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Tom Gribnau e.a.

Martiaal en theatraal
De jezuïeten in Ravenstein (1643-1772)

isbn 978 90 5625 514 5
omvang 344 blz.
formaat 18,5 x 27 cm
uitvoering gebonden, rijk

geïllustreerd
nur 694
prijs € 27,50
verschijnt november 2019

Onverschrokken zetten paters jezuïeten zich gedurende vele
jaren in voor de katholieke geloofsgemeenschap in Ravenstein
en omgeving. Nauwgezet dienden zij de sacramenten toe en
betrokken zij de gelovigen bij de eredienst. Vol overgave banden
zij duivels uit en fulmineerden zij tegen de volgelingen van
Calvijn. Zij troostten terdoodveroordeelden en begeleidden die
tot op het schavot. De bekering van ‘ketters’ was voor hen een
erezaak. Dat alles tot meerdere glorie van God.
Om hun doel te bereiken stimuleerden zij devoties, bevorderden zij het lidmaatschap van de Broederschap van de Zalige
Dood en organiseerden zij triomfantelijke Sacramentsprocessies.
Dankzij een loterijfonds beschikten zij vanaf 1735 over een
nieuwe, barokke kerk, uniek voor Nederland. Uit hetzelfde
fonds kreeg Ravenstein in 1752 een gymnasium, het Aloysianum.
Ieder jaar voerden de gymnasiasten een groot toneelspel op,
conform de jezuïtische traditie.
Over de voor- en tegenspoed bij dit alles berichtten de paters
jaarlijks aan hun algemeen overste in Rome. Martiaal en theatraal
bevat, na een uitvoerige inleiding, de integrale vertaling van de
meer dan honderd jaarbrieven die de jezuïeten uit Ravenstein
naar Rome gestuurd hebben tot de opheffing van hun orde in
1773.
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recent verschenen

Marieke Smit

In deugd en wijsheid groeien
Drie door zusters geleide meisjeslycea, 1914-1968

isbn 978 90 5625 512 1
omvang 484 blz.
formaat 16 x 24 cm
uitvoering paperback
nur 680
prijs € 22,50
reeds verschenen

De stichting van de eerste katholieke middelbare scholen voor
meisjes is relatief laat te noemen. De eerste katholieke meisjeshbs startte in 1914, het eerste katholieke gymnasium voor
meisjes in 1915. Meisjes hadden in Nederland toen al bijna een
halve eeuw toegang tot deze schooltypen. Op het moment dat
diverse katholieken zich begonnen uit te spreken voor betere
onderwijskansen voor meisjes, was er een landelijke stijging van
het aantal meisjes op openbare hbs’en en gymnasia. Om te voorkomen dat katholieken hun dochters naar openbare scholen
zouden sturen, was het nodig dat er katholieke meisjeslycea
zouden worden gesticht.
De zusters die aan deze oproep gehoor gaven en katholieke
meisjeslycea begonnen, wilden hun leerlingen een goede opleiding geven én hen vormen tot goede katholieke vrouwen. Kwalitatief hoogstaand onderwijs was een voorwaarde om de
religieuze doelen die zij met dit onderwijs hadden, te bereiken.
De leerlingen van het Theresialyceum zongen in het interbellum dat zij door het onderwijs dat zij kregen ‘in deugd en wijsheid’ zouden groeien. Tegelijkertijd leefden deze meisjes in een
tijd waarin het ideaalbeeld van de katholieke vrouw als moeder
en echtgenote hoogtij vierde. Maar wat moesten en konden
deze leerlingen met hun opleiding doen? Dit boek laat zien dat
de katholieke meisjeslycea de leerlingen wel degelijk ook voorbereidden op een beroepsleven en de universiteit.

In deugd en wijsheid groeien
vertelt de geschiedenis van de
meisjeslycea Fons Vitae in
Amsterdam, Mater Dei in
Nijmegen en het Tilburgse
Theresialyceum.

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

In de schaduw van Dordt [1618-1619]
Gerard Brandt als geschiedschrijver

isbn 978 90 5625 516 9
omvang 436 blz.
formaat 17 x 24 cm
uitvoering gebonden,

rijk geïllustreerd
nur 704
prijs € 29,95
verschijnt november 2019

Over de Nationale Synode te Dordt (1618/19) is in de loop der jaren
het nodige te berde gebracht, ook over wat de remonstranten overkwam in de turbulente jaren rond deze kerkvergadering. Nog altijd
biedt de Historie der Reformatie, het vierdelige werk van de remonstrantse predikant en geschiedschrijver Gerard Brandt (1626-1685)
de nodige informatie. Aan de hand van vele en veelsoortige
bronnen heeft hij de lotgevallen van zijn geloofsgenoten gedetailleerd gedocumenteerd en beschreven. In de schaduw van Dordt
(1618-1619) heeft als doel in het herdenkingsjaar van de roemruchte
kerkvergadering te Dordrecht de aandacht te richten op de rol van
remonstranten in het politiek-religieuze conflict in die periode,
met als uitgangspunt telkens het opus magnum van Brandt.
Naast een biografische schets van Gerard Brandt komen in het
hier aangeboden boek aan bod: de ‘voorgeschiedenis’ van zijn
Historie der Reformatie, oogmerk, vormgeving en af bakening in tijd
en ruimte van dit geschiedwerk. Brandt streefde naar objectiviteit
en wist daarbij zijn bevindingen steeds te baseren op veelsoortig
bronnenmateriaal. Over de eigenlijke doelstelling van zijn
geschiedschrijving heeft Brandt zich terdege verantwoord.
In een afzonderlijk hoofdstuk wordt in In de schaduw van Dordt
aandacht besteed aan zeven beschreven exponenten van gewetensvrijheid en verdraagzaamheid: Erasmus, Cassander, Volkertsz.
Coornhert, Duif huis, Junius, Arminius en Barlaeus.
In het ‘Relaas over de Nationale Synode van Dordt’ wordt
nader ingegaan op confrontaties tussen remonstranten en contraremonstranten, en op de rol van hun leiders, met name op de
remonstrantse voorman Episcopius. Ook de oprichting van de
Remonstrantse Broederschap of Sociëteit komt aan de orde
evenals de weerbaarheid van de remonstranten in de jaren na
Dordt. Zelfs een weinig geslaagde remonstrantse volksplanting in
Frederiksstad (Holstein) is niet vergeten. Voorts is er aandacht voor
een niet tot stand gekomen samengaan met de ‘Arminiaens’
voelende lutheranen. Een nabeschouwing over het wedervaren
van remonstranten vanaf ‘Dordt’ tot op heden vormt het sluitstuk
van dit boek.

. . . . . . . . . . . . . . . .
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recent verschenen

Pauline Spierings

‘Kom achter de strijkplank
vandaan en gebruik je talenten’
Van pastoorsmeid tot priesterassistente
Pauline Spierings was van 1964 tot 1989 pastoriehuishoudster in
Noord-Brabant. In deze autobiografie gunt zij de lezer een blik
achter de schermen van de pastorie in een tijd van grote veranderingen binnen de Nederlandse rooms-katholieke kerk. Door
de lens van de huishoudster zien we de gevolgen van deze ontwikkelingen voor het dagelijks leven op de pastorie en in de
parochie. De ‘pastoorsmeid’ ontwikkelde zich tot ‘priesterassistente’ en weerspiegelde zo de toenemende rol die leken binnen
de kerk innamen.

isbn 978 90 5625 513 8
omvang 84 blz.
formaat 13 x 21 cm
uitvoering paperback
nur 694
prijs € 16,25
reeds verschenen

Net zo belangrijk als het zicht op de praktische gevolgen voor
het lokale kerkelijke leven, is de erkenning van de belangrijke
schakel die de pastoorsmeid/priesterassistente vormde in de
parochie. Die erkenning kwam echter niet vanzelf. Spierings
nam het initiatief om de positie van haar collega’s te versterken
door zich landelijk te organiseren. Dankzij een Europees
netwerk van pastoriehuishoudsters maakte ze kennis met
nieuwe mogelijkheden. Ze werd tot presidente gekozen en verwierf waardering voor de belangrijke rol van de priesterassistente, die vaak over het hoofd werd gezien.

‘Kom achter de stijkplank
vandaan en gebruik je talenten’
verschijnt als aflevering 43 in de
MemoReeks waarin verhalen uit
het katholiek verleden te boek
worden gesteld.
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Frank van den Heuvel & Patrick Overeem (red.)

Een vitale rechtsstaat
Grondslag, kwetsbaarheid, weerbaarheid
De democratische rechtsstaat heeft een mooie voorkant en een
rafelige achterkant. Het institutionele bouwwerk mag in orde
lijken, maar bedreigingen van buitenaf en ‘betonrot’ van binnenuit geven reden tot zorg. Deze bundel behandelt de grondslag, kwetsbaarheid en weerbaarheid van onze rechtsstaat. Hier
geen klaagzang over verval, maar kritische kanttekeningen
gecombineerd met positieve richtingwijzers: suggesties om te
komen tot een vitale rechtsstaat.

isbn 978 90 5625 517 6
omvang 136 blz.
formaat 12 x 20 cm
uitvoering paperback
nur 736
prijs € 16,95
verschijnt december 2019

Een vitale rechtsstaat
verschijnt als aflevering 107.2
in de reeks Annalen van het
Thijmgenootschap

Een vitale rechtsstaat bevat bijdragen van Emma Cohen de
Lara, Sybe Schaap, Hans-Martien ten Napel, Pieter Tops,
Ronald Tinnevelt, Gerrit Corstens, Wouter Veraart en Quirine
Eijkman. Het slotartikel over ‘wat een democratische constitutie in leven houdt’ is van de hand van Ernst Hirsch Ballin.

. . . . . . . . . . . . . . . .
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Jan Snijders

Geen zee te hoog
Het avontuur van de eerste maristen in Oceanië

isbn 978 90 5625 491 9
omvang 144 blz.

Geen zee te hoog gaat over tientallen jonge Franse paters en broeders die in 1836 en de jaren daarna koers zetten naar de eilanden
van de Stille Zuidzee. Met de nieuwsgierigheid van een historicus reconstrueert Jan Snijders hun verhaal. Je leest hoe de jonge
congregatie van de maristen in dit avontuur verzeild raakte, hoe
de eerste reis verliep, hoe chaotisch de communicatie met het
verre Europa was, hoe de missie gefinancierd werd, hoe missionarissen en zendelingen in de Stille Zuidzee elkaar trachtten te
ontwijken, hoe karakters en visies botsten, hoe warm het was en
vooral hoe ver. Het gaat over kerkelijke leiders, walvisvaarders,
kooplui en strandjutters, maar vooral over gedreven idealisten,
de missionarissen zelf. ‘Zij zijn de eigenlijke helden van het
verhaal’, zegt auteur Jan Snijders. ‘Voor mijzelf is het onderzoek
een ontdekkingsreis geweest. Ik heb het gewoon spannend
gevonden. Ik hoop dat de lezers dat ook zullen vinden.’

formaat 13,6 x 21,5 cm
uitvoering paperback
nur 680
prijs € 15,95
verschijnt november 2019

De pater-marist Jan Snijders (1928-2018) werkte van 1953 tot
1970 op de Salomonseilanden, een eilandengroep in het
westen van de Stille Oceaan.

. . . . . . . . . . . . . . . .
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Johannes A. van der Ven

Onvoltooide religie
Een ontwerp vanuit waardigheid, recht en redelijkheid

isbn 978 90 5625 511 4
omvang 256 blz.
formaat 13,6 x 20,5 cm
uitvoering paperback
nur 706
prijs € 19,50
verschijnt januari 2020

In Europa en Amerika bevindt de christelijke religie zich in een
crisis, de katholieke kerk voorop. De vrijheid van religie – onlosmakelijk verbonden met de mensenrechten – wordt binnen en
buiten de religies wel erkend, maar is door secularisatie en
migratie in stilzwijgen gehuld of staat onder druk. Dit maakt
religie tot prooi van de waan van de dag. Om het tij te keren is
het nodig werk te maken van de vrijheid van religie, en wel
primair door de religie(s) zelf.
Het is tijd voor een drastische verandering: van een door God
gegeven hiërarchische structuur naar een democratische religie,
die rust op menselijke waardigheid en mensenrechten. Daarmee
komt er ook een einde aan de gespleten situatie in de religie(s)
en in de katholieke kerk: buiten haar muren de mensenrechten
propageren, maar ze binnen haar eigen muren met voeten
treden.
Daar hoort ook een culturele omslag bij: van een voltooide
religie met haar eeuwenoude dictaten naar de redelijke verantwoording van vrije religieuze ervaringen, symbolen, rituelen en
interreligieus verkeer. Zo’n verantwoording vindt niet alleen
plaats in een gesprek met medegelovigen, maar ook met andersen niet-gelovigen.
Deze benadering maakt religie tot een vooralsnog onvoltooide religie

Hans van der Ven was emeritus hoogleraar empirische
religiewetenschap, met bijzondere aandacht voor religie en
mensenrechten, aan de Radboud Universiteit.

. . . . . . . . . . . . . . . .
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Emiel Lamberts e.a.

Tegenwicht: de katholieken
en de staat
Een historische reflectie
De groei van de macht van de Europese natiestaten in de negentiende en twintigste eeuw verontrustte veel katholieken in
Europa. Zij zetten zich in om de belangen van de kerk te verdedigen. Katholieke politici en journalisten mobiliseerden het middenveld om tegenwicht te bieden aan de staatsmacht. Hoe dat in
zijn werk ging in Europa en Nederland legt de Vlaamse historicus Emiel Lamberts uit in dit essay.
Vervolgens reflecteert bisschop Hans van den Hende op de betekenis van de archieven van maatschappelijke organisaties die in
het kdc beschikbaar zijn. Zij weerspiegelen de tijdgeest van de
actieve katholieke deelname aan het maatschappelijk leven.
isbn 978 90 5625 510 7
omvang 54 blz.
formaat 13,6 x 21,5 cm
uitvoering paperback
nur 680/740

Henriette Hulsebosch, directeur van Kansfonds, beschrijft vervolgens hoe de katholieke filantropische traditie zich omvormde
tot een beweging voor mensen in nood, die blijft putten uit de
katholiek-sociale traditie.

prijs € 9,95
verschijnt 15 december 2019

De bronnen van deze drie
centrale aspecten van
katholieke inzet in staat, kerk
en maatschappij zijn terug te
vinden in de collecties van het
50-jarige kdc.

Emiel Lamberts is emeritus hoogleraar nieuwste geschiedenis
aan de universiteit van Leuven. Mgr. Hans van den Hende is
bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Henriette Hulsebosch is directeur van
Kansfonds, de opvolger van de Stichting Katholieke Noden
(skn) en Skanfonds.

. . . . . . . . . . . . . . . .
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opnieuw aangeboden

Herwi Rikhof

Klaas Bouwer

Een schatkamer voor pelgrims

Brakkenstein

De Cenakelkerk van de Heilig Landstichting

Een Nijmeegse buitenplaats en zijn bewoners

Deze ‘on-nederlandse’ kerk, in het begin van
de vorige eeuw ontworpen door de Nederlandse architect Jan Stuyt, is sinds enkele jaren
onderdeel van ‘het grootste museum van
Nederland’ en is binnen van boven tot onder
voorzien van prachtige mozaïeken en schilderingen van de indertijd zeer bekende
Nijmeegse beeldhouwer, boekbandontwerper
en schilder Piet Gerrits (1878-1957).

Brakkenstein is een van weinige goed
bewaarde buitenplaatsen aan de rand van
Nijmegen. Het is bekend door de witte villa,
het prachtige park met zijn lanen en de hortus.
In 2018 was de auteur met dit boek een van
de drie genomineerden voor de zogeheten
Ithakaprijs van de sKBL , de stichting Kastelen
Buitenplaatsen en Landgoederen die zich inzet
voor het behoud van dit soort cultureel
Nederlands erfgoed.

isbn 978 90 5625 487 2 • 216 blz. • € 15,–

isbn 978 90 5625 494 0 • 208 blz. • € 15,–

. . . .

11

onze klassieken

Hein van Dolen

Hein van Dolen

Op naar de Olympos!

De farao en de dief

Verhalen over Griekse goden, helden en
mensen om voor te lezen of zelf te lezen

45 verhalen uit de oude wereld

Origineel en zeer kleurrijk geïllustreerd door
Louis van de Geijn. Op de bijbehorende cd
leest Hein van Dolen zelf een aantal verhalen
uit het boek voor.
‘Hein van Dolen heeft de welbekende Griekse
mythen en sagen afgestoft en presenteert ze
zo goed als nieuw aan een volgende generatie
lezers. (…) Niks saaie geschiedenis, hoezo
belegen verhalen?’ [Geschiedenis Magazine]

isbn 978 90 5625 307 3 • 208 blz. • € 24,50

Opnieuw neemt Hein van Dolen oude en
jonge lezers mee naar de oude wereld: een
bonte, avontuurlijke wereld, bevolkt door
wrede tirannen (en tirannendoders), overmoedige koningen, dappere helden, trouwe echtgenotes en tragische liefdesparen.
Net als Op naar de Olympos is ook dit boek rijk
geïllustreerd met de frisse, geestige tekeningen
van Louis van Geijn en voorzien van een cd
waarop Hein van Dolen zelf een aantal verhalen voorleest.
isbn 978 90 5625 386 8 • 192 blz. • € 24,50
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