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Verslag van de bijeenkomst op 8 april 2019 

in het Venrays Museum  
 
Welkom 
Ernest Raedts verwelkomt allen, leden en niet-leden, en in het bijzonder de spreekster, prof. dr. Lotte 
Jensen. Het is vanavond de laatste lezing maar niet de laatste activiteit van onze Kring in het seizoen 2018 – 
2019 .      
 
Mededelingen 
1 Excursie op 30 maart jl. begraafplaats Boschhuizen vak O 

Een succesvolle excursie. 43 deelnemers. Intussen hebben de leden van onze kring het betreffende 
verslag ontvangen (was op 8 april nog niet verstuurd), maar staat wel op onze website. Zie 

https://lgog.nl/regios/venray 

 
2 Volgende bijeenkomst: Excursie naar de Heerlijkheid Boxmeer op zaterdag 18 mei 2019 

Op 18 mei a.s. is een excursie in Boxmeer gepland in het kader van het plan “Ken uw buren en hun 
 geschiedenis”. Aanvang 10.00 uur in Boxmeer. Reizen naar en van Boxmeer op eigen gelegenheid. 
 In Boxmeer worden we rondgeleid door lokale gidsen, de Groeters van Boxmeer.  U kunt zich 

 aanmelden tot 11 mei a.s. Voor nadere informatie zie onze website https://lgog.nl/regios/venray 

   
3  Maandag 9 september 2019: mooie, plezierige en gezellige plekjes in de gemeente Venray  

We vragen leden (en niet- leden) mooie en plezierige plekken in de gemeente Venray te benoemen. 
Van een aantal mooie en plezierige plekken worden foto’s in het museum gepresenteerd in de 
maand september 2019. En op maandag 9 september 2019 van 19.30 – 21.30 uur gaan we in 
gesprek met enkele personen over mooie, plezierige en gezellige plekjes. En dat alles draagt bij tot 
het beter leren kennen en begrijpen van onze gemeente. Onze leden hebben onlangs een brief 
ontvangen waarin voorgaande nader is uitgewerkt. Aanmelden bij lgog.venray@gmail.com is nog 
mogelijk!! 

 
4 Oktober, Maand van de Geschiedenis 

Afgelopen jaar hebben we in Venray aandacht kunnen schenken aan het landelijk project “Maand 
 van de Geschiedenis” door een succesvol gezamenlijk project met gemeente-archief Venray, 
BiblioNuVenray, Literair Café Venray, Venrays Museum, Stichting Loobeek en Militaire Begraafplaats 
Ysselsteyn.   
De bedoeling is dat ook in 2019 een vergelijkbaar project wordt ontwikkeld. De initiërende partners 
 hebben elkaar weer gevonden en zijn begonnen met de voorbereidende activiteiten. Het thema in 
 2019 is: Zij/Hij, ofwel de verhouding tussen de seksen in verleden én heden. Alma en Marita 
Mathijsen schrijven het essay bij de Maand van de Geschiedenis 2019, met de titel 'Niet schrikken 
mama'. 

 
5 November 
 Op 18 november a.s. verzorgt Peter Korten uit Weert een voordracht over de Franciscanen met de 
 uitdagende titel ”Kostbare Armoedzaaiers”.   
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6 Voordracht door Lotte Jensen 

Zij stelt zichzelf voor: professor Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Nijmegen. Doet
 onder andere historisch onderzoek naar rampen. Haar voordracht had de titel:  ‘De strijd tegen het 
 water en de Nederlandse identiteit’. Ze verwijst naar een film met meerdere afleveringen. Zie 

hiervoor: https://tvblik.nl/als-de-dijken-breken.  
Ze benoemt grote rampen die Nederland in de loop der eeuwen hebben getroffen en vertelt hoe 
deze rampen zijn beschreven en wat ze betekent hebben voor de getroffenen. Ze las gedichten voor 
 die daarover gaan. Ze legde uit hoe vorsten (mis)bruik maakten van rampen om zich te profileren, 
dat het in veel watersnood-literatuur draait om emotie, dat de meest wonderbaarlijke situaties en 
reddingen worden beschreven, dat God rollen toegedicht krijgt - van ramp is een straf van God tot 
wonderbaarlijke reddingen mogelijk maken - dat de media frequent (gekleurde) beelden 
presenteren over onze strijd tegen het water, dat de liefdadigheid in Nederland wel vaart bij 
rampen, niet alleen de laatste decennia maar al gedurende honderden jaren, en ook dat in veel 
literatuur over watersnoodrampen sprake is van heroïsch taalgebruik.  
Ze maakt duidelijk dat in Nederland constant veel aandacht is voor de risico’s die zee en rivieren 
hebben op onze leefomgeving. Ze vroeg zich af of het geloof - katholicisme versus 
 protestantisme - ook van invloed was en is op de wijze waarop met de risico’s wordt omgegaan.      
Kortom, een boeiend, gedegen en leerzaam betoog. Een behandeling van het onderwerp vanuit 
twee invalshoeken: historie en letterkunde. Een voordracht die niet alleen leidt tot nadenken over 
onze eigen identiteit maar ook tot nadenken over de vraag hoe wij met risico’s omgaan en hoe dat 
proces beïnvloed wordt door derden.  
 

 
 
 
Volg ons via: 

https://lgog.nl/regios/venray 

https://www.facebook.com/LGOG-Venray 
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