Kring Venray
Dhr. G.L.A. Nelissen
secretaris
T. +31-478-587361
E.geertnelissen@home.nl

LEZING IN OPSTAND MET NELLEKE NOORDERVLIET
Maandag 22 oktober 2018
Plaats: de Bibliotheek Venray

L.S.!!
Oktober 2018. Maand van de Geschiedenis met als thema “Opstand”. In Venray hebben
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG kring Venray) en Literair
Café Venray (LCV), de Bibliotheek Venray, Gemeentearchief Venray, Stichting Loobeek,
Venrays Museum, Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn en Stichting Laudio de
handen ineen geslagen om een stukje vaderlandse geschiedenis in woord en beeld te
brengen en te presenteren. Met een uitgebreid gezamenlijk programma.
Een van de onderdelen van het programma was de komst van Nelleke Noordervliet naar
Venray. Nelleke Noordervliet is auteur van het essay “Door met de strijd”, dat
verschenen is ter gelegenheid van de 15e Maand van de Geschiedenis.
Op 22 oktober jl. kwam Nelleke Noordervliet naar de Bibliotheek in Venray. De
belangstelling voor haar lezing was heel groot. Alle beschikbare plaatsen waren bij
voorintekening al vergeven.

De aanwezigen hebben een geweldige avond beleefd. Na een welkom door de
voorzitter van LGOG Kring Venray, Ernest Raedts, en wethouder Anne Thielen werd
Nelleke Noordervliet geïntroduceerd door de voorzitter van het Literair Café Frans
Schmeetz.
Nelleke Noordervliet lichtte vervolgens met veel kennis en inzicht onze recente
geschiedenis toe. Ze benoemde maatschappelijke ontwikkelingen, vooral gedurende de
periode jaren 60 van vorige eeuw tot heden. Ontwikkelingen waarbij sprake was van
een of andere vorm van strijd. Soms vredelievende strijd (o.a. de PROVO tijd), soms
strijd met geweld (o.a. Syrië). Ze schetste de geschiedenis met prachtige, heel
begrijpelijk woorden en zinnen. De Neerlandicus in haar was herkenbaar. Zij beschreef
niet alleen de geschiedenis maar zij gaf ook aan hoe zij die beleefd had en hoe zij die
invulling heeft gegeven. Haar persoonlijke betrokkenheid bij die periode van onze
geschiedenis maakte diepe indruk. Het riep veel herkenning op bij de aanwezigen.
Kortom, Nelleke Noordervliet verraste de aanwezigen door feiten over de recente
geschiedenis en persoonlijke belevingen met prachtig taalgebruik te combineren en
presenteerde dit ook fantastisch.

Aan het eind van de bijeenkomst deden Nelleke Noordervliet en Anne Thielen spontaan
mee aan de actie “Roden handen tegen gebruik van Kindsoldaten” (zie foto). Het
project ligt in het verlengde van de wereldwijde Red Hand Day. De actie in Venray is
opgezet door het Jeugd-Ontmoetings-Centrum Ysselsteyn (afgekort JOC). In Venray
verzamelen Nederlandse en Duitse jongeren zoveel mogelijk rode handen. Dat gebeurt
door de handen van mensen rood te verven en vervolgens de rode hand op een wit
laken te drukken. De lakens worden overgedragen aan de Verenigde Naties.

Nelleke Noordervliet (l) en Anne Thielen (r)
Ook u kunt mee doen aan deze actie. In navolging op Nelleke Noordervliet en Anne
Thielen kunt u uw Rode Hand voor deze actie afdrukken in de educatieve
groepsaccomodatie JOC Ysselsteyn op de Duitse Militaire Begraafplaats in Ysselsteyn én
tot en met 2 november a.s. in de Bibliotheek.
Van de gelegenheid maken wij graag gebruik u te wijzen op een uitzending van de serie
“80 jaar oorlog” op 2 november a.s. In die uitzending wordt onder andere aandacht
besteed aan de ellende waaronder het platteland in die tijd te lijden had. De
Boerenschans in Weverslo is door de programmamakers gekozen als icoon van dat
onderwerp. Vroeg in het voorjaar zijn opnames op locatie gemaakt met behulp van een
drone. Kijk dus op vrijdag 2 november, NPO 2, 21.05 uur.
Bent u geen lid van LGOG of geen seizoenpashouder van het Literair Café Venray en
hebt u belangstelling voor de activiteiten van die organisaties of overweegt u lid te
worden van LGOG of seizoenpashouder van het Literair Café Venray, dan verwijzen wij
u graag naar www.lgog.nl respectievelijk www.literaircafévenray.nl. Bij beide websites
zijn aanmeldingsformulieren te vinden.

