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Activiteit:  Lotte Jensen over ‘De nieuwe canon van de geschiedenis van Nederland 
   en Limburg’  

Wanneer:  Donderdag 11 november 2021, 19:30 uur  

Locatie: Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 te Sittard 
 
 
 
 

 
Let op! De ingang van de zaal ligt wat verstopt achterin het flatgebouw.  
Op de Odasingel ter hoogte van theater VOLT (Odasingel huisnuumer 88) ziet u aan  
de overkant het wooncomplex Oda Park. Staande met het gezicht naar de markering Oda Park, 
685-917, gaat U de direct rechts gelegen doorgang in. Na ca. 40 m. bevindt zicht rechts een 
glazen schuifdeur met daarop aangebracht de tekst “lezing LGOG”. 
 

  
Graag nodigen wij u uit voor een lezing door Lotte Jensen over de nieuwe canon van de 
geschiedenis van Nederland en Limburg. Deze lezing zal plaatsvinden op donderdag 11 
november om 10:30 uur.  
 
Op 22 juni 2020 werd de herziene versie van de Canon van Nederland gepresenteerd. Deze 
bevat vijftig vensters met belangrijke personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse 
geschiedenis, die verbonden zijn door zeven hoofdlijnen: 1. Nederland, 2.zingeving & 
levensbeschouwing, 3. taal, kunst & cultuur, 4. innovatie, kennis & wetenschap, 5. sociale 
(on)gelijkheid , 6. politiek & bestuur, en 7. wereldeconomie. 
 
De oude canon dateerde uit 2006 en was toe aan actualisering: er was immers veertien jaar 
geschiedenis, maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke kennis bijgekomen, 
zoals de rol van de vrouw in de geschiedenis, het slavernijverleden en voor Limburg het 
mijnverleden. 
 
Een herijkingscommissie onder leiding van prof. dr. James Kennedy ging ermee aan de slag. 
Welke keuzes maakte deze commissie en waarom? Hoe reageerden de media daarop? En 
welke plaats heeft Limburg als regio in de canon? 
 



Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Ze publiceerde onder meer De verheerlijking van het 
verleden (2008), Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit (2016) en Wij 
tegen het water. Een eeuwenoude strijd (2018). In samenwerking met anderen verschenen 
ook Against English. Een pleidooi voor het Nederlands (2019) en De grote en vreeselike vloed. 
De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021.  
 
Noteer deze activiteit in uw agenda. Wij hopen op uw aanwezigheid, u bent van harte welkom! 
In verband met de huidige Covid-19 maatregelen verzoeken wij u zich van tevoren aan te 
melden bij de secretaris alleen via e-mail: helmi.vanbergen@home.nl  
 
Ook dient u te zorgen voor een geldige toegangsbewijs door middel van QR-code of 
anderszins. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Rob Pernot, voorzitter      Helmi van Bergen, secretaris
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