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Gied ten Berge

‘Kom en zie!’
Nieuwe pelgrims in het Heilige Land

‘Kom en zie!’ – zo was de oproep van een groep vooraan-
staande Palestijnse christenen aan geloofsgenoten overal ter
wereld in een in 2009 gepubliceerd document. Zij deden een
beroep op Heilige-Land-pelgrims om oog te hebben voor
het Palestijnse lijden, of  was het in feite een oproep tot poli-
tiek gekleurd toerisme? En is een nieuwe vorm van pelgri-
meren naar het Heilige Land mogelijk? 
Ten Berge onderzocht deze vraag tijdens een reis met een
groep mensen die aan de oproep gehoor wilden geven van-
uit een verbondenheid met jodendom en christendom. Ze
wilden ‘grensgangers’ zijn met een open oog voor de actu-
aliteit van het land. Ze bezochten heilige en onheilige plaat-
sen en spraken met mensen aan beide zijden van de
Israëlische muur. Via diepte-interviews en kringgesprekken
werd geïnventariseerd wat deze reis met hen deed. Hun er-
varingen vormen de kern van dit boek.
Vooraf  wordt ingegaan op verschillende benaderingen van
het fenomeen pelgrimeren. Het afsluitende laatste deel
biedt een schets van religieus gemotiveerd pelgrimeren
door de eeuwen heen en uiteenlopende theologische reflec-
ties daarop. Daarin is zowel aandacht voor de kerkvader Au-
gustinus, in wiens werken het begrip pelgrim centraal staat,
als voor eigentijdse theologen die een nieuwe vorm van pel-
grimeren kunnen inspireren. 
‘Kom en zie!’ vormt een bijdrage aan het thema Pilgrimage for
Justice and Peace van de Wereldraad van Kerken en ziet de
reis van paus Franciscus naar het Heilige Land als een voor-
beeld. 

Gied ten Berge studeerde sociologie en theologie. Hij
werkte 35 jaar voor vredesorganisaties en is voorzitter van
het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorga-
nisaties (SIVMO) en medeoprichter van de Stichting Kairos
Palestina Nederland. Hij publiceerde eerder Land van men-
sen. Christenen, joden en moslims tussen confrontaties en dialoog,
eveneens verschenen bij Valkhof  Pers.

isbn 978 90 5625 459 9
omvang ca. 256 blz.
formaat 14 x 22 cm 
uitvoering paperback, met
illustraties in kleur
nur 700
prijs ca. € 19,95
verschijnt maart 2016
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Mari Smits

Holambra
De moeizame beginjaren van een stukje Nederland in Brazilië

In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog waren de
herinnering aan de verschrikkingen van de oorlog en de cri-
sisjaren voor veel Nederlanders motieven om ons land te
verlaten en elders hun geluk te beproeven. In 1948 werd in
Brazilië, op 140 kilometer ten noorden van São Paulo, een
groot stuk land (fazenda) aangekocht voor de vestiging van
Nederlandse emigranten. Er was niks, alleen enkele scha-
mele hutjes, en alle grond moest nog worden ontgonnen.
Op deze Fazenda Ribeirão is nu een bloeiende gemeenschap
gevestigd met onmiskenbare Nederlandse elementen. Voor-
dat die bloei tot stand kwam moesten de Nederlandse pio-
niers in de beginjaren een harde strijd leveren om het
dagelijks bestaan. Veel pioniers zijn vertrokken naar bestem-
mingen elders in Brazilië of  naar Nederland teruggekeerd.
Dit boek gaat over de Nederlandse betrokkenheid bij de op-
bouw van een emigrantengemeenschap in Brazilië en be-
schrijft wat deze emigranten daar in die beginjaren hebben
meegemaakt. Hoewel Holambra werd opgezet als een parti-
culier initiatief, raakte de Nederlandse staat er al snel bij be-
trokken. Behalve de moeizame opbouwfase van de kolonie,
met daarbij veel interne conflicten, wordt in het boek ook
aandacht besteed aan de vestigingen die hieruit zijn voort-
gekomen. Het boek eindigt met de stichting van Holambra
II in 1961, toen de eerste naoorlogse Nederlandse groepsves-
tiging in Brazilië na twaalf  jaar de pioniersfase eindelijk ach-
ter zich kon laten.

Dr. Mari Smits is historicus, gespecialiseerd in eigentijdse ge-
schiedenis, met als aandachtsgebieden emigratie (met name
naar Zuid-Amerika), Nederlandse landbouwgeschiedenis,
ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie. Hij
promoveerde op een proefschrift over de Katholieke Neder-
landse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB).

isbn 978 90 5625 458 2
omvang ca. 400 blz.
formaat 16 x 24 cm
uitvoering paperback
nur 680
prijs ca. € 25,–
verschijnt mei 2016
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Cobbenhagen Essays
De visie van de grondleer op de Tilburgse universiteit

‘We moeten zelf van ons leven iets maken, levenskunstenaar zijn.
We moeten niet alleen de gelegenheden tot het verkeerde vermijden,
maar tevens – en zeker niet minder – de mogelijkheden tot het
goede zoeken en aangrijpen. De verzuimde mogelijkheden beder-
ven misschien meer in het leven dan het niet vluchten van de ver-
keerde gelegenheden. Want verzuimde mogelijkheden keren niet
gauw, misschien nooit meer, terug.’

Martinus Cobbenhagen (1893-1954), priester en econoom, is
onbetwist de grondlegger en ‘vader’ van wat nu Tilburg
University is. Vanaf  de oprichting van de ‘Rooms Katho-
lieke Handelshoogeschool’ in 1927 tot zijn voortijdige dood
in 1954 was hij niet alleen hoogleraar en verschillende keren
rector, maar inspireerde hij het beginnende academische en
gemeenschapsleven in Tilburg met frequente voordrachten
en artikelen. Samen vormen deze teksten de ‘idee’ die Cob-
benhagen had van een Tilburgse universiteit. Meteen na de
Tweede Wereldoorlog, toen het academische leven in be-
langrijke mate heruitgevonden moest worden, werden ze
voor het eerst gebundeld uitgegeven, op slecht oorlogspa-
pier, in een uitgave die reeds lang niet meer verkrijgbaar is.
Nu, zeventig jaar later, zijn deze bijdragen – op enkele zeer
tijdgebonden stukken na – opnieuw gepubliceerd: in de
nieuwe spelling, met een notenapparaat, en met het oog op
de huidige samenstelling van de academische gemeenschap,
met een Engelse vertaling. Zo is Cobbenhagens visie op-
nieuw beschikbaar voor al degenen die de Tilburgse univer-
siteit vandaag ter harte gaat. Want je kunt iets pas
ontwikkelen en vernieuwen als je je eerst vereenzelvigd
hebt met de oorspronkelijke idee ervan.

isbn 978 90 5625 456 8
omvang 240 blz.
formaat 15 x 23 cm
uitvoering paperback
nur 694
prijs € 22,50
reeds verschenen
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isbn 978 90 5625 460 5
omvang ca. 120 blz.
formaat 12 x 20,5 cm
uitvoering paperback
nur 694
prijs ca. € 13,50
verschijnt februari 2016

Michel Bronzwaer en Joost van der Net [red.]

500 jaar Utopia

Vijf honderd jaar geleden publiceerde Thomas More (1478-
1535) zijn Utopia. Het werk, geschreven in de jaren 1515 en
1516, heeft een ongekend grote invloed gehad, mede omdat
More de fictieve staat ‘Utopia’ in zijn boek voorstelt als een
samenleving zonder privé-eigendom. 
Het boek Utopia kan zonder twijfel gelezen worden als een
felle aanklacht van Thomas More tegen misstanden in het
Engeland van zijn tijd. Op de vraag of  More met het eiland
‘Utopia’ een werkelijk te realiseren nieuwe samenlevings-
vorm heeft voorgesteld, zijn in de afgelopen vijf honderd
jaar zeer uiteenlopende antwoorden geformuleerd. De tek-
sten in dit boek beantwoorden deze vraag niet. Zij zijn be-
doeld om belangstellende hedendaagse lezers van de Utopia
te helpen bij het vormen van een eigen oordeel. 

Inigo Bocken, Donald Loose en Rudi te Velde voeren met
hun bijdragen de lezer binnen in de wereld van Sir Thomas
More. Donald Loose, Ad van Luyn en Joost van der Net ver-
diepen de betekenis van de Utopia voor onze cultuur. 

De bijdragen in deze bundel zijn de vrucht van studiebijeen-
komsten die door Stichting Thomas More in de afgelopen
jaren aan de Utopia zijn gewijd.

6

n
ie

u
w

500 jaar Utopia verschijnt als
aflevering 104.1 in de reeks
Annalen van het
Thijmgenootschap.
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isbn 978 90 5625 461 2
omvang ca. 120 blz.
formaat 12 x 20,5 cm
uitvoering paperback
nur 736
prijs ca. € 13,50
verschijnt april 2016

Donald Loose

De universiteit – een leerschool 
in humanisering
Voor één keer geen jammerklacht over wat er allemaal mis-
gaat met de universiteit maar een poging – een essay – te
verwoorden waar een universiteit voor dient te staan.
De achttiende-eeuwse Verlichtingsfilosoof  Immanuel Kant
splitst de vraag ‘Wat is de mens?’ op in drie deelvragen: wat
kan ik kennen? wat moet ik doen? en wat mag ik hopen? De
integrale opdracht van de universiteit is geen van de drie
vragen te ontlopen: kennis bieden, verantwoordelijkheid be-
wust maken en een zekere hoop bieden. 
We kunnen het functioneren van de universiteit namelijk
niet losweken uit de democratische context waarbinnen ze
functioneert en ten opzichte waarvan ze ook verantwoorde-
lijkheid draagt, in het bijzonder waar nieuwe media zich als
alternatieve informatiebron opwerpen. Ondanks de greep
van economie en techniek op de hedendaagse universiteit
blijft de hoop terecht dat uitgerekend een universitaire kriti-
sche geest ons kan behoeden voor nieuwe vormen van ideo-
logie en kan bijdragen tot een vorm van een gelukt leven en
een zinvol bestaan in een mondiale context. De oorspronke-
lijke droom van de eenheid van alle kennis ten behoeve van
de waarheid en de vrijheid blijft onverminderd de drijfveer
van de universiteit.

Donald Loose is emeritus bijzonder hoogleraar wijsbe-
geerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg
University. Hij publiceert over Kant en de Verlichting,
Franse politieke filosofie van de 20ste eeuw, christendom en
moderniteit. 
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De universiteit verschijnt als
aflevering 104.2 in de reeks
Annalen van het
Thijmgenootschap.



isbn 978 90 5625 463 6
omvang ca. 120 blz.
formaat 12 x 20,5 cm
uitvoering paperback
nur 740
prijs ca. € 13,50
verschijnt juni 2016

Theo Wobbes en Maria van de Muijsenbergh (red.)

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 de vrees dat de uitgaven voor de zorg
niet meer in de hand gehouden zouden kunnen worden. Op
termijn zou dit het koopkrachtplaatje van de burger nega-
tief  beïnvloeden. De gedachte was dat ‘marktwerking’ in de

zorg het antwoord zou kunnen zijn, als een
middel om de kosten ervan te kunnen beheer-
sen. Verhoging van de kwaliteit van zorg staat
daarbij hoog in het vaandel, omdat dat uiteinde-
lijk maakt dat de patiënt de hoogste kwaliteit
wil en bewuste keuzes zal maken.
In De euro in de spreekkamer wordt uiteengezet
hoe de ontwikkeling naar het nieuwe zorgsys-
teem de afgelopen eeuw heeft plaatsgevonden.
Waarop is in het huidige systeem de relatie tus-
sen de patiënt, de arts/het ziekenhuis en de
zorgverzekeraars gebaseerd? Is dat solidariteit
of  slechts een kwestie van economisch denken?
De kosten van de gezondheidszorg 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 da-
mage tot gevolg heeft. Wat te doen als de prijs van een be-
handeling te hoog wordt? Lage inkomensgroepen vallen
gemakkelijk uit de boot. Is het bedachte systeem wel recht-
vaardig? Is er een voor iedereen gelijke toegangsmogelijk-
heid tot kwalitatief  goede zorg of  dreigt er tweedeling te
ontstaan? Wat zijn de gevolgen voor de patiënt als een bud-
get wordt overschreden?
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De euro in de spreekkamer
verschijnt als aflevering 104.3 in
de reeks Annalen van het
Thijmgenootschap.

(Uit: De vier gedaanten van de arts.
Olieverf  op doek, 1752. Jan Jozef
Horemans de jongere (1714-na 1790).
Museum Boerhaave, Leiden)
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isbn 978 90 5625 462 9
omvang ca. 320 blz.
formaat 13 x 21 cm
uitvoering paperback
nur 681
prijs ca. € 19,50
verschijnt april 2016

Harry Stroeken (red.)

Een verloren verleden
Priesters kijken terug

Bijna twintig jaar geleden startte Valkhof  Pers in samenwer-
king met het Katholiek Documentatie Centrum de Memo-
Reeks, waarin levensverhalen uit het katholiek verleden, en
soms ook heden, worden opgetekend. De veertig delen die
tot nu toe zijn verschenen leveren samen een kleurrijk en ge-
nuanceerd beeld op waarin allerlei facetten van het katholiek
leven aan bod komen. Aan het woord kwamen natuurlijk re-
ligieuzen (priesters, zusters), maar ook vakbondsmensen,
politici, een rechter, een journalist, een arts, en vele anderen.
Vrijwel alle afleveringen bevatten het levensverhaal van één
persoon, in Een verloren verleden vertellen negen (ex-)priesters
op soms zeer openhartige wijze hun verhaal. 
De auteurs zijn allen een product van het Rijke Roomse
Leven, maar zij hebben ook de teloorgang daarvan meege-
maakt in de jaren dat zij in de kerk functioneerden. Ook dat
hebben zij ieder op hun eigen wijze beleefd en verwerkt.
Het verslag van hun persoonlijke wederwaardigheden heeft
aldus niet alleen een autobiografische betekenis, maar
vormt tevens een tijdsdocument. 
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Een verloren verleden
verschijnt als aflevering 41 in de
Memoreeks, waarin verhalen
uit het katholiek leven te boek
worden gesteld.



Theo Salemink

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

Een hoogst actueel boek over
de grote problemen van onze
tijd – klimaat, armoede en on-
gelijkheid. Dé oplossing is niet
zo eenvoudig te vinden, maar
een begin ervan ligt misschien
in het besef, stammend uit een
oeroud en universeel verhaal,
dat alle mensen uiteindelijk
één grote familie vormen.

‘Een hoopvol perspectief  aan
het slot van een informatief
boek van iemand die harts-
tochtelijk het ideaal van een
rechtvaardige samenleving na
blijft streven.’ – Nieuwwij.nl
isbn 978 90 5625 445 2
192 blz. • € 19,50

Edward Schillebeeckx

Verhalen van een 
Levende
Theologische preken, bezorgd
door Hadewych Snijdewind

‘Een prachtige laagdrempelige
kennismaking met een theo-
loog van formaat.’ – Trouw

‘Het aardige is dat je in dit
boek een oudere Schillebeeckx
tegenkomt, die niet verplet-
terd blijkt onder de vragen van
de moderniteit, maar tot het
einde toe hoop en verwach-
ting heeft geput uit de “verha-
len van een Levende”. Hij
schetst een royaal en liefdevol
beeld van de God van Jezus
Christus, die humaniteit sticht
en nastreeft.’ – Friesch Dagblad

isbn 978 90 5625 385 1
444 blz. • € 42,50

onlangs verschenen onlangs verschenen onlangs verschenen

Paul Begheyn sj e.a.

Frans van der Lugt sj 
1938-2014
Bruenbouwer en martelaar 
in Syrië

‘Eén ding vervulde mij steeds
meer: lief hebben, maar dan ook
met inzet van heel mijn persoon.
Ik houd met heel mijn, helaas
zondig, hart van de mensen,
vooral van de zondaars.’ – Frans
van der Lugt

‘Ook na zijn dood geeft pater
Frans ons te denken.’ – Volzin
‘Een verhaal over een leven in
eenvoud en trouw vanuit een 
ijzersterk godsgeloof.’ – Roerom
‘Het is terecht dat er een boekje
aan deze bijzondere man is 
gewijd.’ – Frits Abrahams, NRC

isbn 978 90 5625 449 0
96 blz. • € 12,50 



onlangs verschenen

Stephan van Erp

De onvoltooide 
eeuw
Voorlopers van een katholieke
cultuur

‘De levens van Dorothy Day,
David Jones en Edward Schille-
beeckx maken het lezen van
dit boek op zich al de moeite
waard. (...) Voor de katholieke
kerk biedt het een belangrijke
denkrichting (maar ook voor
protestanten kan het zeker
geen kwaad hier kennis van te
nemen).’ – Trouw

isbn 978 90 5625 423 0
160 blz. • € 15,95 

longlist biografieprijs 2016

Ton Crijnen

Kardinaal Ad Simonis
Kerkleider in de branding
Een biografie

isbn 978 90 5625 424 7
608 blz., geïll. • € 39,50

In dit ruim 600 pagina's tellende boek,
onder andere gebaseerd op tientallen
openhartige gesprekken met de kardinaal
zelf  en met vele andere betrokkenen en
deskundigen, vertelt Ton Crijnen het
levensverhaal van een man die als bisschop
en aartsbisschop aan het roer stond van de
katholieke kerk in ons land, in een tijd van
ontkerkelijking en polarisatie. Daarmee is
dit boek tevens een overzicht van een halve
eeuw roerige kerkgeschiedenis.

‘Boeiende biografie van kardinaal
Simonis geeft een evenwichtig
beeld’ – Elsevier

‘De auteur is erin geslaagd de
emeritus aartsbisschop van
Utrecht door te zagen en toch
heel te laten’ – rkk.nl

‘Deskundig, beeldend en boeiend
geschreven. (...) Een onthullend
boek, (...) uitvoerig en informa-
tief.’ – Streven

‘Boeiende kijk op het vermolmde
gebinte van de katholieke kerk’
– de Volkskrant

‘Een prachtig portret van een 
boeiende man, maar vooral een
ontzettend goed gedocumenteerd 
verhaal over de roerige tijden van
de Nederlandse kerkprovincie. (...)
een rijk beeld van deze om-
streden bisschop. (...) Als je de hui-
dige staat van de katholieke kerk
in Nederland wilt begrijpen kun je
eigenlijk niet om dit boek heen.’
– Trouw

‘Het kloeke resultaat dwingt be-
wondering af: zeer leesbaar en
evenwichtig van oordeel.’ – VolZin

‘Prachtig geschreven’  – Friesch
Dagblad

Kardinaal Ad Simonis, kerkleider in de branding 
is eind december 2015 door dagblad Trouw getipt als boek dat u

misschien gemist hebt maar nog moet lezen én staat op de longlist voor
de Biografieprijs 2016 van de Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema.
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Op naar de Olympos en De farao en de dief van Hein van Dolen samen voor slechts € 40,–

Het is alweer zes jaar geleden dat Op naar de Olympos verscheen, een boek met heerlijke, span-
nende ontroerende en soms gruwelijke verhalen over Griekse goden, helden en mensen, geschre-

ven door Hein van Dolen. Drie jaar geleden verscheen ook De farao en de dief, opnieuw een
kleurrijke bundel meeslepende verhalen uit de oude wereld. 

Onlangs verscheen van Op naar de Olympos alweer de derde druk. 
Om dat te vieren geldt nu tot en met 20 maart 2016 een speciale aanbieding: 

beide boeken samen kosten nu  € 40,– 
(in plaats van € 24,50 per exemplaar)

Beide boeken zijn uitgevoerd met een harde band, volledig in kleur en voorzien van een cd
waarop Hein van Dolen zelf  een deel van de verhalen voorleest. De originele en sprankelende

kleurenillustraties zijn van de hand van Louis van Geijn.

Hein van Dolen

Op naar de Olympos!
Verhalen over Griekse goden, helden en mensen,

om voor te lezen of  zelf  te lezen

isbn 978 90 5625 307 3 • 200 blz. • € 24,50

Hein van Dolen

De farao en de dief
45 verhalen uit de oude wereld

isbn 978 90 5625 386 8 • 192 blz. • € 24,50

Voor meer informatie of bestellingen kunt u contact met ons opnemen. 
Boekhandelaren kunnen onze uitgaven ook direct bij het Centraal Boekhuis bestellen. 

Uitgeverij Valkhof  Pers
Postbus 1391 • 6501 bj Nijmegen

Mr Franckenstraat 15 • 6522 ab Nijmegen
• t (024) 360 7250 • f (024) 360 3269 • e info@valkhofpers.nl • i www.valkhofpers.nl


