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Agenda Maand van de Geschiedenis
Maand van de Geschiedenis-lezing
“Berlijn, een verdeelde stad?”.
Berlijn speelde tussen 1945 en 1990 een belangrijke rol in
de Koude Oorlog. Zowel Oost als West weigerden hun
invloed in deze stad op te geven. Dit had niet alleen
politieke gevolgen, maar liet ook op economisch en
maatschappelijk gebied sporen na. Sporen die tot op de
dag van vandaag voelbaar zijn.
Heerenveen (datum en locatie volgen). €5,- p.p.
Pubquiz Oost/West.
Zin om je hersens eens flink te laten kraken? Doe dan
mee aan de pubquiz van Geschiedenisburo. We rekken
het thema Oost/West zoveel mogelijk op, zodat, behalve
liefhebbers van het verleden, ook bijvoorbeeld sport- en
filmkenners aan hun trekken komen.
De pubquiz is te boeken bij Geschiedenisburo.
Pubquiz op locatie:
23 oktober - Roderesch, RAShuys. €2,50 p.p. Opgave
via info@rashuys.nl
---------------------------------------------------------------------------

Vooruitblik

Verhalenavond
Vrijdag 6 november - Skipper 34, De Knipe, 19.00,
20.00 en 21.00 uur. Toegang gratis.
Geschiedenisburo doet ook in 2020 mee aan de
Verhalenavond. Op 6 november ontvang ik je graag bij
me thuis om te luisteren naar mijn verhaal “Bezinnen en
opnieuw beginnen?” Kijk voor meer informatie en meer
verhalen op www.verhalenavond.nl
Dinsdag 24 november - “De wereld van Marco Polo”
Roderesch, RAShuys. 10 avonden voor €100,- (incl.
consumptie en lesmateriaal). Nog 3 plaatsen over.

De historie van de stad Berlijn past goed
binnen het thema Oost/West. Na de
Tweede Wereldoorlog wordt Berlijn een
verdeelde stad, die tot 1990 brandpunt in
de Koude Oorlog zal zijn. Enkele
gebeurtenissen uit deze periode zijn:
5 juni 1945

Duitsland en Berlijn worden in vier zones
verdeeld. Frankrijk, Engeland, VS en
Sovjet-Unie besturen elk één zone.
24 juni 1948 – Blokkade van Berlijn. De Sovjet-Unie laat
12 mei 1949
alle toegangswegen tot West-Berlijn
blokkeren. De VS bevoorraden de stad
vervolgens per vliegtuig, de z.g. luchtbrug.
Na elf maanden heffen de Russen de
blokkade op.
1949
De zones worden opgeheven. De BRD met
hoofdstad Bonn en de DDR met hoofdstad
Oost-Berlijn ontstaan. Amerikaanse
troepen blijven in de BRD en West-Berlijn
gestationeerd.
augustus 1961 Sovjet-Unie en DDR beginnen met de
bouw van een muur om West-Berlijn.
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Oktober, Maand van de Geschiedenis
www.maandvandegeschiedenis.nl
Sinds 2004 is oktober de Maand van de Geschiedenis. Dit jaar
is het thema Oost/West.
De huidige globalisering lijkt hand in hand te gaan met een
toenemend nationalisme. Is dit wij/zij-denken iets van nu of is het
van alle tijden? Oost/West nodigt uit tot het nadenken over die
vraag. Verhalen zijn er te over: van oost naar west en van noord tot
zuid; van Amsterdammers en Achterhoekers tot slaven en
slavenhouders of de Koude Oorlog.
In het hele land worden diverse activiteiten georganiseerd
rondom dit thema. Ook Geschiedenisburo is van de partij. In de
kolom hiernaast vind je een overzicht van mijn activiteiten. De
cursus over Marco Polo sluit nog mooi aan bij het thema Oost/West
en dus kunnen we misschien beter spreken van Maanden van de
Geschiedenis.

MvdG-kiekje: TO-kaart
Het thema Oost/West doet bij
mij direct de vraag rijzen wat
dit eigenlijk betekent. Het is
immers maar net waar je je,
soms letterlijk, bevindt. De
Middeleeuwse OT-kaart is
hiervan een prachtig
voorbeeld.
De TO-kaart dankt zijn naam aan
T-O-kaart van Guntherus Ziner (1472)
de overeenkomst tussen
de indeling en de vorm van de letters O en T. De al in de Oudheid
bekende continenten Azië, Afrika en Europa staan afgebeeld in een
door water omringde schijf (O). Daarbinnen worden de continenten
eveneens gescheiden door water (T). Pas als we de kaart een
kwartslag naar rechts draaien, herkennen we de ligging van drie
continenten.
De kaart maakt twee dingen duidelijk: 1. de Europese
kennis van de wereld staat nog in de kinderschoenen; 2. niet alle
kaarten zijn bedoeld om te navigeren. De OT-kaart is een religieuze
kaart. De Middeleeuwse katholieke kerk baseerde haar
wereldbeeld op de Bijbel. Zo zou het paradijs in het oosten liggen.
Volgens Middeleeuws gebruik werd het belangrijkste bovenaan
geplaatst. Vandaar de ‘noordelijke’ locatie van Azië. De uitdrukking
‘zich oriënteren’ vindt hierin zijn oorsprong.
De kaart verwijst ook naar het verhaal van de zondvloed,
van Noach en de ark. Toen de aarde was drooggevallen bevolkten
de nakomelingen van Noachs zonen de aarde: die van Sem Azië,
van Cham Afrika en van Jafet Europa.
Tot slot vond men het belangrijk om Jeruzalem (zie de
zwarte punt) in het centrum, de navel, van de wereld te plaatsen,
omdat deze stad als het middelpunt van het christendom werd
beschouwd. Volgens de overlevering zou de schedel van de eerste
mens, Adam hier begraven zijn; Jezus was hier gekruisigd en
volgens de Bijbel zal het Koninkrijk Gods ooit neerdalen op deze
plek.
26 juni 1963

President Kennedy bezoekt West-Berlijn en
steekt De Berlijners een hart onder de riem met
zijn “Ich bin ein Berliner” toespraak.
9 november 1989 De Berlijnse Muur wordt geopend. Die Wende is
een feit.
3 oktober 1990
Eenwording van Duitsland met hoofdstad Berlijn.

