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Venray, 9 september 2019 

 

Dames en Heren, 

 

Het bestuur van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. nodigt u hierbij van harte 
uit voor de bijeenkomst op maandag 7 oktober 2019 in de Bibliotheek te Venray. 
Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.  
De bijeenkomst heeft als titel: 

 

‘Zij / Hij’, in dialoog met Alma en Marita Mathijsen 

 

Alma en Marita Mathijsen schrijven het essay bij de Maand van de Geschiedenis 2019. Het 

thema van de 16e Maand van de Geschiedenis is ‘Zij/Hij’. Het essay is een briefwisseling 

tussen moeder en dochter, waarin ze de verhoudingen tussen de seksen onderzoeken in de 

geschiedenis én in het heden. De titel van het essay is ‘Niet schrikken mama’.  
Als essayisten voor de Maand van de Geschiedenis werden zij voorgegaan door o.a. 
Nelleke Noordervliet, Herman Pleij, Fidan Ekiz en Ahmed Aboutaleb. 

 

Alma Mathijsen (1984) studeerde Beeld en Taal aan de Gerrit Rietveld Academie en 

Creative Writing in New York. Op haar achttiende begon ze met schrijven voor de 

jongerenwebsite Spunk.nl en was ze onderdeel van het columnistenduo Fanny & Alma in Het 

Parool. Van haar hand verschenen zes toneelstukken, een verhalenbundel en drie romans. 

Ook schrijft ze essays voor NRC. In 2011 verscheen bij De Bezige Bij haar debuutroman Alles 

is Carmen, in 2014 gevolgd door De grote goede dingen, een roman waarin ze afscheid 

neemt van haar vader, Hub Mathijsen. In september 2017 verscheen Vergeet de meisjes, 

over twee vrouwen die besluiten zich aan de wereld te onttrekken.  



Marita Mathijsen (1944) is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de 

Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de negentiende eeuw. De gemaskerde 

eeuw (2002, Querido) is haar mentaliteitsstudie van deze tijd. In Historiezucht (2013, Vantilt) 

beschrijft zij hoe historie veranderde van iets dat alleen bij de elite hoorde tot iets van iedereen. 

Haar boek Jacob van Lennep. Een bezielde schavuit (2018, Balans) is een fascinerend 

levensverhaal, dat tegelijk een biografie is van een tijdperk. Marita Mathijsen schrijft geregeld 

bijdragen voor NRC. 
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Gedurende de gehele maand oktober 2019 zijn er 2 tentoonstellingen te bekijken:  
- de tentoonstelling 'Vrouwen van Venray' in de publiekshal van het Gemeentehuis 

van Venray én  
- de tentoonstelling ' Megjes in Kronenberg' gebaseerd op het boek van Marleen Wijnen 

in de Bibliotheek van Horst. 

 

Ons volledige programma tijdens de Maand van de Geschiedenis is te bekijken op: 
www.maandvandegeschiedenis.nl, zoek onder 'Agenda' en vervolgens onder 'Venray'. 

 

Ook is er een flyer met alle informatie van de activiteiten in Venray die u o.a. kunt vinden op:  
https://lgog.nl/regios/venray/maand-van-de-geschiedenis. 

 

Aan de organisatie van deze lezing en de tentoonstellingen is samengewerkt door LGOG 

kring Venray, Literair Café Venray (LCV) Biblionu Venray/Horst en gemeentearchief Venray. 

Bij de bijeenkomst van maandag 9 oktober a.s. is ook Boekhandel Roojboek aanwezig. Het 
essay ‘Niet schrikken mama’ is deze avond te koop voor € 3,75. 

 

Praktische Informatie.  
• Toegang: gratis voor LGOG-leden en LCV-pashouders op vertoon van 

lidmaatschapskaart LGOG of seizoenpas LCV. Voor andere bezoekers is de 
toegang € 5,00  

• Aanmelden door een e-mail te sturen naar: lgog.venray@gmail.com, mét vermelding 

van naam en nummer lidmaatschapskaart (LGOG) of seizoenpas (LCV). U ontvangt 

een bevestiging van uw aanmelding. Er zijn 100 plaatsen beschikbaar. 
 
 
Overige data van LGOG - lezingen in 2019 
Maandag 18 november 2019 : ‘Franciscanen, kostbare armoedzaaiers’ door Peter Korten 
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