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Lezing ‘De strijd tegen het water en de Nederlandse identiteit’ door
Lotte Jensen
Wanneer : maandag 8 april 2019 van 19.30 uur - 21.30 uur
Locatie
: Venrays Museum, Monseigneur Goumansplein 1, 5801 BL Venray

Door omstandigheden zijn wij genoodzaakt de datum voor deze lezing te verplaatsen naar
maandag 8 april 2019. Deze avond zal Lotte Jensen een lezing verzorgen over

‘De strijd tegen het water en de Nederlandse identiteit’
Korte toelichting: ‘Water is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Ook in onze
regio. Denk aan komende Waterschapsverkiezingen, gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum,
het behoud en herstel van de Peel e.a. Onderwerpen waaraan we recent aandacht besteed hebben,
vooral in ruimtelijke resp. technische zin. Maar hoe wij omgaan met water en wat voor gevolgen
dit heeft voor ons gedrag zijn andere aspecten. Lotte Jensen zal zich in haar lezing met name
hierop richten.

Prent van de watersnood die in 1686 de provincie Groningen trof. © Rijksmuseum

Zij licht dit als volgt toe: “De strijd tegen het water wordt als een typisch Nederlands fenomeen
beschouwd. Nederland heeft tal van grote overstromingen gekend, zoals de Kerstvloed van 1717,
de watersnood van 1861 en de watersnoodramp van 1953. Ook vandaag de dag is de strijd tegen
het water nog altijd actueel. Volgens klimaatwetenschappers is het niet de vraag of Nederland
overstroomt, maar wanneer.” In deze lezing bespreekt Lotte Jensen de relatie tussen het nationale
wij-gevoel en de strijd tegen het water.

Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuur-geschiedenis
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ter gelegenheid van haar oratie is
de uitgave “Wij tegen het water”, Een eeuwenoude strijd, verschenen bij
uitgeverij Vantilt. ISBN 9789460044045.

Zoals gebruikelijk is deze lezing ook toegankelijk voor belangstellende
niet-leden. Zij betalen bij binnenkomst een bijdrage van € 5.
Overige data van lezingen in 2019:
Maandag 9 september 2019 (let op : dit is een gewijzigde datum)
Maandag 7 oktober 2019 (let op: dit is een gewijzigde datum)
Maandag 18 november 2019

Voor meer informatie over LGOG Venray zie ook:
https://lgog.nl/regios/venray
https://www.facebook.com/KoninklijkLGOG/venray
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