik de
juﬀrouw briefjes brengen waarin plaats en tijd voor een vluchtige ontmoeting werden
aangegeven. Omdat ik de inhoud van die briefjes kende, hoefde ik mij op de
afgesproken tijdstippen alleen maar te verbergen in de buurt van het monument voor
gevallenen op het Havenhoofd - al spoedig hun vaste ontmoetingsplaats - om ze, ieder
afzonderlijk, in de avondschemering te zien aankomen en dan zacht met elkaar te
horen praten. Daardoor kwam ik, verstopt tussen de struiken bij het monument, te
weten wat eraan schortte. Meester Mollema was van onze kerk, was gereformeerdsynodaal, maar juﬀrouw Van der Sluys was gereformeerd-vrijgemaakt en kon dus niet
verkeren met een synodale meester.
't Hart, Maarten (1984), Het roer kan nog zesmaal om, De Arbeiderspers, 1984
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De ‘algemene emigratie centrale’ was een federatie van dertien maatschappelijke
organisaties waaronder . De federatie had tot doel de belangen van de emigranten te
behartigen. In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw publiceerden de federatie het
onderstaande boekje.
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