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Verslag van de bijeenkomst in het kader van de Maand van de 
Geschiedenis 2019 door Alma en Marita Mathijsen.
Onderwerp: Zij/hij en hun essay met de titel: “Niet schrikken Mama”.  

Onze voorzitter verwelkomde seizoenspashouders van het Literair Café Venray, leden van onze Kring en 
andere belangstellenden, samen ca. 85 personen. Hij heette in het bijzonder wethouder Anne Thielen en de
spreeksters van vanavond, Alma en Marita Mathijsen, welkom. 

Vandaag weer een gezamenlijk project van het Literair Café Venray, de Bibliotheek, het Gemeentearchief en 
het LGOG Kring Venray in het kader van de Maand van de Geschiedenis 2019. Vrouwencentrum Eva had 
graag aan de organisatie van dit project deelgenomen maar kon helaas niet. Het thema van deze maand is: 
Zij/Hij. Het project behelst een presentatie van moeder en dochter Mathijsen naar aanleiding van hun 
gezamenlijk essay met de titel “Niet schrikken Mama”.  Hij meldde dat deze bijzondere avond mogelijk was 
geworden door een financiële ondersteuning van het HPV, waarvoor dank. Hij dankte ook de Bibliotheek 
voor hun gastvrijheid op deze avond. 

Vervolgens gaf hij het woord aan wethouder Anne Thielen. Ook zij heette alle aanwezigen van harte 
welkom. Zij onderschreef het belang van geschiedenisonderzoek en - presentatie. Het thema van dit jaar 
was volgens haar een bijzonder belangrijk. Niet alleen landelijk maar ook in Venray. Ook in Venray heeft  
vrouwenemancipatie plaatsgevonden, echter nog lang niet genoeg. Zij roemde Venrayse vrouwen die in het 
verleden blijk gaven van geëmancipeerd denken en handelen. Enkelen van hen zijn geportretteerd en te 
zien in de hal van het Gemeentehuis. De wethouder nodigde iedereen uit daar ter plekke kennis van te gaan
nemen. Maar vrouwenemancipatie is ook in Venray nog steeds hard nodig. Om enkele voorbeelden te 
noemen: het is bijvoorbeeld al héél lang geleden dat er een vrouwelijke wethouder in Venray was voordat 
zij aantrad, er zijn in Venray weinig straten genoemd naar vrouwen. Er zijn nog veel meer voorbeelden te 
noemen waar dat uit blijkt. Zij vindt het onderwerp van deze maand niet alleen buitengewoon interessant 
maar ook uitdagend. Het thema nodigt niet alleen uit terug te kijken maar ook naar de toekomst te kijken, 
afspraken te maken en maatregelen te nemen.  
Vervolgens heette Tonnie Banning namens het Literair Café Venray iedereen welkom. Zij verving voorzitter 
Frans Schmeetz, die helaas verhinderd was. Ook zij vond dat dit keer sprake is van een bijzonder thema. 
Niet een thema dat je direct aan geschiedenis doet denken. Maar dieper in het thema duikend kom je al 
snel tot de conclusie dat vrouwenemancipatie alles te maken heeft met de relatie zij -hij en de ontwikkeling 
van die relatie. En dus met geschiedenis. En daarmee leidde zij de spreeksters in: de twee vrouwen zittend 
op het podium, moeder en dochter Mathijsen. Samen hebben ze het essay in het kader van de Maand van 
de Geschiedenis geschreven. Dat essay kwamen ze in de bibliotheek in Venray toelichten en bediscussiëren.
En zoals het hoorde: eerst moeder die vervolgens de weg baande voor haar dochter. Moeder, afkomstig uit 
Belfeld met veel Limburgse roots, emeritus hoogleraar in Amsterdam en dochter, een beetje opstandig, 
schrijfster en woonachtig in Amsterdam. Aan de hand van stellingen ontstonden boeiende discussies tussen
deze twee verschillende personen. Over de rollen van vrouwen in onze maatschappij in het verleden, in het 
heden en in de toekomst. Niet dat ze het echt met elkaar oneens waren, nee, dat niet maar het taalgebruik 
van beide verschilde duidelijk. En dus kwamen hun boodschappen heel verschillend over. Dat leidde in ieder
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geval tot verhelderende discussies. Beide vrouwen waren en zijn strijders voor de vrouwenemancipatie. 
Beiden met een eigen taalgebruik. Beiden én terugkijkend in de geschiedenis én kijkend naar een punt op 
de horizon. Beiden met eigen visies hoe daar te komen. Moeder, de oudere wijze aangeefster en een bijna 
opstandige dochter. De dochter had wel wat weg van een Dolle Mina maar toch heel anders. In ieder geval 
was hun stelling: vrouwen hebben nog steeds een grote achterstand ten opzichte van mannen, ofschoon er 
de laatste 100 jaar (denkend aan het Vrouwenkiesrecht dat ontstaan is vlak na het ontstaan van het 
algemeen kiesrecht) op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt maar ook op vele andere terreinen, grote 
verbeteringen hebben plaatsgevonden. En de verhouding zij/hij verandert, inderdaad, maar te langzaam. 
Belangrijk is te beseffen dat er nog steeds sprake is van grote achterstanden. We mogen niet tevreden zijn 
met de huidige situatie. Vrouwenemancipatie moet doorgaan. 

Na afloop vond er nog een levendige discussie plaats met enkele aanwezigen. Daaruit bleek dat 
verschillende toehoorders veel respect voor Alma en Marita Mathijsen hadden maar het niet op alle punten
met hen eens waren. De avond leverde in ieder geval genoeg stof op om verder over na te denken, om over 
te discussiëren. En dus was sprake van een bijzonder geslaagde avond waarvoor onze voorzitter Alma en 
Marita Mathijsen alsook de aanwezigen dankte. 

Onze voorzitter maakte nog melding van de volgende bijeenkomst van het LGOG Kring Venray op maandag
18 november a.s. in het Venrays Museum: Peter Korten, voorzitter van LGOG kring Weert De Aldenborgh,  
komt praten over de Franciscanen in het algemeen en Venrayse Franciscanen in het bijzonder. De titel van 
zijn voordracht is: ‘Franciscanen, kostbare armoedzaaiers’.

Verder bracht onze voorzitter nog enkele nieuwe boeken onder de aandacht, boeken die zeker de moeite 
waard zijn om aan te schaffen. Het zijn:
– het essay van Alma en Marita Mathijsen; dat wordt verkocht bij de boekhandel
– het boek van Marleen Wijnen “De Megjes in Kronenberg”, een boek met verhalen en foto’s van 359 

megjes die in 2018 in Kroonenberg woonden. Een bijzonder portret van bijna 100 jaar 
vrouwengeschiedenis in een klein dorpsgemeenschap. In de bibliotheek in Horst is naar aanleiding 
hiervan een tentoonstelling gemaakt. Dit boek is te koop bij Marleen Wijnen, 
info@marleenwijnen.nl, maar ook via Bruna Horst en Primera in Sevenum.

– het boek ”Venray tussen Peel en Maas De Stad”. Een prachtig boek over Venray van dezelfde 
uitgever als het boek “De Kathedraal van de Peel”, maar nog mooier. Het boek is o.a. bij de Venrayse
boekhandels, bij de VVV en via https://www.picturespublishers.nl › Streekboeken te koop.
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