
 

 
 

Geert Mak komt naar Scherpenzeel / Woudenberg op 21 maart  
 
Tijdens de jaarlijkse boekenweek [woensdag 16 maart tot en met zaterdag 26 maart 2011] wordt er 

veel aandacht besteed aan literatuur/boeken/lezen. De Rotary Scherpenzeel-Woudenberg en de 

bibliotheken hebben daarom de bekende schrijver Geert Mak uitgenodigd voor een lezing op 

maandag 21 maart 2011 om 20.00 uur in Hotel Schimmel te Woudenberg. 

Een goede gelegenheid om na het lezen van zijn boeken hem in levende lijve te ontmoeten. Voor 

velen is Mak een bekende schrijver, journalist en tv-persoonlijkheid. Voor degenen die hem niet of 

minder goed kennen, is dit een mooie gelegenheid om kennis met Mak en zijn werk te maken. 

 

Journalist-historicus Geert Mak werd geboren in 1946. Zijn vader was predikant in Friesland en het 

gezin woonde ook een tijd op Sumatra. Na zijn studie staatsrecht en rechtssociologie werkte Mak bij 

De Groene, VPRO en NRC Handelsblad. Vanaf 1992 richtte hij zich steeds meer op het schrijven van 

boeken, deels journalistiek, deels ook historisch van aard, zoals de bundel ‘Een kleine geschiedenis 

van Amsterdam’, 1995. 

 

Mak verbindt in zijn werk de grote lijn van de geschiedenis met de leefwereld van gewone burgers en 

verrijkt zijn boeken met allerlei opmerkelijke details. Met 'Hoe God uit Jorwerd verdween' (1996), 

een beschrijving van de snelle teloorgang van de Europese boerencultuur, werd Mak bekend bij een 

breed publiek. Zijn meest populaire boek verscheen in 1999: 'De eeuw van mijn vader', een 

geschiedenis van Nederland en van zijn eigen familie, die hij aan de hand van onder andere brieven, 

ansichtkaarten, interviews reconstrueerde. 

 

In 2004 verscheen ‘In Europa’, een reisverslag door het continent én door de 20e eeuw, voorzien van 

talloze lokale observaties en gesprekken met ooggetuigen. Inmiddels is het boek in veertien talen 

verschenen en in een 35-delige serie verfilmd. Zijn werk is diverse malen bekroond, onder andere 

met de NS-Publieksprijs. Geert Mak is gehuwd en woont deels in Amsterdam, deels in Friesland. 

 

De avond wordt georganiseerd door Rotary Scherpenzeel – Woudenberg, Bibliotheken Eemland, 

locatie Woudenberg en de Openbare Bibliotheek Scherpenzeel. De avond wordt gehouden op 

21 maart 2011 in hotel Schimmel te Woudenberg, aanvang 20.00 uur. De zaal gaat om 19.30 

open. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Bibliotheken in Woudenberg en Scherpenzeel, de VVV’s in 

Woudenberg en Scherpenzeel en bij boekhandel Van Lunteren in Woudenberg. 

Voor meer informatie: www.debeep.nl,  033 - 286 30 10 www.bibliotheekscherpenzeel.nl 

033 2773107. Meer achtergrondinformatie op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Mak 

 

 


