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Jan Jacobs

In de schaduw van Franciscus
De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen

De Minderbroeders-Kapucijnen ontlenen hun naam aan de
kapoets: de lange puntmutsachtige kap, vastgenaaid aan het
habijt dat zij dragen. Zelf  noemden zij zich in het verleden
ook wel ‘Franciscuszonen’. Hoe zij dat zoonschap van Fran-
ciscus van Assisi (1182-1226) de voorbije eeuwen in Nederland
in praktijk hebben gebracht, wordt helder en met veel spre-
kende details in dit boek beschreven. Veel aandacht gaat
daarbij uit naar de bredere kerkpolitieke en sociaal-culturele
context waarin dat kapucijnenleven zich hier heeft afge-
speeld. 
In 1585 vertrokken vier kapucijnen uit Parijs naar Antwer-
pen. Vanuit die handelsmetropool aan de Schelde breidde de
orde zich over heel Noordwest-Europa uit. Levend achter de
muren van hun sobere en streng ogende kloosters, trokken
de kapucijnen steeds opnieuw de wereld in om kwetsbare
groepen bij te staan en hun de weg naar God te wijzen. Zij
richtten zich vooral op de jeugd in de achterstandswijken
van de grote steden, op woonwagenbewoners, op zeelieden
in de havens van Rotterdam en Amsterdam, op Nederlandse
gastarbeiders in het Duitse Ruhrgebied en – na de Tweede
Wereldoorlog – op Heimatvertriebenen in de Duitse diaspo-
ra. Vanaf  1905 werkten Nederlandse kapucijnen ook op Bor-
neo en later op Sumatra, in Chili en in Tanzania.
Na een periode van bloei moesten de kapucijnen aan het
einde van de twintigste eeuw constateren dat zij in Neder-
land aan een grens waren gekomen. Leden werden steeds
ouder en van nieuwe aanwas was nauwelijks nog sprake.
Hoe zij in die situatie van neergang het franciscaans cha-
risma levend hebben gehouden, vormt een belangrijk on-
derdeel van dit verhaal over een veelkleurige en soms
eigengereide broederschap van denkers, maar vooral van
doeners. 

isbn 978 90 5625 468 1
omvang ca. 500 blz.
formaat 16 x 24 cm 
uitvoering gebonden in
harde band, illustraties
nur 704
prijs ca. € 28,50
verschijnt december 2016

9 7 8 9 0 5 6 2 5 4 6 8 1

n
ie

u
w

Dr. Jan Y.H.A. Jacobs (1946) is emeritus-
hoogleraar voor geschiedenis van kerk
en theologie aan de Theologische
Faculteit Tilburg en de Universiteit van
Tilburg. Hij publiceerde diverse
boeken over onder meer het Tweede
Vaticaans Concilie, de oecumenische
beweging en de gezamenlijke
Nederlandse priesterreligieuzen. 
Voor zijn biografie over de priester en
kerkjurist Joan Christiaan van Erckel
(1654-1734) ontving hij de Blaise Pascal
Prijs.
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Louisa van der Pol

Getild in de taal
De vernieuwing van C.O. Jellema’s poëtica 
door zijn vertaling van Meister Eckhart

Rond 1999 voltooide dichter, essayist en vertaler C.O. Jel-
lema (1936-2003) zijn Eckhart-vertaling, die hij de titel Over
God wil ik zwijgen gaf. Sindsdien is in Nederland de belang-
stelling voor de mystiek van de laat-middeleeuwse Duitse
theoloog en filosoof  Meister Eckhart sterk toegenomen.
Ook Jellema’s poëtisch werk dat vanaf  die tijd verscheen,
krijgt meer waardering dan zijn vroegere werk ooit kreeg.
Voor zijn gedichten, dikwijls in sonnetvorm, en essays ont-
ving hij diverse literaire prijzen, o.a. in 1997 de A. Roland
Horstpenning voor zijn gehele oeuvre. 
Jellema heeft meerdere keren nadrukkelijk aangegeven dat
er door het lezen en vertalen van Eckharts mystiek iets
nieuws in zijn poëtica gekomen is. Dit nieuwe is het thema
van het proefschrift Getild in de taal. De vernieuwing van C.O.
Jellema’s poëtica door zijn vertaling van Meister Eckhart.
Louisa van der Pol heeft Jellema’s Verzameld Werk, de 
Eckhart-vertaling en tevens ongepubliceerd materiaal 
bestudeerd. Haar onderzoek ligt zowel op literair als op
religieus-spiritueel terrein. Door grondig na te gaan hoe
Jellema Eckharts mystieke werk verwerkt in zijn poëtica,
laat de auteur zien dat Jellema’s poëzie geheel anders is te
waarderen dan tot nog toe is gebeurd. Bovendien wordt
duidelijk dat Jellema’s zwijgen over God, ofwel Eckharts
Gotes geswîgen, ieder mens persoonlijk raakt. 

Louisa van der Pol was docente in het basisonderwijs,
studeerde Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit
Nederland en promoveert 7 op november 2016 aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. 

isbn 978 90 5625 470 4
omvang 416 blz.
formaat 16 x 24 cm
uitvoering genaaid-gebrocheerd,
met flappen
nur 680
prijs ca. € 25,–
verschijnt november 2016
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Marieke Smulders

Midden tussen de mensen
Een eeuw Nederlandse provincie van de Priesters 
van het H. Hart (1911-2011)

In 1899 kwam een handjevol idealistische Nederlandse
jongemannen in Leuven bij elkaar om mooie toekomst -
plannen te smeden. Ze waren lid van een Frans religieus
genootschap, de Priesters van het H. Hart van Jezus (scj),
en wilden hun eigen religieuze ‘oeuvre hollandaise’ op 
gaan zetten. In Midden tussen de mensen beschrijft Marieke
Smulders hoe hun plannen tot leven kwamen. De Neder -
landse scj-provincie, opgericht in 1911, groeide uit tot een
levendige, actieve gemeenschap van mannelijke religieuzen
die op talloze plekken in de maatschappij hun apostolaat
uitoefenden. De scj’ers – paters en broeders – werkten in
parochies, in clubhuizen in de grote steden, in de havens 
van Rotterdam en Amsterdam, in tehuizen voor ‘moeilijke’
jeugd, in gevangenissen en interneringskampen, in studie -
huizen en lycea. Ook zwierven ze de wereld over om op vier
verschillende continenten als missionaris werkzaam te zijn:
ze werkten onder meer in Finland, Congo, Brazilië en
Indonesië. In al hun menselijkheid, met talenten maar ook
tekortkomingen, probeerden de scj’ers hun religieuze
zending te vervullen.
Ruim een eeuw na de oprichting van de Nederlandse pro-
vincie blikt dit boek terug op wat de broeders en paters in
die honderd jaar hebben gedaan en beleefd, en wat hen
heeft bewogen. 

Marieke Smulders (1976) is historicus. Eerder werkte zij 
als redacteur bij de kro. Ook was ze verbonden aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen, waar ze een promotie-
onderzoek verrichtte naar katholieke jongensinternaten.

isbn 978 90 5625 471 1
omvang 440 blz.
formaat 16 x 24 cm
uitvoering genaaid-gebrocheerd,
rijk geïllustreerd
nur 680
prijs ca. € 25,–
verschijnt december 2016
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isbn 978 90 5625 474 2
omvang ca. 96 blz.
incl. 32 blz. illustraties
formaat 16 x 24 cm
uitvoering garenloos, kleuren-
illustraties
nur 654
prijs ca. € 18,50
verschijnt december 2016

Ernst van Raaij, Kees van Dooren, 
Lodewijk Winkeler en Tim Graas

Een schilderij van Willem van Konijnenburg

De triomf  van Thomas van Aquino, het imposante schilderij
van Willem van Konijnenburg (1868-1943) in de Zwolse do-
minicanenkerk, is ooit een ‘thomistisch planetarium’ ge-
noemd. Alles op dit grote doek draait om de dominicaner
kerkleraar met de ster op zijn borst. Hij vormt het stralende
middelpunt, de universele bron van wijsheid en kennis. De
taferelen om hem heen refereren aan zijn theologie en de
reikwijdte ervan. 
Toen Van Konijnenburg de opdracht in 1923 aanvaardde,
was de verwachting dat hij er ongeveer twee jaar voor nodig
zou hebben, maar het zouden vele jaren worden: pas in 1938
was het kunstwerk voltooid. De triomf  van Thomas van
Aquino heeft een fascinerende ontstaansgeschiedenis die zich
afspeelt tegen de achtergrond van katholieke herleving, neo -
thomisme en vernieuwing van de kerkelijke kunst. Op het
schilderij, waarvan de thematiek deels buiten de gebaande
paden gaat, zijn veel bijzondere details te ontdekken. Dit
boek zoomt erop in.

Kees van Dooren, kunsthistoricus, werkt aan een dissertatie
over de iconografie van Franciscus van Assisi. Hij was archi-
varis bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint
Agatha. Tim Graas, kunsthistoricus, is medewerker bij het
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen. Was eerder
werkzaam voor de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Neder-
land, Utrecht. Ernst van Raaij, vrijgevestigd kunsthistoricus
en redacteur in Nijmegen, publiceert over twintigste-
eeuwse en hedendaagse kunst. Religieus erfgoed heeft daar-
bij zijn bijzondere belangstelling. Lodewijk Winkeler,
kerkhistoricus, was hoofd van het Katholiek Documentatie
Centrum, Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in de intellectual
history van het Nederlandse katholicisme in de negentiende
en twintigste eeuw.
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De triomf van Thomas van Aquino

De foto’s in dit boek zijn van 
de hand van Joop van Putten
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isbn 987 90 5625 469 8
omvang ca. 176 blz.
formaat 16 x 24 cm
uitvoering gebonden in harde band
nur 693
prijs ca. € 19,95
verschijnt december 2016

Stichting Heemkunde Malden

Malden en de Maldenaren
Honderd jaar geschiedenis in foto’s, 1870-1970

Malden, een dorp onder de rook van Nijmegen, heeft een
lange en rijke geschiedenis. Al 700 jaar voor het begin van
onze jaartelling woonden er mensen op de plek waar nu de
kerk te vinden is. Het dorp Malden is tussen 1100 en 1200
ontstaan als een ontginningsdorp op de uitlopers van de
heuvelrug tussen Nijmegen en Molenhoek. Van 1096 tot
1348 was het een leen van het graafschap Kleef, in later eeu-
wen was het een vrije, hoge Heerlijkheid. In 1813 werd Mal-
den opgenomen in het Koninkrijk der Nederlanden.
Eeuwenlang, tot aan de Tweede Wereldoorlog, bleef  Mal-
den een agrarische gemeenschap en min of  meer stabiel in
grootte en inwonertal. Na 1960 veranderde het karakter van
het dorp door de komst van tal van nieuwe inwoners die in
Nijmegen gingen werken en hier huisvesting zochten. Een
explosieve groei van woningen en voorzieningen volgde.
Voor al die nieuwe inwoners verrezen fraaie woonwijken
rondom de oude dorpskern.
In dit boek is de geschiedenis van Malden op aantrekkelijke
wijze vastgelegd in woord en beeld. Meer dan honderd
foto’s tonen de rijke geschiedenis van het dorp: markante in-
woners en gezichtsbepalende boerderijen, het kleurrijke en
gevarieerde verenigingsleven, de moeilijke oorlogsjaren, de
oude kerk en de bouw van de nieuwe. Een feest van herken-
ning voor iedereen die Malden ‘van vroeger’ kent, en een
bron van informatie voor de nieuwe Maldenaren.

Deze nostalgische terugblik op het Malden van vroeger is
een uitgave van de Stichting Heemkunde Malden en is sa-
mengesteld door Frans Kesseler, Ton Niekus, Petra Thijssen
en Jan Willemsen. De eindredactie was in handen van Jan
Willemsen, historicus, werkzaam van 1990 tot en met 2007
ten behoeve van het Katholiek Documentatie Centrum en
nu werkzaam als archivaris van de Heilig Land Stichting. 
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Van Jan Willemsen verschenen
eerder bij Valkhof Pers boeken
over de Academische Leken
Missie Actie (ALMA) in 1990,
over de Memisa en Medicus
Mundi Nederland, twee katho-
liek uitzendorganisaties van
medisch personeel, in 1996 en
over de kerkelijk kunstenaar
Piet Gerrits en de Heilig Land
Stichting in 2014.



isbn 978 90 5625 463 6
omvang 152 blz.
formaat 12 x 20,5 cm 
uitvoering paperback
nur 740
prijs ca. € 15,50 
verschijnt september 2016

De euro in de spreekkamer
Geld speelt wel een rol

De nieuwe Zorgverzekeringswet is ruim tien jaar van kracht
en we zien langzamerhand de gevolgen ervan doorwerken 
in de maatschappij. De aanleiding tot de nieuwe wet was
vooral ingegeven door het niet meer in de hand kunnen 
houden van de uitgaven voor de zorg. Op termijn zou dit 
het koopplaatje van de burger negatief  beïnvloeden. De ge-
dachte was dat ‘marktwerking’ in de zorg het antwoord zou
kunnen zijn, als een middel om de kosten ervan te kunnen
beheersen. Verhoging van de kwaliteit van zorg staat daarbij
hoog in het vaandel, omdat dat uiteindelijk maakt dat de pa-
tiënt de hoogste kwaliteit wil en bewuste keuzes zal maken.
In De euro in de spreekkamer wordt uiteengezet hoe de ont-
wikkeling naar het nieuwe zorgsysteem de afgelopen eeuw
heeft plaatsgevonden. Waarop is in het huidige systeem de
relatie tussen de patiënt, de arts/het ziekenhuis en de zorg-
verzekeraars gebaseerd? Is dat solidariteit of  slechts een
kwestie van economisch denken? De kosten van de gezond-
heidszorg zijn nog steeds een grote last voor de gemiddelde
burger en nemen jaarlijks toe. Dan komt ook de vraag naar
voren of  de nieuwe wet, hoe goed zij ook is bedoeld, geen
collateral damage tot gevolg heeft. Wat te doen als de prijs van
een behandeling te hoog wordt? Lage inkomensgroepen val-
len gemakkelijk uit de boot. Is het bedachte systeem wel
rechtvaardig? Is er een voor iedereen gelijke toegangsmoge-
lijkheid tot kwalitatief  goede zorg of  dreigt er tweedeling te
ontstaan? Wat zijn de gevolgen voor de patiënt als een bud-
get wordt overschreven?

Dr. Maria van den Muijsenbergh is huisarts in Nijmegen en
senior onderzoeker bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde
van het Radboudumc te Nijmegen en bij Pharos, het experti-
secentrum gezondheidsverschillen. Zij is secretaris van de
Medische afdeling van het Thijmgenootschap en lid van de
Wetenschappelijke raad. Prof.dr. Theo Wobbes is emeritus
hoogleraar Chirurgische oncologie in het Radboudumc in
Nijmegen. Hij is voorzitter van de Medische afdeling van het
Thijmgenootschap en lid van de Wetenschappelijke raad.
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De euro in de spreekkamer
verschijnt als aflevering 104.3 in
de reeks Annalen van het
Thijmgenootschap.

Theo Wobbes en Maria van den Muijsenbergh (red.)
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isbn 978 90 5625 473 5
omvang ca. 120 blz.
formaat 12 x 20,5 cm 
uitvoering paperback
nur 860
prijs ca.  € 13,50 
verschijnt oktober 2016

Carlo Leget en Marcia Smits (red.)

De patiënt overvraagd?
Autonomie opnieuw doordacht

Lange tijd bepaalde de arts wat goed was voor de patiënt. 
De patiënt had een min of  meer af hankelijke rol. De laatste
jaren is dat veranderd: van passiviteit worden patiënten nu
opgeroepen tot activiteit. Zij worden aangesproken als – 
kritische – klant, als manager van hun eigen gezondheid, 
als partner die samen met zorgverleners een behandeling 
bepaalt. Die rollen veronderstellen allemaal dat de patiënt
actief  is, rationeel en autonoom. De realiteit is dat patiënten
ook vaak angstig of  in de war zijn, kampen met belangen-
conflicten of  de situatie niet kunnen overzien.

Zijn er louter zegeningen te verwachten van de toenemende
zeggingskracht van patiënten, of  heeft deze ontwikkeling
ook een keerzijde? Hoe kunnen we recht doen aan de eis 
om de autonomie van de patiënt te respecteren zonder de
patiënt te overvragen? In De patiënt overvraagd worden deze
vragen doordacht door diverse auteurs, vanuit de weten-
schap, de professionele zorgpraktijk en/of  patiëntervaring.
Deze bundel verschijnt naar aanleiding van de Prudentia-
conferentie in 2013.

De bijdragen in dit boek zijn van Carlo Leget, Marcia Smits,
Annelies van Heijst, Dick Stap, Jeannette Pols, Gert Olthuis,
Trees Coucke, Monica Roose, Alet Velthuis, Anky de Bakker,
Mirjam Claessens, Petra Veldman, Marij Bontemps-Hom-
men, Roberto Tobon Morales en Margo Trappenburg.
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De patiënt overvraagd?
verschijnt als aflevering 104.4 in
de reeks Annalen van het
Thijmgenootschap.



isbn 978 90 5625 472 8
omvang ca. 120 blz.
formaat 12 x 20,5 cm 
uitvoering paperback
nur 680
prijs ca. € 13,50 
verschijnt december 2016

Geert van Dartel (red.)

Erasmus Oecumenicus
In vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof

In de aanloop naar de Reformatie speelde Erasmus een be-
langrijke rol. In de Lof  der Zotheid (1511), geschreven na een
verblijf  in Engeland bij zijn vriend Thomas More, legde hij
de vinger op de schijnheiligheid en de misstanden in de kerk
van zijn tijd. Voor de intellectuele elite van zijn tijd was hij
een baken van hoop op vernieuwing. Hij streefde naar de
synthese van het Evangelie en de antieke beschaving en was
de grondlegger van het evangelisch humanisme. Een van
zijn belangrijkste werken was zijn uitgave van het Nieuwe
Testament in het Grieks, het Novum Instrumentum (1516). 

Naar aanleiding van de uitgave van het Novum Instrumentum
vond in maart 2016 in Museum Gouda een symposium
plaats over de betekenis van Erasmus voor geestelijke vrij-
heid en vernieuwing. Drie thema’s kwamen aan de orde:
Erasmus’ betekenis voor de bijbelse hermeneutiek, de
beeldvorming van Erasmus bij katholieken, protestanten en
humanisten en de vraag in hoeverre Erasmus ook vandaag
een inspiratiebron is voor geestelijke vrijheid en vernieu-
wing. 

In Erasmus Oecumenicus worden de lezingen van dit sympo-
sium gepubliceerd. Met bijdragen van mgr. Aldo Cavalli, 
Ad van der Helm, Gerard de Kleijn, Herman Pleij, Jan
Krans, Peter Nissen, Ger Groot en Rob van Uden.
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Erasmus Oecumenicus
verschijnt als aflevering 104.5 
in de reeks Annalen van het
Thijmgenootschap.



Ari van Buuren

Stemsleutels
Bespiegelingen over woord, 
stem en taal

‘ek kan eerlik se dat ek
nog nooit iets soortgelyks
gelees het nie!
afgesien van die poetiese
klank is dit gevul met
hoogs interessante waar-
nemings en relevante in-
formasie...

uiters en diep bedankt dat
u die moeite gedoen het
om die boek by my uit te
kry. dit was ’n lafenis om
te lees.’
– Antjie Krog

isbn 978 90 5625 452 0 
300 blz. • € 15,00 

Pater Jan van Kilsdonk sj

Dag jongen van licht
In Italië is een vertaling verschenen
van het boek Dag jongen van licht, de
indrukwekkende bundel preken die
pater Jan van Kilsdonk heeft gehou-
den bij het afscheid van homoseksu-
ele mannen. De Nederlandse uitgave,
onder redactie van Pierre Valkering,
zag in december 2012 het licht. Op 22
juni overhandigde Pierre Valkering in 
Rome de Italiaanse vertaling aan 
paus Franciscus. 

‘De ontmoeting met de paus heeft
veel indruk op Valkering gemaakt.
“Hij zei dat hij de homo’s in zijn hart
draagt. Dat hij dit boek in ontvangst
heeft willen nemen, beschouw ik als
een zekere erkenning van de zaak
waarvoor wij ons inzetten”’, aldus
een kort verslag op kro-ncrv.nl.

isbn 978 90 5625 388 2 
300 blz. •  € 22,50

in het nieuws onlangs verschenen onlangs verschenen
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Gied ten Berge

Kom en zie!
Nieuwe pelgrims in het 
Heilige Land

‘Ten Berge drukt de lezer 
met de neus op een aantal
pijnlijke en schrijnende feiten.
Mooie vondst is dat je je (net
als paus Franciscus) ook
“meervoudig verbonden”
kunt voelen met de slacht-
offers onder alle partijen, 
zonder neutraal te worden.’
– Trouw

isbn 978 90 5625 459 9 • 232 blz.,
incl. 8 kleurenill. • € 19,95
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• t (024) 360 7250 • f (024) 360 3269 • e info@valkhofpers.nl • i www.valkhofpers.nl

onlangs verschenen onlangs verschenen

Mari Smits

Holambra
De moeizame beginjaren van
een stukje Nederland in Brazilië

Het verhaal van een Neder-
landse emigrantengemeen-
schap in Brazilië, die na een
moeilijk begin uiteindelijk tot
bloei kwam. De ‘bloemenstad’
Holambra is tegenwoordig het
grootste productiecentrum
van bloemen en planten van
Latijns-Amerika en organiseert
jaarlijks de grootste bloemen-
expositie van het continent.

isbn 978 90 5625 458 2
368 blz. • € 24,95

onlangs verschenen

A.E.M. Janssen & 
Kosterus G. van Manen

Johannes Fontanus 
(1545-1615)

Johannes Fontanus – ‘de refor-
mator’ van Gelderland – wilde
de ‘ware gereformeerde religie’
vestigen. Dagelijks leven en
openbare orde moesten op
basis van orthodox gerefor-
meerde opvattingen en leef-
regels worden gedisciplineerd.
Maar hoe streng gelovig ook,
Fontanus had oog voor de leer
én het leven. De leer was en
bleef  streng, de praktijk van 
het leven noopte hem tot een
zekere mildheid. 

isbn 978 90 5625 451 3
304 blz. • € 29,95

Theo Salemink

Op de rug van de tijger
Pleidooi voor een economie met
een menselijk gezicht

‘Zeer lezenswaardig. Een warm
pleidooi voor een andere kijk
op economie. Precies daar heb-
ben we in onze tijd ongekend
veel behoefte aan.’ – Volzin

‘Een hoopvol perspectief  aan
het slot van een informatief
boek van iemand die hartstoch-
telijk het ideaal van een recht-
vaardige samenleving na blijft
streven.’ – Nieuwwij.nl

isbn 978 90 5625 445 2
192 blz. • € 19,50


