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Activiteit:  Lezing: In Opstand met Nelleke Noordervliet, 
in het kader van de Maand van de Geschiedenis 

Wanneer: maandag 22 Oktober 2018, 20.00-22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur  
Locatie: Bibliotheek, Merseloseweg 59, 5801 CC Venray  
 
 
Venray, 2 october 2018 
 
Dames en Heren, 
 
Het bestuur van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. nodigt u hierbij van harte uit 
voor de lezing op maandag 22 october 2018 in de Bibliotheek te Venray. 
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De lezing wordt verzorgd door Nelleke Noordervliet 
en heeft als titel: 
 
“In Opstand met Nelleke Noordervliet” 
 
Nelleke Noordervliet is de auteur van het essay “Door met de strijd “ dat verschenen is ter 
gelegenheid van de 15e Maand van de Geschiedenis met als thema “Opstand”. De voorliefde  
van Nelleke voor geschiedenis blijkt uit diverse historische romans. Uit haar werk spreekt  
steeds de actualiteit van het verleden en de historiciteit van het heden. Het essay gaat over de 
manier waarop Nederland met opstand omging. 
Hoe gedroegen ‘wij’ ons als opstandelingen vanaf de Batavieren tot nu, en hoe gedroegen we  
ons als machthebbers, wanneer we een opstand onderdrukten? Nelleke Noordervliet gaat 
vertellen over een aantal belangrijke momenten in onze geschiedenis en over de manier  
waarop wij allemaal als pubers onze portie opstandigheid te verwerken krijgen en hoe we als 
ouders reageren. 
 
In de bibliotheek Venray is de tentoonstelling “Venray en Opstand, in woord en beeld” te zien, 
met enkele zelden getoonde documenten van het gemeentearchief Venray en de maquette van  
de Boerenschans van Stichting Loobeek. De Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn laat zien 
hoe enkele Duitse soldaten op hun eigen manier in verzet zijn gekomen tegen het nazi-regime. 
Verder is er aandacht voor de kindsoldaten die op deze begraafplaats zijn begraven en  
waartegen ook een actie loopt vanuit het educatieve centrum bij de begraafplaats, het JOC.  



Deze “Rode Handen- actie”is gericht tegen de inzet van kindsoldaten overal ter wereld. Iedereen 
kan daarvoor een rode Hand zetten in de Bibliotheek. 
Deze tentoonstelling is voorafgaand aan de lezing én tijdens de pauze alsook gedurende de gehele 
maand oktober, gratis te bezoeken in Bibliotheek Venray tijdens de gebruikelijke openingstijden.  
 
Het volledige programma in Venray tijdens de Maand van de Geschiedenis is te bekijken op 
www.maandvandegeschiedenis.nl zoek onder 'Agenda' en vervolgens onder 'Venray'. 
Ook is er een flyer met alle informatie van de activiteiten in Venray die u o.a. kunt vinden op: 
https://lgog.nl/regios/venray/maand-van-de-geschiedenis.  
 
De organisatie van deze lezing is in handen van LGOG kring Venray in samenwerking met 
Literair Café Venray (LCV) en Biblionu Venray. Ook is Boekhandel Roojboek aanwezig. Het 
essay “ Door met de Strijd” is deze avond te koop voor  € 3,50.  
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Praktische Informatie. 

 Toegang: gratis voor LGOG-leden en LCV-pashouders op vertoon van 
lidmaatschapskaart LGOG of seizoenpas LCV. Voor andere bezoekers is de toegang        
€ 5,00 

 Aanmelden door een e-mail te sturen naar: lgog.venray@gmail.com, mét vermelding 
van naam en nummer lidmaatschapskaart (LGOG) of seizoenpas (LCV). Er zijn 100 
plaatsen beschikbaar. 


