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Seksjon 1

1 OPPGAVE

HI-130 07/12-2015
Emnekode: HI-130
Emnenavn: Politisk ideologi og politisk strid i Europa på 1600 tallet
Dato: 07.12.15
Varighet: 2 timer
Tillatte hjelpemidler: Ingen
Merknader: Ingen 
-----------------------------
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

SKOLEEKS. HI 130, H 2015
FAKTASPØRSMÅL OG FORKLARINGER
SVAR PÅ ALLE SPØRSMÅLA:
1.   Når - og ved kva for ein fredskonferanse - blei Den nederlandske Republikken anerkjent som
uavhengig stat av de andre europeiske maktene
2.   Dater Willem IIs marsj mot Amsterdam
3.   Kva var "Lovestein-gruppa"
4.   Gje årstalet for «Den store forsamling» og forklar kva som var formålet med den
5.   Forsamlingsmakt fantes på tre ulike nivåer i Den nederlandske Republikken. Gje navna på dei
tre nivåa og forklar kva som skilde dei frå kvarandre
6.   Forklar bakgrunn og innhald i «Stattholder-institusjonen»
7.   Forklar hovudinnhaldet i De Witts «Dei sanne friheter»
KORTSVARSOPPGAVER
DU SKAL SVARE PÅ ALLE 3 OPPGÅVENE
1. Særtrekk ved økonomien i Den nederlandske Republikken i Det 17. århundre (1600 tallet)
2. Religiøse spenningar i Republikken i Det 17. århundre
3. Særtrekk ved Det kulturelle livet i Republikken i Det 17. århundre

Skriv svaret ditt her

BESVARELSE

FAKTASPØRSMÅL OG FORKLARINGER 
1. Den nederlandske Republikk ble anerkjent som uavhengig stat av de andre europeiske maktene i 1648,

ved fredskonferansen i Westfalen. Et annet navn som blir brukt om samme er freden i Münster.

Fredskonferansen markerte slutten på åttiårskrigen med Spania (1567-1648) og tredveårskrigen i Europa

(1618-1648). 

2. Willem II marsjerte mot Amsterdam i 1650. Marsjen var et kuppforsøk og en reaksjon på at Amsterdam

nektet å tilføre mer penger til Willem IIs hær. Bakteppet for dette var freden i Westfalen i 1648, og at man

ikke trodde at det snarlig kom ny krig, derav nedbygging av forsvaret/hæren. 

3. "Lovestein-gruppen" var en union av seks menn, med høy rang i Den nederlandske Republikk og stor

politisk makt. De var tilhengere og forsvarere av forsamlingsmakt, i motsetning til stattholdermakt/monarkisk

makt. På grunn av sine synspunkter og ideologier ble de fengslet i Lovestein-slottet av Willem II. For å slippe

ut måtte de fratre sine politiske verv. En av medlemmene i "Lovestein-gruppen" var Jan de Witts far, som

tilhørte "regentklassen".

4. "Den store forsamling" ble avholdet mellom januar og august i 1651. Formålet med "den store forsamling"

var i fellesskap å bestemme veien videre for Den nederlanske Republikk. I åtti år hadde de vært i
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uavhengighetskrig med Spania, samtidig i denne perioden hadde det også vært store konflikter i forbindelse

med religionsspørsmålet, som en følge av reformasjonen som spredete seg gjennom Europa fra 1517 til ca.

1648. Under denne forsamlingen var det primært to saker som ble behandlet. Den første gjaldt de territorielle

grensene til Republikken, og da valgte forsamlingen å se tilbake til fredsavtalen fra Utrecht i 1579, hvor de

syv nordlige provinsene dannet en forent union. Den andre saken gikk direkte på religionsspørsmålet. Det ble

vedtatt at den reformerte kirke skulle være hovedreligion for Republikken, som de facto mente den

kalvinistiske grenen av den reformerte kirken. 

5. Forsamlingsmakt fantes på tre nivåer i Den nederlandske Republikk. Den første var byforsamlingen, den

andre provinsstenderforsamlingen og den tredje var generalstenderforsamlingen. I motsetning til mange

andre stater på denne tiden, kom makten nedenfra i Den nederlanske Republikk. Byforsamlingen hadde

ansvar for indre annliggender i byen, og sendte representanter til provinsstenderforsamlingen.

Provinsstenderforsamlingen, som var delt i to stender: 1) adelen og 2) byene (med unntak av Utrecht som

også inkluderte presteskapet). Provinsstenderforsamlingen hadde ansvar for innenrikspolitikk og

utenrikspolitikk, og sendte videre representanter til generalstenderforsamlingen. Adelen hadde første-talerett,

men kun en stemme i hver provins. Bruker vi provinsen Holland som eksempel, som hadde 18 byer med en

stemme hver, så ser vi tydelig hvor makta ligger i Den nederlandske republikk. Hovedansvaret deres var

forsvar av Republikken og utenrikspolitikk i samarbeid med provinsene, i tillegg til maktmyndighet i

"Generalitetslandene". I denne stenderforsamlingen lå den en innebygget spenning mellom

provinsstenderforsamlingens autonomi og generalstenderforsamlingens øvre maktmyndighet. 

6. "Stattholder-institusjonen" i Nederlandene (og Europa forøvrig), er en gammel institusjon. Den stammer fra

tiden da det Habsburgske keiserdømmet var på topp i forhold til makt og utbredelse i Europa frem til midten

av 1500-tallet. Stattholderen var plassert i utkantene av keiserdømmet for å fungere som keiserens

forlengede arm og ansvarshavende rundt om i keiserdømmet. I Nederlandene var det Oranje-slekten som

fungerte som keiserens representant, en stilling de hadde over en lang periode. Når så det Habsburgske riket

smuldret opp og gradvis forvitret, var det vanlig i mange Europeiske stater at stattholder-institusjonen

opphørte, men unntaket var Nederlandene. Der fortsatte de som før, mest sannsynligvis på grunn av folkets

tiltro til Oranjeslekten. Stattholder-institusjonen gikk nå over i en ny fase, hvor stattholderen ble øverste leder

i hver provins (sml. med statsminister i dag). En stattholder kunne også være stattholder i flere provinser, og i

den første tiden var majoriteten av stattholderne fra Oranjeslekten. 

7. Hovedinnholdet i Jan de Witts "De sanne friheter" var to aspekter: 1) provinsenes autonomi og suverenitet

og 2) stattholderløse provinser. De Witt mente at makten skulle ligge hos folket, i videre betydning i

forsamlingsmakt (helst på provinsnivå). De Witt var forkjemper, som sin far, for stenderforsamlingene - som

han brukte aktivt i sin tid som rådspensjonær for å fremme sine forslag og tiltak. Videre var de Witt imot

stattholder-institusjonen fordi den minnet for mye om monarkisk makt, noe Den nederlanske Republikken i

realiteten ikke hadde, selv om Oranjeslekten indirekte ble sett på som en slags monarkisk makt i

Republikken. Under de Witt forble provinsene Holland og Zeeland stattholderløse i hans regjeringsperiode

1653-1672.        

KORTSVARSOPPGAVER 
1. Særtrekk ved økonomien i Den nederlanske Republikk i det 17. århundre. 
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Et ofte brukt eksempel på økonomien og tanken rundt økonomi i Den nederlanske Republikk på 1500- og

1600-tallet er "tullipangalskapen". På denne tiden hadde ikke kapitalismen fått rotfeste i nederlandene og

handlingene var ofte korttenkt. Tilbud og etterspørsel presset prisene og produksjonen av tullipaner opp til

voldsomme høyder, og når tilbud og etterpørsel ikke lenger var tilstede stod tullipanbøndene der med

ingenting igjen. 

Utviklingen av økonomien i Den nederlanske Republikk henger nøye sammen med reformasjonen i Europa,

som startet med Martin Luther i 1517, og som spredte seg videre til hele Europa i ulike varianter. Med den

kalvinistiske varianten av den reformerte kirke var det en tro på at man måtte arbeide hardt hele livet for å få

plass i himmelen. Dette er noe som uten tvil kan ha påvirket nederlendernes pågansmot og arbeidsomhet.

Som en følge av reformasjonen startet den katolske kirke mottiltak først og fremst for å stoppe spredningen

av den reformerte kirke, men også for å "ta tilbake" områder som hadde tatt til seg enten Lurthers eller

Kalvins reformerte lære. Det ble derfor et hardt press på mennesker i de katolske landene som ikke var

katolikker, og f.eks. i Spania startet man jakt/prosess på de som ikke var katolikker. Dette førte til at

hugenotter fra Frankrike og jøder fra Spania emigrerte til Republikken, som sammenlignet med de andre

statene i Europa var mer tolerante ovenfor religiøse minorieter. Disse to gruppene (hugenottene og jødene)

hadde begge meget god forretningssans og var viktige bidragsytere til utviklingen av kapitalismen vi kjenner i

dag. 

Et viktig skille i den økonomiske historien til Den nederlanske Republikk er da de gikk bort fra Antwerpen som

handelssentrum for Republikken i 1585. På grunn av frykt for invasjon og angrep fra Spanjolene, ble

handelssentrumet flyttet til provinsen Holland, og byen Amsterdam. Denne viktige hendelsen økte provinsen

Hollands makt og posisjon i Republikken, og åpnet opp for handel på helt nye måter enn tidligere.

Handelsmenn, både nederlanske og utenlanske, samlet seg heretter i Amsterdam, og utviklet et nytt

rikt handelsborgerskap, som fikk innpass i "regentklassen". 

Jordbruk hadde begrenset suksess i nederlandene på grunn av landes beliggenhet og topografi. De klarte til

en viss grad å dyrke produktivt i jordbruket, men de var avhengige av handel med andre stater. Svært viktig

ble handelen med de baltiske statene med korn. Nederlandene kunne tilby fisk, ull og trelast i gjengjeld. 

I 1595-1598 reiste det første nederlanske skipet mot Asia for å finne sjøveien dit. Dette resulterte i at verden

bokstavelig talt åpnet seg for Den nederlanske republikk. På 1600-tallet var ikke Republikken en territorial

kolonimakt, men fokuset lå heller i handelen med asiatiske og afrikanske land. Nederlenderne var ypperlige

skipbyggere, og hadde maritim stor makt. Handelen med den store verden ble en stor satsing, noe som

gjenspeiles i opprettelsen av det nederlanske Øst-India kompaniet (VOC) i 1602 hvor flere handelsselskaper

gikk sammen. Kompaniet hadde vide fullmakter fra Den nederlanske Republikk, mye større enn noe annet

handelsselskap på denne tiden. Nesten tyve år senere, i 1621, utvidet man handelen med utlandet og

opprettet det nederlanske Vest-India kompaniet (WIC). Handelen med India, Afrika og krydderøyene Malakka

ble avgjørende for Republikkens økonomiske oppsving. 

2. Religiøse spenninger i Republikken i det 17. århundre. 

For å helt skjønne de religiøse spenningene som var tilstede i Republikken på 1600-tallet, må man tilbake til

reformasjonen og Luther i 1517. Frem til Luther hang opp sine teser i Wittenberg og sa paven midt i mot,

hadde hele Europa vært underlagt den katolske kirken. Kirken hadde monopol på vitenskap og fortolkninger
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av Bibelen. Da Luther startet reformasjonen, spredte den seg raskt og flere undervarianter basert på Luthers

tolkning oppstod. En av disse er kalvinismen, som fikk et sterkt rotfeste i Den nederlanske Republikk. 

Innenfor kalvinismen i Republikken skulle det vise seg å være motsetninger, og snart oppstod det spenninger

mellom to fløyer: remonstranter og mot-remonstranter. Remonstrantene var mer liberale og åpnet i stor grad

opp for alternative fortolkninger av Kalvins teologi og lære. Spesielt dreide dette seg om fortolkninger ang.

nattverden. Mot-remostrantene var konservative og var på ingen måte enige i de liberale

fortolkningne. Gjennom hele 1600-tallet var det spenninger og konflikter mellom disse to leirene, med en

midlertidig fred i 1619. Det ble da holdt en Synode (kirkemøte) i Dordrecht i 1619, hvor spenningene ang

religion ble tatt opp. Den største endringen var at katolisismen ble godjent og tolerert som religion i

Republikken. 

Vi ser også den religiøse spenningen i politikken i Republikken på denne tiden. Menn med politisk makt og

ambisjoner, hoppe frem og tilbake hovesakelig mellom å være remonstant eller mot-remonstrant, alt etter hva

som taktisk lønnet seg i forhold til allianser og politikken de ville utrette. Dette ser vi tydelig i saken til Maurits

(av Oranjeslekten) hvor han brukte religion aktivt som poltitisk virkemiddel. Religiøse spenniger kommer også

til syne i saken mot Jan de Witt mot slutten av hans regjeringstid (1670-1672), hvor mostandere og tidligere

"partifeller" stempler de Witt som ateist - ikke-troende. Dette var rent karakterdrap, da ateisme ikke var et

akseptert alternativ innenfor det religiøse liv. 

Generelt sett kan Republikken ses som mer tolerant overfor religiøse minoriteter enn andre europeiske stater

på denne tiden. Mest tolerant var provinsen Holland, og byen Amsterdam. Dette henger nøye sammen med

handel og Amsterdams kontakt med verden gjennom f.eks. handelskompaniet VOC. Jøder fra Spania,

minnoetter fra Portugal og hugenotter fra Frankrike flyktet fra religiøs forfølgelse i de katolske landene til

Republikken. Selv om det ikke var offisielt stadfestet at man skulle tolerere disse minorietene, gjorde man det

allikevel i stillhet - så lenge religionsutøvelsen ikke skjedde i all offentlighet. 

3. Særtrekk ved det kulturelle liv i Republikken i det 17. århundre.

Når det kommer til det kulturelle livet i Republikken på 1600 tallet, så må man igjen dra inn reformasjonen og

innføringen av den reformerte kirke som en svært viktig bidragsyter til det som kom til å bli et yrende og

nyskapende kulturelt liv i Republikken. Den reformerte kirke og til dels en sekularisering av samfunnet, gjorde

en effektiv slutt på det monopolet den katolske kirken hatt i forhold til fortolkning, forklaring og vitenskap. Den

kalvinistiske kirken stod ikke i veien for vitenskapen, og dermed fikk den riktig gode forhold for å vokse og

utvikle seg. Det fantes heller ingen tradisjon å vise til, så mennesker i Republikken ble tvunget (på en positiv

måte) til å knekke koder, finne løsninger og eksperimentere - i tillegg til å samarbeide på tvers av religiøs- og

etnisk bakgrunn. Et særtrekk på denne tiden må sies å være toleranse, i forlengelse av religion. Et eksempel

på dette er maleriet "Herr Tupps anatomiforelesning" av Rembrandt. Det illustrerer nysgjerrigheten og ønsket

om å finne svar, som tidligere hadde blitt undertrykt. På denne tiden (og tidligere) var det vanskelig å få tak i

lik til å obdusere og utforske, hovedsakelig pga. den katolske kirke og datidens menneskesyn. Dette var altså

gradvis i endring. 

Amsterdam får en svært viktig posisjon i Republikken som senter for kultur. Her fantes det ingen sensur

og det var trykkefrihet. Dette var hovedgrunnen til at franskmannen Renè Descartes og den spanske jøden

Spinoza slo seg til i Amsterdam på midten av 1630 og 1640-tallet. Her fikk de forske, skrive og publisere uten

frykt for forfølgelse eller sensur. Helt uten konsekvenser var det ikke å være revolusjonerende og
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åpen. Spinoza ble utestengt fra sin jødiske menighet, da de trodde han forfektet og gikk i mot sin jødiske tro

da han skrev at "Gud er alt, og gud finnes i alt". 

Videre førte en gradivs urbanisering i Republikken til at mennesker samlet seg i de store byene, det ble en

endring i klassestrukturen og det ble etterspørsel etter trykte bøker. Altså, et marked for nyskapende tenkning

og vitenskap. 
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