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Voor U ligt weer een gewij7igde
Scriptum Caspingium (SC).
Ondanks de verw�ede pogin�en
een regi�naAl historisch tijd
schrift van de grend te krijgen,
vorderen we slechts langzaam.
Toch menen wij dat de leden,
donateurs en abonnees recht
hebben op hun informatie,
vandaar deze uitgave.
Wij hopen dat binnen afzien
bare tijd het nieuwe blad er
komt en zullen tot die tijd
de huidige vormgeving aanhouden.
De redaktie.
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Nieuw lid� Nico den Bok
V.d. Dussenlaan 14n
Dussen.n
Donateur 1974: De heer �.Raats,
Gorinchem.
Contributie 1974 � Wanbetalers
tieren.
1974 is al een aardig eindje op
weg.�. en toch hebben sommige
leden de door hun verschuldigde
contributie over 1974 nog niet
voldaqn.·Ben jij één hunnern?
Betaal dan snel even het verschul
digde lidmaatsch8psgeld, want
anders is de kans aanwezig dat
je een Rechterlijk Bevel Tot
Gerede Betaling aan je broek ge
plakt krijgt. Parbleu !
Betalen kun je als vol�t:
Stort of laat stQ�ten ( !) een be
drag van f 17,50 (zeventien gulden
en vijfti�honderdste) op giro
2304200 ten name van Fenning
meester NJBG Gorinchem, Posthus
132, Gorinchem.
LPat eens zien dat je lid bent !

Wim Voogt is door de sektie voor
�edraae� orr benoemd te worden tot
lid van de Culturele Raad. Voor
meer informatie over de Culturele
RRad en de sektie Historie zie
men elders in di� blgd,
Nederlands Klassiek Verboni..
Het Nederlands Klassiek Verbond,
afdeling Gorinchem, deelde ons
mede dat dit seizoen ondermeer
de volgende bijeenkomsten worden
georganiseerd:
1.nOp donderdag 21 november a.s.n
wordt er een lezing gehouden doorn
Dr. J.A. de Wàele uit �ijmegen
met als onderwerp:
"Archeologische op�rnvingen: nieuwen
methodes en techniek�n".n
Het geheel zal worden geïllustreerd
door middel van lichtbeelden.n
2.nOp donderdag 9 januari 1975n
zal nrof. dr.Ph.H.J. Houwink tenn
Cate een c�userie houden over:n
"Correspondentie V8n den
Hettitische Koninklijke Familien
in Hettitisch en 1\kkadisch."n

Contributie nieuwe leden.

BelAngstellenden zijn op deze
bijeenkomsten van harte welkom.
Voor nadere mededelinaen omtrent
1e plaats en tijdstip van aanvang
raadplege men de plaatselijke
couranten. Nadere inlichtingen
kunt U inwinnen bij het secre
tariaqt van het Verbond, Mevr.
C.K. Overwater - H8kkesteegt,
Wolenstraat �2a, �orinchem,
(01830) 31755.n

Sektie Historie van de Culturele
Raad.

"Oud Gorcum".

Bij de Culturele Ra8d van de ge
meente Gorinchem behoren een aarffä.l
sekties, die een adviserende stem
hebben. �én van de sekties is de
sektie Historie, die bestaat uit
vertegenwoordigers van het �eder1an às Klassiek Ve rb o :1 d, " 0ud
Gorcum" en NJBG.Namens de NJBG
hebben de heren ?olf v�n Acquoy,
Henri Verschoor en Wim Voogt
zitting in de sektiè Historie.
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Degenen d.i.� in de periode v�n
september tot en met december
1974 lid van de NJBG worden, ge
nieten van een aanzienlijke reduc
tie op de contributie. Zij behoe
ven slechts f 17.50 te betelen en
zijn dan lid tot en met 1 januari
1976; zij behoeven in 1975 dus
geen contributie te betalen.

Deze zusterverenifing heeft op
korte termijn een tweetal bijeen
komsten, te weten:
1.n Op maandag 21 oktober eenn
dia-avond over het museum "Ditn
is in Bethlehem'' verzorgd door
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de RANO, de plRatselijke zieken
omroep.
2.n Maandag 18 november;
Een causerie over èe historien
van de vestingbouw door d� voor
zitter van de Stichting-Mennon
v2ri c-oeh6orn, kolonel b.d.n
W.F.K. Engelbrecht.n

die SAmen met de Sektie �uziek de
grootste Sekties zijn, vertegen
woordigt uiteraard de Stichting
StadsgehoorzAal "De Nieuwe Doelen",
terwijl bij de Muziek de ver
schi�lende plaatselijke mtiziek
veienigingen een pl�ats krijgen.
In de Sektáe Beeldende Kunst ligt
-vanzelfsprekend- het qcceht op
Je individuo,le knnsten�ar.n
Beide bijeenkomsten vinden
pl8ats in de Kolfbaan, Nieuwstad
Ten 8�nzien van de Sektie Historie,
1, Gorinchem en vangen aan om
WRar¼Jj het nauwst bij betrokkenn
20.00 u.; belan�stellenden zijn
zijn, het volgende.
van hqrte welkom. Voor verdere
De twee plaatselijke oraanisatiesn
informatie kunt U zich richten
iie zich met specifiek Gorinchemn
tot de secretaris der verenifing,
e.o. bezighouien, zijn de Historis�hen
de he?r �.J. Busch, Kon. �mrna
Vereni�irig "Oud Gorcurn", opgericht
strnat 12, Gorinchem, (018'50)
in 1908 e� de N.J.B.G. gfdelinf
223'51.
Gorinchem e.0.n opgericht inn
december 1970. Voorts is eenn
dBrde organisatie, qet Klassiekn
�dres Penningmeester:
Verbond Afd. Gorcum aktief, maarn
Henri Verschoor
deze vereniging richt zich uit
Grote Haarsekade 16
sluitend
op de Kl8ssi(�1<:e
Gorinchem (01830) 23171.
Geschiedenis, dus niet op dien
Studie adres�
van Gorinchem. Eeriergenoemde
De Damhouderstraat 1
twee verenigingen houden zich inn
Rotterdam (010) 227106.
het bijzonder bezig met de plPRt
selijke problematiek wat betreftn
museum, monumentenzorg en -behoud,n
etc..Kortom, de historische achter
grond van onze gemeente, die ookn
in de huidige tijd zijn roln
speelt en het beeld van de stadn
grotendeels bepaalt. Uit dezen
verenigingen worden eo,n aant�ln
personen (max. drie) benoemdn
in de Sektie Historie, welk aantaln
ReP.ds vorig jaar is men van
tussen de vijf en 8cht leden zaln
gemeentewege begonnen met ae
komen te liggen. Uit deze ledenn
voorbereidingen om te ko men tot
wordt het Lid in de Culturelen
een Culturele Raad Gorinchem,
Raad voorgedrPgen namens de Sektien
naar voorbeeld van Dordrecht.
Historie. Zowel de leden van den
Met name het Bureau Culturele
vaste sekties als van de Culturelen
Zaken o�l.v. dhr. H. Sternheim
�aad worden benoemd voor eenn
is de mening toeged8gn dat het
periode g�lijk agn die v an den
culturele leven in onze stad
GemeenterAad, dus vier jaar.n
voor verbetering vatbaar is.
Zij zijn ng afloop van die periode
In het kort komt de Culturele
t�rstond hernoembaar.
Raad hierop neer: de verschillenie In het hieronder volgende over
geledingen van het Gorcumse
zicht komt de samenstelling van
culturele leven leveren vertegen
de Culturele Raad tot uitdrukking:
woordigers voor de vijf vaste
sekties, te weten:
Sektie Culturele Inst ..... 3 leden
de Sektie Culturele Instellingen,
Sektie Puziek ............. 3 leden
de Sektie Muziek, de Sektie
Sektie Beeldende Kunst.... 2 leden
Beeldende Kunst, de Sektie
•
Sektie Foto/Film.......... 1 )id
Foto/Film en tenslotte de Sektie
S.ektie Historie •..........1 lid
Historie.
' .
De Sektie Culturele Instellingen,
,-J
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Namens het college nan B en W
lnlidn
NRmens de Gemmenteraad... l lidn
Dit komt dus neer op een totaaln
v1n dertien leden.n

E.n de Fyr8mide van Gizeh.n

�ls oudste V�n de zeven beschouwd
men gewoonliik de rrote pyramide
v8n Cheops ta Gizeh, vlak bij
Cairo. Het is het enige wonder;
dat in onze �agen nog bestaat.
Binnen niet al te lange tijd zal
Ze,qt, een oud 4.r8bisch spreek
de Culturele Rqad Gorinchem haar
woord
nieiC:n11 De tij·î maakt alles
werkzaamheden st�rten. �ij hopen
dat de r9adsleden het welzijn
vergRnkelij�, maar de pyramiden
maken de tijd ver,g;t=Jnkelijknrr .
en het cultuurbeleid in de ge
De
oppervlakte van het vierkant
meente positief zullen behartigen
en dat in het bijzonder de
2ar
d� Fyra�ide op rust �edrAagt
w
histLrischa aspecten als museum,
54.00QIT , en de hoogte van het
bomvwerk is 14 7 meter: De erosie
monumenten behoud e.d. een
injectie zullen onde rg8an, zodgt
heeft er zo'n 12 weter Afpehgald.
Het volume vgn de enorme steen
de instelling v':ln r'le'?e Culturele
klomp is 2.700.000 kubieke meter,
Rsad bijdrn�gt tot de leefba4r
heid in alle opzichten van de
en het gewichn 8 miljoen ton.
Men healde deze enor�e hoeveel
sted Gorinchem.
heid steen uit de bergen ten
oosten van de Nijl. In_grote
blokken werd het naar de bouw
W.L.J. Voogt.n
plaats vervoerd om daar verwerkt
te worden..
In boek 11 van zijn Historiën
geeft Herodotus het volgende
verslAg van de bouw:
"Tot de regering van Rampsinitos
zou, volgens de priesters,
3gypte een goed b�stuurd en zeer
welvarend land 3ijn geweest,
maar na hem was Cheops koning
geworden en die had het land in
de groctst �ogelijke ellende
A • Inl e id ing
gestort.
Hij begon namelijk met
In de oudheid verstond men onder
alle
tempels
te sluiten en alle
een wereldwonder een kunst
offers
te
verbieden.
vervolgens
werk, dat opviel door schoon
dwor-g
hij
Rlle
Egyptenaren
voor
heid of uitzonderlijke vorm..
he�
te
werken.
Sommigen
kregen
Dit soort werken w,::is groot in aan
tot taak om uit de steengroeven
tal en het zou dan ook niet
in het Arabisch gebergte stenen
femakkelijk zijn er zeven uit
aan te slepen naar de Nijl. Als
te kiezen. De tand des tijds
de
stenen dan op de vaartuigen
heeft echter voor de selectie
naAr
de overkant gebracht waren,
zorg gedragen.
hadden
an0eren de opdrAcht ze
3n toch nog,als wij een keuze
in
ontv0ngst
te, µemen en verder
hebben gemaakt, zal het vaak
te
slepen
nriar;
,,.n
voorkomen, dat wij, in verbqzinp
ge berg.t'è.'' __,�--i
che
s
b
Ly
kijkend naar e en kunstvoorwerp,
Danraan werkten telkens 100.000
zeggen= dat is het achtste
mannen gedurende drie maanden.
werel�wonder. Zo zijn er veel
Tien jaar iqng duurde de beproeving
van deze n�mmers 8cht. In dit
van het volk voor het aanleggen van
stuk zullen wij ons echter
de
weg, wParover ze de stenen
moeten beperken, en U½\,_Schri,jver
m�esten
aanslepen, en die weg,
stelt U dan ook voor & iechts
is,
mijns
inziens, een werk,
de bekende, uit de gegdhiedenis
dat
niet
veel
kleiner is dan de
overgeleverde zeven wonderen
•pyramide
zelfi
want de leng.f;''}
te bezien
�J.�:;t-·"'.
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bedraagt vijf st�di�n, de
breedte tien vadèm�n, en het
hooE,ste punt is acht vademen,
en hij bestaat uit gèpolijste
stenen, WAarin afbeèldingen
(hieroglyphen) zijn aange
brBcht.
Tot zover Herodotus. Voor de
moderne techniek met zijn vele
hulpmiddelem, zoals explosieven,
machines om steen te bewerken
en hijsmachines, zou de bouw
van zo'n pyramide nog een enorm
werk zijn. En dan te bedenken dst
de Egypten8ren alleen over man
kracht en enkele eenvoudige
mechanische middelen als rollers,
katrollen en hefbomen beschikten.
Zij konden aan de andere kant
beshikken over duizenden slaven.
Voorts hadden ze ook de tijd:
de heersende klasse gaf �p
drachten zonder enig respect voor
het leven van haar onderdanen.
Amerikagnse architecten hebben
berekeningen gemaakt over de tijd,
die tegenwoordig voor de bouw
van de pyramide van Cheops
benodigd zou zijn. De prijs
van de materialen hebben zij
geschat op 500 gulden. Met
modern materieel en met onge
veer 10.000 arbeiders zou de
bouw tenminste 200 d8gen duren.
WAnneer menr� gulden per ar
beider per dag zou uibetalenr1
zouden de arbeiaskosten komen
op 6 miljoen gulden.
Na- calculaties en afgeleide
berekeningen van e�yptologen,
die historische schrijvers als
bronnen gebruikten en aa n de hand
van vergelijkingen hun berekening
en maakten, lieten ons zien dat
in de tijd van de bouw aan de
pyramide on�eveer 150 miljoen
werkdagen zijn besteed; dat is
ongeveer 75 maal zoveel als
tegenwoordi� nodif zou zijn.
Over de bouwwijze.vertelt
Herodotus ons:
":Oe pyramide werd ,gebouwd in
verdiepingen, volgens anderen
echter in treden of trappen.
�Rd2t ze zo de eerste verdieping
hadden voltooid, hesen ze de
stenen voor de volgende op
11
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door middel van een s�ellage,
die uit korte, houten balken
b.estond; van de çrrond afr
brachten-ze daarmee de stenenr
op de eerste laag en zodr� eenr
steen dP2r was aangekomeri,
werd hij in een tweede stellage
gelegd, die op de eerste ver
dieping stond, en zo vervolgensr
omhoog gebracht naar de tweeder
verdieping en de derde stellage.r
Er waren dus evenveel stellages
als er verdiepingen WPren,r
maar het is ook mopelijk, datr
er slechts een, verplaatsbare
stellage was, die ze telkensr
omhoog br8chten naar de volgende
verdieping, nadat ze de steenr
eruit gehPald hadden. Ik moetr
beide methodes beschrijven,r
zoals ze mij werden overge
leverd.r
�et de afwerking werd aan der
top begonnen, daarna werkte menr
de dParaan grenzende verdiepingr
af en het laatst kwam der
ond�rste verdiepinf, dat op
de aarde rustte,aan de beurt.r
Op de pyramide staat inr
Egyptische letters aangegeven
hoeveel er werd besteed aanr
rarnenas, uien en knoflook voorr
de arbeiders. Naqr ik mer
duidelijk kan herinneren, zeir
de tolk, die de inscriptie
voorlas, dat daaraan 1600r
talenten zilver ten koste warenr
gelegd. Als dat W8ar ié, hoeveelr
�oet.er dan niet zijn uitge
geven aan lJzer voor gereed
schappen en a�n voedsel enr
kleding voor de arbeiders,r
wanneer ze namelijk de reedsr
vermelde tijd nodig haddenr
voor de bouw, �aar verder eenr
niet gerin?e tijd, naar mij
dunkt, voor het houwen v�n der
stenen en het aanleggen van der
wep en de ondergrondse gang
bij de pyramide.nr
Behalve de enorme afmetingenr
en het uitzonderlijk gewicht,
zijn er ook andere verbazing
wekkende zaken te zien aan der
pyramide van Cheops.
De vier zijden geven met grote
nauw�euri�hei� de vier wind
richtingen 8Rn. De precisier
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van de richting is erg moeilijk te
bepalen, zeker in die tijd; zelfs
in deze moderne tijd hebben de
architecten van het observatorium
in Parijs, die het pebouw precies
oost-west wilden zetten, een fout
gemBakt �an 18 minuten. De hoek
V8n 4 minuten, die de noord zuid
as van de pyramide met de werkelijke
as maakt, mAg dan ook verwaqrloosd
woràen.
De rotsachtige bodem, waArop het
bouwwerk is neergezet is zo goed
gelijkgemaakt, dat men zich af
vra8gt met W8t voor instrumenten
dit is gebeurd.
De entrée van d� pyramine is pal
noord gericht; als men een lijn
langs de ingang legt en die
doortrekt komt men, rekening
hoÛdend met het verschuiv�n
va� de noord-zuid 8S V8n de
2arde sedert de tijd van Cheops,
precies op de noordpool uit.
Daarnaast valt er in de 8fmeting
en van de pyramide een grote
regelmPat te ontdekken. Zo zou
men hieruit op kunnen maken dat
de wiskundigen, die bij de bouw
betrokken waren reeds op de hoogte
waren met het getal pi. Dit ia
echter niet met zekerheid te
zeggen.
We willen grAag besluiten met een
verhaal van Herodotus over de
finantiële moeilijkheden, die
Cheops bij de bouw van zijn
gr8fmonument ondsrvond. De
manier W8arop hij ze oploste,
volgens Herodotus, komt overeen
met de bruutheid, waarmee hij
zijn onderdanen gedurende de
bouw behandeld<?.
"Cheops zou tot een dergelijke
graad van verdorvenheid zijn
gekomen, dat hij uit geld ge
hrek zijn ei�en dochter in e9n
publiek huis plaatste en haar
gelastte een bepa2lde som geld
1
te verdienen. Zij �rscht inder
dagd de gevraagde som bije8n,
maar, omd8t ze het pl9n h8d ook
zelf e8n monument D8 te laten,
verzocht ze ieder, die bij hg8r
kwam, OIP een steen te schenken."

------

Klaas de Boer.
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een overzicht van bloei en onder
gang van de steden langs de
oevers. Het boek wordt afgesl�ten
met een korte karakteristiek
van de steden en dorpen rond de
Zuiderzee�
Uit boek wil een gids zijn voor
de historisch geïnter esseerde
bezoeker van het gebied. Ik ge
loof dat het ffl8er.is: het is
een "must" voor.iedereen die
belang stelt in de qeschiedenis
van '.'hitt. hart van Nederland 11•
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Ph. rf. Bossche
'e r, G.D.v.d. Heide,
D.e van der Vlis en U.3.E. Vroom.e
H.Sj'• HART VAN NEDERLA.ND, stedene
e� dorpen rond de Zuiderzee.e
De Boer (Bussum 197)).e

..

Dat dit boek in korte tijd
reeds een tweede druk beleefde,
bewijst wel dgt er een grote
bel2ngstelling best8at voor
onze oude binnenzee met de
daaromheen gelegen steden en
dorpen.
De Zuiderzee was één van de be
langrijkste handelszeeën van
van de westerse wereld. De
steden en dorpen langs haar
oevers dreven handel met vele
landen binnen en zelfs buiten
Europa. Tegenweor�ig kan men
nog de fraaie handels- en woon
huizen bewonderen, die in die
bloeitijd van handel en cultuur
werden gebouwd.
Het was dan ook een goede ge
dachte een dergelijk fraai uit
gevoerd en geîllust�eer? boe�
uit te geven over dit historisch
gebied. De auteurs zijn bij
Ûitstek kenners van het gebied
en zij geven een boeiende be
schrijving van de wijze waarop
deze steden en 4orpen tot bloei
zijn gekomen. Toch hebben zij
zich niet beperkt tot een
specialistische behandeling
van het gebied, rn8ar hebben zij
de stof in relatie gebracht met
de omringende Nederlan1en.
Dit blijkt o.a. uit het eerste
hoofdstuk, waarin een archeo
logische- en geologisch ont
wikkeling van het gebied in
nauwe reigtie.roet de lgndelijke
tendensen (wRarvRn zij niet
los gezien kan worden) wordt
behandeld.
Het boek is in vijf hoofdstuk
ken onderverdeeld. Na de be�
schrijving van archeologie en
geologie geven de schrijvers

Rolf van Acquoy.

Na een periode waarin de af
deling niet zo erg goed draaide
en ook het bestuur niet op
timaal kon functioneren, is
er een kleine wijziP-ing in
het bestuur gekomen. Hierdoor
kan dit weer.wat meer voor de
afdeling gaan doen, wat l�_�q:de
tot onderstaande lijst van
komende aktiviteiten:
25 oktober a.s. Pesthuys
Praatavond over de Sektie
Historie van de Culturele
Raad van Gorinchem.
(infotmatie over het doel
en de betekenis van deze
raad vind U elders in dit
blad)
De aanvang van deze pragt
avond is om 20.00 uur in
't Pesthuys, Bagijnenwalstr.22
te Gorinchem.

'
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23 november excursie n88r
Keulen, in S8menwerking met de
afdelingen Utrecht, Rotterd8rn
en Sindhoven.
Belangstellenden wordene �er
,
zocht dit zo snel moqellJk
door te geven aan één der
bestuu�sleden.
Eind november z81 er een
lezing w�t�eri,�?�bo�den 11001:e
de heer'--G. (J'_.,.... van Nieuwenhuizen.

Midden december zal de jaar
lijkse Algemene Ledenverga
dering .(AÏV) geho�den
worden.
-:
Na·afioop vann de vèrgadering
z�l er zoals gebruikelijk
weer een feestavond zijn�
Voor nadere inf�rmatie over de
laatste drie aktiviteiten zullen
nog convocaties worden ver
zonden.··
adres van de organisatie
secretaris:
1.A. de Bok,
Abr.Keraplaan 39,
Gorinchem,
tel. 01830-24672.n

e� ondergetekende (VZ) konden
hun (vervangende) rtienstplicht
gaan vervullen. Henrt Ver�choor
(P�) en .A��rid de µa�n (AS)
moesten in, verband,met studie,
hun heil buiten Gorkum zoeken.
Zoals de zaken er nu voorstaan,
ziet het er naar uit dat ook het
bestuur '75 vnl. uit oudgedienden
zal bestaRn. Gezien de huidige
aanwRs van voornamelijk jonge
leden, zie ik voor de toekomst
wel mogelijkheden cm uit de�e
impasse (die overigens meerdere
NJBG afdelingen treft) te komen.
Bert Stamkot (VZ)
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De 2fdeling "vergrijst".
Het gaat momenteel minder goed
met de afdeling. Waren er voor
heen veel aktiviteit}:�n, nu
staat alles op een wat lager
pitje. Afgezien van het feit dat
we hier en daar met tegen
vallers buiten ons vermogen te
maken hadden (St-Niklaas,
Merew8de), is de"vergrijzing"
van het afdelingsbestuur é�n
der belangrijkste oorzaken. Was
de gemiddelde leeftijd (niet te
verwarren met de gemiddelde
levensverwachting !) V8n een
bestuurder anno 1971 ca 17 jr,
nu ligt deze rond de 20/21 jaar.
�e middelbare scholier van 1971
maakt plaats voor de studerende
of djenstplichtige afdelings
bestuurder van nu, met het nare
gevolg dat men Gorkum moest
verlaten, of alleen in de
weekenden daar kon zijn. Dit
was dit jaar met vrijwel het
gehele bestuur het geval;
Rolf van Acquoy (HR), Klags
de Boer (GS), Jan VAn Moorsel (OS)

Als openingsdag na het zomerreces
hield de NJBG op zaterdag 7
september j.l. een open dag.
De bedoeling hiervan was dat
iedereen die daar zin in had,
gedurende de middag en avond
;an die zaterdag o�s gebouw in
en uit kon lopeii wanneer hij of
zij magr wilde. Bierbij ging
het er voornamelijk om de leden
van onze afdelin;g:-wat meer bij
de organisatie van �e diverse
aktiviteiten te betrekken en
hen hun mening te vragen daar over.
Tevens zouden de leden dan de
gelegenheid hebben om hun � .
ideeën, die ze over de afde�ing
hadden, aan het bestuur kenbaar te maken. Dagrbij kw�m
dan ook nog het feit dat zo'n
open dag uitstekend gesc�i�t
is als ledenwervende aktivite1t.
Dit laatste punt is zeker waar
geworden. De leden van onze
�fdeling waren dan wel niet in
zo grote getalen gekomen, belang
stellenden en aspirant-leden
waren er des te meer. Vooral
's ffiiddags V8n half drie tot
vier uur zat de hele gezellig
heidsruimte van het Pesthuys
constant
vol aiscussiërende of
•

alleen paar luisterende mensen.
Na viei uur werd de drukte
langzaam maar zeker minder en
omstreeks vijf uur waren er
alleen nog maqr enkele bestuurs
leden over.
Van vier uur tot kwart over vier
werd er een dia-serie vertoond
over enige historische ge
bouwen in Gorkum. O,o'k n� ar a c:in
leid in,2-: van deze dia·, s en wmt
er bij verteld werd door onze
voorzitter, Bert StAmkot�j
werd er flink g_,ediscussiéerd.
Aan het ein� van deze, in elk
opzicht geslaBgde middag kwam
al vnst te staan dat we er vijf
leden en twee donateurs bij
hadden gekregen. Ben geweldig
resultaat na een mPBndenlange
stilstand van het ledent8l.
Voor het bestuur was dit dan
ook volop reden om weer enige
aktiviteiten te gaan orgsniseren,
waarvoor inmiddels een convo
catie verzonden werd.
's Avónds was het in het
Pesthuys aanmerkelijk minder
dr uk. Alleen enkele leden die
vrij regelmatig ook andere
aktiviteiten bezoekene1 waren
's avonds aanwezig. Daar er
voor de avond verder niets
was georganiseerd, gingen deze
leden al spoedig naar elders,
zodat er al eeh vrosa einde
aan deze geslaSJgde dag kwam.
Luuk de Rok ( o·s)

BOSKBESPREKING (vervolg)
GROTE STRm.�INGEN DER 20eoEEUVJ.
(Gaade 1971-1973) f )2,o= p.d.o
(5 delen)

in communistisc� �Europa en
Ierland, en de Zwarte-Panterbe
weging.
Waarom komt de jongste generatie
steeds weer in opstand, waarom
Handboeken, die een beknopte en
wil zij zich afzetten tegen de
toch goede beschriiving �even
gevestiQde ordeo ? Prof. �riedrich
van de grote stromingen der 20�
�eer gaqt in op deze vr8gen in
eeuw zijn schaqrs. Als ze da8r
het vierde boek nJeugd in
naast ook eenvoudig en begrijpe
Bewefin,cz:". Vroeger wqs cle jeugd
lijk geschreven zijn moeten ze
ook al niet zo lief, we spreken
met een l8ntaarntje gezocht
al van de woelige jeugd van voor
worden. Dat de hier te bespreken
1770, later zijn er de Oost
boeken deze kwaliteiten wel be
Europese revolutionairen en
zitten, is een gewaagde bewering.
natuurlijk het huidige jeugd
Maar oördeelt Uozelf.
protest van de laatste decennia
De boeken �ijn geschreven voor
(Hippies en Nederlandse provo's)
de oudere jeugd en behandelen
er veel met de jeugd gemR
Dat
een vijft81 belangrijke 20o8
nipuleerd werd en wordt blijkt
eeüwse stromingen� Kapitalisme,
wel uit de hoofdstukken: de
sociael-democr8tie, neonationalis�e Duitse jeugdbeweging (1897-1933)
jeugd en beweging en fascisme.
en de jeugd als materiaal
Deze stromingen beïnvloeden in
(Hitlerjugend etc.)
sterke mate (of hebben beïnvloed)
Het vijfde boek uit de serie is
de huidige internationale samen
"het = '.:1s cisme'1 De-ze stroming
leving.
bepaalde in �2rke mate het ge3icht van Europa in de j8ren
Kanitalisme is het eerste boek
van 1918-1945 (vooral natuurlijk
uit deze reeks. In dit boek
1940-1945). Schliddenkepf verwordt een overzicht �egeven v2n de
bon�, om te komen tot een vergeschiedenis van het k�pitalisme.
antwoorde uiteenzetting, een
tanaf de eerste kapit�listen
sociaal economische analyse
als b.v. �e Medici tot het huidige
met de historische interpretatie.
rnanagerkapitolisme. Het boek is
Hij wijst op het kameleongeschreven door prof. Vairyey.
tisch karakter van het fascisme,
Het tweede deel,"Socir:ial derrncr8tie 11 ,waarrloor het i11 Dlle geledirnren
is van dezelfde schrijver, die
wist door te dringen. In het
in dit boek een antwoord tracht
laatste hoofdstuk behandelt de
te geven op o.a. de volgende
auteur de fascistische tenvragen: wat is sociRlisme èigendensen na 19�5- �fgezien van
lij�? is het inde co�rnunise�kele schoonheidsfoutjes in
ti�che lqnden het�elfde als in
de druk van �et �oek (blanco
democrcttische landen etc.?
pagina's) reeft het een goeg
In het geschiedkundig· oversicht
in'.icht in het -:rerschijnsel
komen naast Marx, het Franse
van het fascisme.
en pragmatisch socialisme ock
de koude oorlog etc. aan de orde.
De bceken zijn overvloedig
Neonationalism� is de titel van
geïllustreerd, terwijl ze mak
het derde boek. Uitgaande van
kelijk leesbaar zijn. Jammer
de neo-nationalistische tendensen
is all2en dat de prijs (fi 32,=
in Oost :urop2 voor en na W.O. 1
per deel) voor dergelijke
behandelt Glen Bardey �azi
handboeken, d�e bedoeld sijn
Duitsland, Japano1 de ineen
voor studenten en scholieren,
storting na 1945, de frustrRties
aan de hoge kant is. Hierdoor
in Furopa en de Derde Wereld.
worden ev�ntuele kopers af
Hij eindi�t roet het jongste
geschrikt, ten.ijl de boeken
verleden: de explosieve spannin�en •bijzonder aanbevelenswaardi� zijn.o
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Rolf van Acquoy.
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