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Kwartaalkiekje – De kampeercursus

Bij alle activiteiten nemen we de voorschriften van het
RIVM in acht! Dit betekent dat activiteiten afgelast
kunnen worden. Actuele informatie is te vinden op de
website.

Het hele jaar te boeken: Tour de Veen
Boek nu je rondleiding per auto en kom van alles
te weten over het veenlandschap rondom
Heerenveen en het leven van de mensen die
hieraan verbonden waren.
Het basispakket van 2 à 2.5 uur kost €75,(max. 3 personen) en is inclusief koffie/thee.
21 september - herstart “Marco Polo”,
RAShuys, Roderesch.
6 oktober - start van de tiendelige cursus “Leer
mij Nederland kennen” in De Knipe. We
verdiepen ons in de politieke en
sociaaleconomische geschiedenis van ons land
(1815-1981). €95,- p.p. (incl. reader en
koffie/thee). ER ZIJN NOG 6 PLAATSEN!!
----------------------------------------------------------------OKTOBER: MAAND VAN DE GESCHIEDENIS
In oktober verschijnt er weer een extra editie van
de nieuwsbrief in het kader van de Maand van
de Geschiedenis. Het thema dit jaar is “Aan het
werk”.

Vakantie anno 2021
begint met de vraag
waar we naartoe mogen
in plaats van waar we
naartoe willen. En dan
volgt het uitzoeken van
de reisvoorschriften:
Zijn we welkom in het
Bron: anwb.nl/geschiedenis
land van onze keuze?
En zo ja, wat hebben we nodig? Volstaat het gele boekje/de
vaccinatie-app of is daarnaast een recente PCR-test verplicht?
Gedurende de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw was
vaak een ander toegangsbewijs verplicht: het
kampeerpaspoort.
In de negentiende eeuw ontstond onder invloed van de
natuurbeweging het fenomeen kamperen in Nederland. Veel
plattelanders zagen de komst van die ‘stadsen’ met lede ogen aan.
Losse zeden, wildkamperen met achterlating van de rommel: het
was hen een doorn in het oog. Daarom begon de ANWB met het
organiseren van kampeercursussen. Op speciale oefenterreinen
leerden de cursisten in twee weken tijd hoe de zware canvastent
op te zetten. Of, zoals op de foto hierboven, aan het koken van een
gezonde maaltijd op één gaspitje. Ook werd er ruimschoots
aandacht besteed aan kampeeretiquette, zoals kledingvoorschriften en het opruimen van afval. Het hoogtepunt van de
cursus was een meerdaagse trektocht mét volle bepakking. Aan
het einde van de cursus werd het kampeerpaspoort uitgereikt,
waarmee de nu volleerde kampeerder overal in Nederland welkom
was. In 1974 werd het kampeerpaspoort afgeschaft.

Op 13 augustus a.s. is het zestig jaar geleden dat in Oost-Duitsland werd begonnen met de bouw
van de anti-faschistischer Schutzwall. Een gebeurtenis die men niet zal herdenken, maar liever
wil vergeten. (beeldbronnen: links: kikienanne.blogspot.nl; links inzet: Occupied Berlin.svg, eigen werk Stefan-XP op Wikipedia; rechtsonder onbekend)
Deze Schutzwall, beter bekend als de Berlijnse Muur, of kortweg De Muur, moest een einde maken aan
de vlucht van Oost-Duitsers naar het Westen. Oost- en West-Duitsland waren sinds de deling van
Europa (1945) in een communistisch en een kapitalistisch deel hermetisch van elkaar afgesloten, maar
Berlijn vormde een gat in de grens.
De stad was verdeeld in een Oost- en een West-Berlijn, maar het was mogelijk om vrij te reizen
tussen de beide delen. Oost-Duitsers konden dus eenvoudig naar West-Berlijn en daarvandaan naar
West-Duitsland. Duizenden inwoners van de DDR verlieten hun land definitief langs deze route. In 1953
zou het zelfs om vijftigduizend personen per maand gaan. Vooral de jongere generaties, goed opgeleid, bouwden liever een
bestaan op aan de andere zijde van het IJzeren Gordijn. Dit betekende een enorme aderlating voor de Oost-Duitse economie
en politieke instabiliteit dreigde.
In 1961 besloot de Oost-Duitse president Ulbricht, gesteund door de Russische president Chroesjtsjov, een einde te
maken aan dit “stemmen met de voeten” en een muur om West-Berlijn te bouwen. De politieke weg hiervoor leek vrij, nu de
Amerikaanse president Kennedy had gezegd wél West-Berlijn te zullen
verdedigen, maar niet had gerept over het verenigen van heel Berlijn.
Hiermee leek een oorlog om Berlijn uitgesloten. Dus reden militairen en
bouwvakkers in de nacht van 12 op 13 augustus door de stad en sloten
West-Berlijn met prikkeldraad af van Oost-Berlijn en Oost-Duitsland.
Militairen waakten ervoor dat niemand de sprong naar het westen zou
wagen en ondertussen werd begonnen met de bouw van een
permanentere afscheiding. Dwars door straten, waardoor buren elkaar
niet meer konden bezoeken en families werden verscheurd.
West-Berlijn werd een kapitalistisch eiland in een communistische zee.

