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Gerard Pieter Freeman

Umbrië
In de voetsporen van Franciscus

Umbrië is voor veel Nederlanders een popu-
laire vakantiebestemming. Dit ‘groene hart
van Italië’ is een ideale streek om te wandelen
en te fietsen. Maar Umbrië is ook een streek
van rust en bezinning, van een eeuwenoude
spirituele traditie, het land van Franciscus, de
mystieke godzoeker en dierenvriend. 
Deze unieke reisgids begint in Assisi, de stad
waar Franciscus thuis was en waar zijn graf-
kerk door topkunstenaars als Cimabue en
Giotto werd versierd. Daarna komen de plaat-
sen uit de omgeving aan bod waar Franciscus
voor zijn kluizenarijen schilderachtige plek -
ken in het weidse landschap vond en rijke
burgers prachtige kerken bouwden voor zijn
volgelingen, de minderbroeders.
De toeristische beschrijving van plaatsen en
monumenten wordt verlevendigd door 
inspirerende en soms curieuze verhalen uit
het leven van Franciscus en zijn eerste 
broeders en zusters en gecompleteerd door
praktische informatie over de aanrijroutes 
en openingstijden. 
Het inleidende hoofdstuk presenteert Francis-
cus van Assisi en zijn volgelingen en beschrijft
de ontwikkeling van de woonvormen van de
minderbroeders. Het boek wordt afgesloten
met routesuggesties, een chronologisch over-
zicht van Franciscus’ leven, een verklarende
lijst van namen en begrippen, en een register.

Gerard Pieter Freeman (1952) is bijzonder
hoog leraar franciscaanse spiritualiteit aan
Tilburg university en medewerker van het
Franciscaans Studiecentrum in Utrecht. Hij
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heeft de uitgave van de belangrijkste vroeg-
franciscaanse bronnen in het Nederlands 
verzorgd en is gepromoveerd op de ontstaans -
geschiedenis van de clarissen, de vrouwelijke
volgelingen van Franciscus. Hij publiceerde
studies in het Engels, Duits, Italiaans en Pools.
Hij brengt zijn vakanties het liefst door in
Umbrië.

‘De praktische wenken, de zorgvuldige
beschrijvingen en de zeer doordachte historische
informatie worden verschaft op een geëngageerde,
maar tegelijk volstrekt zakelijke toon. Dat is een
ware verademing.’
– Hélène Nolthenius, schrijfster van de
belangrijkste Franciscusbiografie in het Nederlands

‘Een absolute must voor reizigers naar Franciscanië.’
– website Franciscaanse Beweging

‘Onvolprezen en af en toe gewoonweg geestig.’
– Kees ’t Hart, romancier en essayist

Deze reisgids heeft in een lange periode
zijn waarde bewezen. De eerste druk
werd in 1994 gepubliceerd. Een Duitse
vertaling en drie bewerkte herdrukken
volgden. Ondertussen herstelde Umbrië
van twee aardbevingen en groeide het
toerisme. Voor deze nieuwe uitgave
werden met de hulp van andere reizigers
alle gegevens gecontroleerd, wat verou-
derd was geschrapt en werden nieuwe
ontwikkelingen opgenomen. Zo is dit
boek opnieuw onmisbaar voor toeristen
en pelgrims naar franciscaans Umbrië.
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Dit boek bevat 277 korte biografieën van hoogleraren en lec-
toren uit het verleden van de Nijmeegse Faculteit der Medi-
sche Wetenschappen, onlosmakelijk bestanddeel van het
Radboudumc. Het betreft alle hoogleraren en lectoren die
in de periode tussen oktober 1951 (de oprichting van de 
faculteit) en september 2016 werkzaam waren aan het 
Radboudumc en aan wier verbintenis door overlijden, 
emeritaat of  vertrek naar elders een einde is gekomen. 
Binnen de academische geneeskunde zijn professoren van
oudsher toonaangevend op het vlak van onderwijs, onder-
zoek en patiëntenzorg. Op hun schouders lag de grootste
verantwoordelijkheid. Tezamen leveren hun biografieën,
zoals bijeengezet in het naslagwerk Professoren op Heyendael,
een uiterst geschakeerd beeld op van sterk uiteenlopende
activiteiten, alsook een microgeschiedenis van de academi-
sche geneeskunde zoals die in Nijmegen in de voorbije 65
jaar werd beoefend.

Professoren op Heyendael is de vrucht van een jarenlange ver-
zameldrift van de emeriti professoren Fons Plasschaert
(tandheelkunde) en Gerd Rosenbusch (radiologie), later bij-
gestaan door universiteitshistoricus Jan Brabers. Het boek
kan worden beschouwd als een aanvulling op het in 2009
van de hand van Brabers verschenen Hippocrates op Heyen-
dael, over het ontstaan en de ontplooiing van de Faculteit
der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit
in de jaren 1951-2001, dat eveneens werd uitgegeven door
Valkhof  Pers.
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Professoren op Heyendael
Korte biografieën van de hoogleraren uit het verleden

van de Faculteit der Medische Wetenschappen  

Radboudumc  1951-2016

Redactie Fons Plasschaert, Gerd Rosenbusch en Jan Brabers
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Professoren op Heyendael 
Korte biografieën van de hoogleraren uit het verleden van de 
Faculteit der Medische Wetenschappen, Radboudumc 1951-2016
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Duveken Engels e.a. [red.]

100 jaar in analyse
Een bewogen geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor
Psychoanalyse in 33 interviews

In 100 jaar in analyse wordt een eeuw psychoanalyse in 
Nederland in beeld gebracht. In de 33 interviews in dit boek
wordt aan de hand van persoonlijke verhalen van analytici
de geschiedenis van de psychoanalyse zichtbaar.
Vanaf  de eerste kennismaking met psychoanalytische ideeën
had men het gevoel een manier van kijken gevonden te
hebben die inzicht verschaft in de psyche van zichzelf  en
van anderen. Zich deze ideeën eigen maken blijkt een zoek-
tocht te zijn in de complexe analytische wereld die voortdu-
rend in beweging is.
De veranderingen in de theorie en in de behandeltechniek
hebben geleid tot een ander beeld in de spreekkamer. Waar
vroeger de genezing gedicteerd werd door de duidingen van
een zich neutraal opstellende analyticus, vindt nu het gene-
zingsproces plaats in een interactie met de analyticus: samen
uitzoeken wat er aan de hand is.
Parallel hieraan loopt de verandering in de sfeer binnen de
vereniging: van een hiërarchisch klimaat, waarin de promi-
nenten tijdens wetenschappelijke vergaderingen de dienst
uitmaakten, naar meer democratische omgangsvormen
waarin een ieder zich vrijelijk mengt in de discussie.
Wat gebleven is, is het gevoel met de psychoanalyse de
meest zinvolle persoonlijkheidstheorie in handen te hebben.

Interviews met 33 vooraanstaande psychoanalytici – onder
wie bekende persoonlijkheden als Abraham de Blécourt, 
Iki Freud, Hans Keilson en Sjef  Teuns – werpen een
levendig en boeiend licht op een eeuw psychoanalyse in
Nederland in al haar facetten. 

isbn 978 90 5625 464 3 
omvang ca. 232 blz.
formaat 16 x 24 cm
uitvoering Uitvoering genaaid-
gebonden in heel papieren band,
geheel fullcolour
nur 681
prijs € 24,99
verschijnt maart 2017
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De katholieke kerk kent haar eigen kerkrecht: het canoniek
recht. Enkele jaren verscheen Compendium van het katholiek
canoniek recht. Deel I. Inleiding en volk Gods. Dat eerste deel
van het compendium bood een algemene inleiding op het
canoniek recht en een commentaar op Boek II van het 
kerkelijk wetboek over het Volk Gods.
Het tweede en laatste deel van het Compendium betreft een
commentaar op de boeken III en IV van de Codex Iuris
Canonici. Centrale thema’s zijn het leergezag, de prediking,
de catechese, de missionering, het katholiek schoolwezen en
de liturgie met bijzondere aandacht voor de zeven sacra-
menten. Dit commentaar voorziet in een eerste kennisma-
king met hetgeen de Codex aangaande de verkondiging en
de sacramenten regelt.
De twee delen van het Compendium vormen samen een
afgerond geheel. Het eerste deel gaat over de kerk als
gemeenschap en ontsluit de structuur en inrichting van de
kerk. In het tweede deel staan de geloofsverkondiging en de
geloofsvieringen centraal; het gaat over de taken van ver-
kondiging en heiliging waartoe de kerk als gemeenschap
(eerste deel) is geroepen.

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de structuur en orga-
nisatie van de katholieke kerk en voor hen die meer van het
huidige canoniek recht willen weten, is dit Compendium
geschreven.

Ton Meijers (1955) is universitair hoofddocent canoniek
recht aan de Faculteit Katholieke Theologie (TiU).
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ton meijers  Compendium van het

katholiek canoniek recht
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Compendium van het katholiek canoniek recht
Deel II: Verkondiging en sacramenten

Over deel i:
'Handzaam naslagwerk voor een
ieder die thuis wil raken en een
weg zoekt in de wetsregels van
de katholieke kerk.'
– Gezamenlijk kerkblad voor
Drenthe, Overijssel en Flevoland
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Het Apostolisch Credo,
een geloof dat verbindt
Met een voorwoord van de Dalai Lama
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Broeder David Steind-Rast

Broeder David Steindl-Rast

Dieper dan woorden
Het Credo, een geloof  dat verbindt
Met een voorwoord van de Dalai Lama

‘Diepe innerlijke vrede, een gevoel van verbondenheid, en
een stevig anker in het eeuwige Nu van het gegeven
moment, zijn enkele van de vruchten die worstelende
mensen door de eeuwen heen geplukt hebben wanneer ze
het Credo baden en op die manier hun geloof  tot uitdruk-
king brachten.’ – aldus broeder David Steindl-Rast in de
inleiding van zijn boek Dieper dan woorden.
Hij schreef  dit boek naar aanleiding van een opmerking van
de Dalai Lama, die tegen hem  had gezegd: ‘Wij hebben
zoveel gemeenschappelijk, jij en ik, maar er is één ding dat
ons scheidt: het idee van een goddelijke Schepper.’
Het Credo – de apostolische geloofsbelijdenis – gebruikt de
taal van de christelijke traditie, maar spreekt met de stem
van een spiritualiteit die dieper gaat dan welke traditie ook.
Broeder David Steindl-Rast  brengt deze tekst tot nieuw
leven. Het Credo telt slechts iets meer dan honderd
woorden, maar verwoordt een universeel geloof. Een bood-
schap van vertrouwen, liefde, verbondenheid, compassie en
vrede. 

De Oostenrijks-Amerikaanse monnik, David Steindl-Rast, is
wereldwijd bekend vanwege zijn nauwe betrokkenheid bij
de dialoog tussen christendom en boeddhisme en als brug-
genbouwer tussen verschillende religieuze tradities. Dank-
baarheid is voor hem de kern van een spirituele levenswijze
en een weg naar meer levensvreugde. Hij is mede-oprichter
van A Network for Grateful Living. Op gratefulness.org zijn
artikelen, video- en audio-opnames van broeder David te
vinden.
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Dieper dan woorden is uit 
het Engels vertaald door
Annemarie ten Dam

‘Ik ben er zeker van dat veel
lezers net als ik broeder David
dankbaar zullen zijn dat hij dit
boek heeft willen schrijven.’
– uit het voorwoord van de
Dalai Lama
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Rudi te Velde [red.]

Homo sapiens
Thomas van Aquino en de vraag naar de mens

Wat maakt ons mensen tot mens? Ons verstand, onze harts-
tocht? Onze natuur, onze vrije wil? Wellicht ons verlangen
naar iets hogers? Tal van filosofen hebben zich over deze 
intrigerende vraag gebogen. 
Tussen de vele grote denkers neemt Thomas van Aquino
(1225-1274) een heel eigen plaats in. Enerzijds behoort hij 
onmiskenbaar tot de middeleeuwse christelijke wereld,
zoals ook Franciscus van Assisi, de kruistochten en de
kathedralen. Aan de andere kant is het werk van Thomas
verrassend tijdloos. Door zijn frisheid en diepgang spreekt
het steeds opnieuw lezers aan. Thomas lezen betekent zelf
leren nadenken, in een gesprek met de tekst, over
onderwerpen die hun relevantie behouden.
Homo sapiens bevat een reeks van bijdragen waarin diverse
aspecten van Thomas’ visie op de mens aan bod komen,
vaak in samenhang met een actuele thematiek en vraagstel-
ling. De bijdragen zijn gebaseerd op de voordrachten die
gehouden zijn tijdens de Summerschool over Thomas van
Aquino in augustus 2016 aan de Universiteit van Amster-
dam. De auteurs – theologen en filosofen – zijn allen des-
kundig en vertrouwd met het gedachtengoed van Thomas
en de thomistische traditie. Behalve aan Thomas zelf
schenkt deze bundel ook aandacht aan de Nederlandse
variant van het neothomisme en de door Thomas geïnspi-
reerde filosofie van de vorige eeuw. 
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Homo sapiens verschijnt als
aflevering 105.1 in de reeks
Annalen van het
Thijmgenootschap.
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Arnold Smeets en Frank Bosman [red.]

Gods letterproeverij
Portretten van katholieke literatoren

Godfried Bomans, Lucebert, Marie Koenen, Vonne van der
Meer: vier auteurs die naast het schrijverschap gemeen-
schappelijk hebben dat ze katholiek zijn. Zeer verschillend
katholiek overigens.

In Gods letterproeverij worden tien katholieke schrijvers
geportretteerd. Het boek illustreert de veelzijdigheid van
het Nederlandse katholicisme in de twintigste eeuw. Een
eeuw waarin de katholieke kerk van fiere zuil veranderde 
in zieltogende restkerk. Hoewel. Ook in moderne literatuur
wordt God beschreven en beproefd. 
Hoe de schrijvers zich tot God, geloof  en tot de kerk ver-
hielden, wordt in hun werk weerspiegeld. Soms helder,
soms in een meer paulijnse betekenis.
In de bijdragen gaat het om de vraag hoe bij de verschil-
lende literatoren de relatie tussen hun katholieke identiteit
en hun werk gestalte krijgt. Op welke wijze geven zij een
beeld van de katholieke cultuur van hun tijd? 

De bijdragen in Gods letterproeverij zijn van Inigo Bocken,
Hein Blommestijn, Liesbeth Eugelink, Johan Goud, Theo
Salemink, Marcel Sarot, Hans van Stralen, Gé Vaartjes en
Albert van der Zeijden.

Gods letterproeverij verschijnt onder redactie van Frank 
G. Bosman en Arnold Smeets, naar aanleiding van de reeks
lezingen ‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan’ van
Luce, instelling voor kennisvalorisatie en postinitieel onder-
wijs van de Tilburg School of  Catholic Theology.
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Gods letterproeverij verschijnt als aflevering 105.2 
in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.
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De triomf  van Thomas van Aquino, het imposante
schilderij van Willem van Konijnenburg (1868-
1943) in de Zwolse dominicanenkerk, is ooit een
‘thomistisch planetarium’ genoemd. Alles op dit
grote doek draait om de dominicaner kerkle-
raar 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 onge-
veer 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 ontstaansgeschie-
denis die zich afspeelt tegen de achtergrond van
katholieke herleving, neothomisme en vernieu-
wing van de kerkelijke kunst. Op het schilderij,
waarvan de thematiek deels buiten de gebaande
paden gaat, zijn veel bijzondere details te ont-
dekken. Dit boek zoomt erop in.

De foto’s in dit boek zijn van de hand van Joop
van Putten.
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Ernst van Raaij, Kees van Dooren, Lodewijk Winkeler, Tim Graas

De triomf van Thomas van Aquino
Een schilderij van Willem van Konijnenburg



Jan Jacobs

In de schaduw van
Franciscus
De Nederlandse Minderbroeders-
Kapucijnen

Een lijvig maar zeer leesbaar
boek over een veelkleurige en
soms eigengereide broeder-
schap van denkers maar vooral
doeners die in de schaduw van
Franciscus zich hebben ingezet
voor mensen in de marge.

isbn 978 90 5625 468 1 
520 blz. • € 29,95 

Louisa van der Pol

Getild in de taal

De vernieuwing van C.O. Jellema’s
poëtica door zijn vertaling van
Meister Eckhart

Jellema’s vertaling van Eckharts
mystieke werk heeft duidelijke
sporen nagelaten in zijn eigen
gedichten. De auteur Louise van
der Pol laat zien dat Jellema’s
poëzie heel anders is te waarde-
ren dan tot nog toe is gebeurd.
Bovendien wordt duidelijk dat
Jellema’s zwijgen over God,
ofwel Eckharts Gotes geswîgen,
ieder mens persoonlijk raakt. 

isbn 978 90 5625 470 4 
416 blz. • € 24,95

onlangs verschenen onlangs verschenen onlangs verschenen

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

Marieke Smulders

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

… een boeiende terugblik op
wat de leden van deze actieve
gemeenschap van mannelijke
religieuzen in die honderd jaar
in hun apostolaat hebben
gedaan en beleefd: in parochies,
clubhuizen, in de havens van
Amsterdam en Rotterdam, in
gevangenissen en studiehuizen,
ook ver buiten Nederland. 

isbn 978 90 5625 471 1
416 blz. • € 24,95

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



f o n d s l i j s t  v o o r j a a r  2017
Voor andere, oudere titels, zie www.valkhofpers.nl

isbn 978 90 5625

452 0 Ari van Buuren, Stemsleutels. Bespiegelingen over woord, stem en taal, € 15,–
453 7 Rudi te Velde (red.), Tussen geloof  en ongeloof. Religie en geloof  in een seculiere wereld, € 16,95
454 4 De levensgang van Ton Baeten. Oud-abt van de Abdij van Berne in gesprek met dr. Jean van Stratum, € 19,95
455 1 Josephine Woldring e.a. (red.), Horen, zien, beleven. Concertgebouw De Vereeniging 1915-2015, € 24,95
456 8 Cobbenhagen Essays. De visie van de grondlegger op Tilburg University, € 22,50
458 2 Mari Smits, Holambra. De moeizame beginjaren van een stukje Nederland in Brazilië, € 24,95
459 9 Gied ten Berge, ‘Kom en zie!’ Nieuwe pelgrims in het Heilige Land, € 19,95
460 5 Michel Bronzwaer en Joost van der Net (red.), 500 jaar Utopia, € 15,95
461 2 Donald Loose, De universiteit – een leerschool in humanisering, € 15,95
463 6 Theo Wobbes en Maria van de Muijsenbergh (red.), De euro in de spreekkamer. Geld speelt wel een rol, € 15,50
464 3 Duveken Engels e.a. (red.), 100 jaar in analyse. Een bewogen geschiedenis van de Nederlandse Vereniging

voor Psychoanalyse in 33 interviews, ca. € 25,–
465 0 Wim Geelen, Harrie Linssen en Peter Schreuder Goedheijt, Waar verbind ik me mee. Wat we zijn vergeten

in de 24-uurs economie, € 15,–
468 1 Jan Jacobs, In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen, € 29,95
470 4 Louisa van der Pol, Getild in de taal. De vernieuwing van C.O. Jellema’s poëtica door zijn vertaling van

Meister Eckhart, € 24,95
471 1 Marieke Smulders, Midden tussen de mensen. Een eeuw Nederlandse provincie van de Priesters van het 

H. Hart (1911-2011), € 24,95
472 8 Geert van Dartel (red.), Erasmus Oecumenicus. In vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof, € 15,50
473 5 Carlo Smits en Marcia Leget (red.), De patiënt overvraagd? Autonomie opnieuw doordacht, € 14,50
474 2 Ernst van Raaij, Kees van Dooren, Lodewijk Winkeler, Tim Graas, De triomf  van Thomas van Aquino. Een

schilderij van Willem van Konijnenburg, € 18,50
476 6 Fons Plasschaert, Gerd Rosenbusch, Jan Brabers [red.], Professoren op Heyendael. Korte biografieën van de

hoogleraren uit het verleden van de Faculteit der Medische Wetenschappen Radboudumc 1951-2016, € 24,99
477 3 Ton Meijers, Compendium van het katholiek canoniek recht. Deel II: Verkondiging en sacramenten, ca. € 17,50
478 0 Gerard Pieter Freeman, Umbrië. In de voetsporen van Franciscus, ca. € 20,–
479 7 Rudi te Velde (red.), Homo sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens, ca. € 14,50
480 3 Arnold Smeets en Frank Bosman (red.), Gods letterproeverij. Portretten van katholieke literatoren, ca. € 14,50
481 0 Broeder David Steindl-Rast, Dieper dan woorden. Het Credo, een geloof  dat verbindt, ca. € 18,50

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

a a n b e v o l e n  t i t e l s


