
Uitgeverij Valkhof Pers  Voorjaar 2019

info@valkhofpers.nl • www.valkhofpers.nl



n i e u w

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    2

tekst

auteur 

titel  
ondertitel

isbn  978 90 5625 xxx 
omvang   ca. xx blz. 
formaat  13,6 x 21,5 cm 
uitvoering  xxx 
nur  xxx 
prijs  ca. € xxx 
verschijnt  xxx

f o n d s l i j s t  v o o r j a a r  2019 
Voor andere, oudere titels, zie www.valkhofpers.nl

isbn 978 90 5625  
 

486 5 Aik Kramer, Emma Westermann en Thijs Launspach, Het Millennial Manifest, € 18,– 
487 2 Herwi Rikhof, Een schatkamer voor pelgrims, € 24,95  
488 9 Harry Stroeken [red.], Na de psychoanalyse, € 14,50 
489 6 Hélène van Beek en Louis van de Geijn, Krantenpaus, € 24,95 
490 2 Theo Wobbes en Maria van den Muijsenbergh (red.), Verleiding tot gezond gedrag, € 18,– 
491 9 Theo Wobbes, Ziektebeeld door de tijd heen, € 18,– 
492 6 Yosé Höhne Sparborth, Ik pas niet en God ook, € 19,95 
493 3 Eelke de Jong, Laat een crisis niet nodig zijn, € 9,95 
494 0 Klaas Bouwer, Brakkenstein, € 15,– 
495 7 Sophie van Bijsterveld & Hillie van de Streek (red.), Wat komen jullie hier doen?, € 23,50  
496 4 Frank G. Bosman & Harm Goris, God tussen oorlog en vrede, € 18,– 
497 1 Michiel Meijer & Rudi te Velde, Overtuigd en toch onzeker, € 18,– 
498 8 Sabine Ruitenbeek, Van ziekenzorg naar diagnose en behandeling, € 24,50  
499 5 Richard Grol & Bert Ummelen, Onvoltooid verleden, € 18,50  
500 8 Paul Puschmann & Tim Riswick (Eds.), Building Bridges, € 26,50  
502 2 Ton Staps & William Yang, ‘Ont-worden om te worden wie je bent’, € 22,50 
503 9 Luca Consoli & Ronald Tinnevelt, Waarheid en democratie, € 18,50 
504 6 Christine W.M. Schunck, Intolerante tolerantie, € 22,50 
505 3 Zjuul van den Elsen & Vefie Poels, Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken (BKNP), 

Deel 4: Onderwijs en opvoeding, € 105,– 
506 0 Gabriel van den Brink, Heilige geest, € 18,50 
507 7 Joos van Vugt, De Radboud Universiteit en haar medische ontwikkelingswerk, 1965-2015, € 22,50 
508 4 Toon Rabou, in eigen woorden, € 20,– 
509 1 Ronald Tinnevelt, De verschillende gezichten van armoede, € 19,50

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 

(024) 360 7250 • info@valkhofpers.nl • www.valkhofpers.nl

Krantenpaus

De oorlogen van 

Louis Frequin 

[1914-1998]

Hélène van Beek en Louis van de Geijn

va
l
k

h
o

f
 p

e
r

s

Het Apostolisch Credo,
een geloof dat verbindt
Met een voorwoord van de Dalai Lama

VA
LKH

O
F PER

S

Broeder David Steind-Rast

valkhof pers

Theo Wobbes

Ziektebeeld 
door de tijd heen

Van mythisch naar mechanistisch

T
hijm

essay

Thomas Biebricher 

Onvermoed en 
onvermijdelijk

De vele gezichten van het neoliberalismeSt
ic

h
ti

n
g

 C
ri

ti
ca

l E
th

ic
s 

of
 C

ar
e 

   
   

   
   

   
   

   
   

  
V

a
l

k
h

o
f

 P
e

r
s

 

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



n i e u w

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    3
9 789056 255046

Curaçao was van 1499 tot 1634 een onderdeel van Spaans-Amerika. 
Daar regeerde de koning met het koninklijk patronaatstelsel, 
waardoor de hele bevolking katholiek gemaakt moest worden; 
dus ook Curaçao, dat een onderdeel werd van het bisdom 
Coro/Caracas. 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog veroverde de West-Indische 
Compagnie (uit de Nederlanden) Curaçao om een goede haven te 
hebben voor haar aanvallen op de Spaanse macht in het Caribisch 
gebied. Bijna de hele oorspronkelijke bevolking werd in 1634 afge-
voerd naar Venezuela en Curaçao werd zo in één klap gerefor-
meerd. Bij de vredesonderhandelingen in 1648 tussen de Republiek 
der Verenigde Provincïen en Spanje kwam de juridische kant van 
de bisschoppelijke rechtsmacht niet ter sprake, waardoor de 
Spaanse koning nog steeds via de bisschop invloed bleek te 
hebben op Curaçao. Dat duurde tot het opheffen van het Spaanse 
patronaatsrecht in de revolutietijd begin negentiende eeuw.  

Vanaf  de Vrede van Munster in 1648 moest Curaçao verande-
ren van kaperscentrum in handelscentrum. De West-Indische 
Compagnie werd groothandelaar in de slavenaanvoer naar de 
Spaanse koloniën. De Spaanse regering wenste alleen maar  
katholieke slaven, dus moesten er op Curaçao katholieke priesters 
gestationeerd worden met een ‘tijdelijke verblijfsvergunning’.  
Zij mochten zich uitsluitend bezighouden met de missionering 
van de zwarte bevolking, want de blanke gereformeerden en 
joden wilden geen zwarten in hun gebedshuizen en op hun 
begraafplaatsen. Dankzij deze religieuze tolerantie uit racistische 
intolerantie was bij het opheffen van de West-Indische Compagnie 
eind achttiende eeuw de gehele zwarte bevolking van Curaçao 
katholiek.

Christine Schunck 

Intolerante tolerantie  
De geschiedenis van de katholieke missionering  
op Curaçao, 1499-1776

isbn   978 90 5625 504 6 
omvang   404 blz. 
formaat   16 x 24 cm 
uitvoering   paperback,  
geïllustreerd  
nur   694 / 704 
prijs  € 22,50 
verschijnt   maart 2019

Christine Schunck heeft vele jaren lesgegeven en ging in de 
tweede helft van haar leven ook wetenschappelijke artikelen 
schrijven over de geschiedenis van Curaçao. Intolerante  
tolerantie verschijnt ook als proefschrift.
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De oudere mens mag zich verheugen in een groeiende belang-
stelling. Regelmatig verschijnen er boeken met visies op en 
adviezen voor een gezonde en prettige oude dag. Dit boek voegt 
daar een dimensie aan toe. Portretfoto’s en verhalen schetsen 
een beeld van oudere mannen die na een druk werkzaam leven 
in een nieuwe fase van hun bestaan zijn gekomen.  

Ouder worden betekent niet dat je ophoudt met ‘worden wie 
je bent’. Maar ergens schuurt het. Wat doet ouder worden, en 
met name het verlies van de werkkring, met het zelf beeld, met 
de identiteit? Verandert die of  blijft die gelijk? Hoe kijk je naar 
wie je was en wie je nu bent? 

 
‘Maar op de voorgrond overheersen thema’s van vitaliteit en veer-
kracht, omdat de foto’s dat op het eerste gezicht vooral uitstralen. 
Laag na laag kunnen we verder in het verleden en de toekomst 
afdwalen. Ze boeien en nodigen uit tot bespiegelingen over het spel 
dat we als lezers zelf  spelen met de tijd die ons gegeven wordt…  
In de verhalen zien we die levenslopen meanderend, naast en door 
elkaar in de tijd reizen. Verwonder u om wat ze vertellen, open 
laten en vragen. En bekijk de foto’s opnieuw. Precies of  globaal.  
Lees de verhalen nog eens. En nog eens. Daar word je niet ouder 
van. Wel wijzer.’ [Prof. Marcel Olde Rikkert]

Richard Grol & Bert Ummelen 

Onvoltooid verleden  
Portretten in woord en beeld

isbn   978 90 5625 499 5 
omvang   168 blz. 
formaat   17 x 24 cm 
uitvoering   paperback 
nur   740 
prijs   € 18,50 
reeds verschenen

Richard Grol is emeritus-hoogleraar aan de Radboud Univer-
siteit Nijmegen en de Universiteit Maastricht, nu bestuurlijk 
en adviserend actief  in de gezondheidszorg, en tevens actief  
als fotograaf. 
Bert Ummelen is publicist. Hij schrijft over medische en 
medisch-ethische kwesties in de laatste levensfase en is  
redacteur van Holos bulletin, online magazine over complexe 
ouderenzorg.
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De Radboud Universiteit (voorheen: Katholieke Universiteit  
Nijmegen) is vanaf  medio jaren zestig actief  geweest in het 
medische ontwikkelingswerk. Eerst werden er stageplaatsen 
gecreëerd voor Nijmeegse studenten geneeskunde in Tanzania 
en elders in de wereld. Vervolgens werd in een lange reeks pro-
jecten ondersteuning geboden aan universiteiten in Tanzania, 
Indonesië en tal van andere landen, op het gebied van zowel 
geneeskunde als tandheelkunde. 

Er werden resultaten geboekt maar er moesten ook tegensla-
gen en mislukkingen worden geïncasseerd. Toch is de continuï-
teit altijd groot geweest. Zo duurt de samenwerking met de 
medische faculteiten in Dar es Salaam, Moshi, Semarang en 
Bandung al tientallen jaren. 

Veel hoogleraren en medewerkers van het Radboudumc zijn 
bij ontwikkelingsprojecten betrokken geweest. Voor hen allen 
geldt dat zij overtuigd waren van het recht op goede gezond-
heidszorg: gezondheid voor allen. De Radboud Universiteit 
heeft alle reden trots te zijn op hun inspanningen, waarvan in dit 
boek de geschiedenis wordt verhaald. 

Joos van Vugt 

Gezondheid voor allen  
De Radbouduniversiteit en haar medische  
ontwikkelingswerk, 1965-2015

isbn   978 90 5625 507 7 
omvang   312 blz. 
formaat   16 x 24 cm 
uitvoering   genaaid-gebonden  
in heel papieren band 
nur   680/695  
prijs   € 22,50 
verschijnt   april 2019

Joos van Vugt (1953) is historicus. Hij heeft als onderzoeker, 
studiesecretaris en programmamaker voor de Radboud  
Universiteit gewerkt. 
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De Cenakelkerk van de Heilig Landstichting is een onderdeel 
van het Grootste Museum van Nederland, een project van het 
Catharijneconvent om het religieuze erfgoed in Nederland 
onder de aandacht te brengen. De Cenakelkerk is een schatka-
mer: een on-Nederlands gebouw ontworpen door de architect 
Jan Stuyt en binnen van top tot teen versierd met mozaïeken en 
schilderingen. Alle af beeldingen zijn op een of  andere manier 
verbonden met het Cenakel, de zaal van het Laatste Avondmaal. 
Dat levert een uniek iconografisch programma op dat ook nog 
door één kunstenaar, Piet Gerrits, is uitgevoerd.  

De Cenakelkerk heeft vanaf  het begin twee functies gehad: 
parochiekerk en pelgrimskerk. Die twee functies hebben bij alle 
verschillen iets fundamenteels gemeenschappelijk: de visie op 
het leven als een weg. De verhalen die in de kerk zijn afgebeeld 
en ook de kerk zelf  kunnen voor die levenstocht inspiratie 
leveren. Het zijn ‘gelaagde’ verhalen over de beginperiode van 
de Kerk die ook beginselverhalen zijn.

Herwi Rikhof 

Een schatkamer voor pelgrims  
De Cenakelkerk van de Heilig Landstichting

isbn   978 90 5625 487 2 
omvang   216 blz. 
formaat   16 x 24 cm 
uitvoering   genaaid-gebonden 
 in heel papieren band, rijk 
geïllustreerd 
nur   654 
prijs   € 24,95 
reeds verschenen

Herwi Rikhof, emeritus hoogleraar systematische theologie 
en als pastor verbonden aan de Cenakelkerk, kijkt met spiritu-
ele en theologische ogen naar die verhalen en brengt de 
gelaagdheid van die verhalen aan het licht, ook door de inter-
pretatie die de kunstenaar eraan gegeven heeft op te nemen in 
een breder kader. 

Een schatkamer voor pelgrims 
is opgedragen aan Toon Rabou 
die van 1975 tot 2008 pastoor 
van deze kerk is geweest en die 
in 2016 overleden is.
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Dit is een bijzonder boek van en over pastor Toon Rabou. Een 
boek vol teksten, preken, gedichten, liedjes en verhalen van de 
in 2016 overleden pastor van de Cenakelkerk, de parochiekerk 
van de Nijmeegse Heilig Landstichting. Rabou was vanaf  1964 
tot aan zijn dood in maart 2016, eerst als assistent, daarna als 
pastoor en – na zijn emeritaat – opnieuw als assistent, verbon-
den met en verknocht aan ‘zijn’ kerk, die Schatkamer voor pel-
grims, zoals de titel luidt van het in 2017 verschenen boek over 
die kerk: een on-Nederlands gebouw dat binnen van boven tot 
onder is versierd met mozaïeken en schilderingen die de kunste-
naar Piet Gerrits in de jaren 1920/30 in de kerk heeft aange-
bracht. De Cenakelkerk maakt deel uit van het in 2017 tot stand 
gekomen ‘Grootste museum van Nederland’.

Toon Rabou  

In eigen woorden  
Momenten van ontmoeting

isbn   978 90 5625 508 4 
omvang   296 blz. 
formaat   16 x 24 cm 
uitvoering   genaaid-
gebrocheerd met flappen, rijk 
geïllustreerd, met tekeningen 
van Gab Smulders 
nur   740 
prijs   € 20,00 
verschijnt   maart 2019

Toon Rabou, in eigen woorden   
is samengesteld door een vijftal 
parochianen die met deze 
uitgave het culturele erfgoed 
van pastor Toon Rabou hebben 
willen vastleggen en bewaren. 



Waarheid en democratie  is 
verschenen als aflevering 106.3 
in de reeks Annalen van het 
Thijmgenootschap.
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Politici die wetenschappelijke rapporten als meningen typeren 
en tegenfeiten presenteren, leerlingen die complottheorieën 
boven historische kennis plaatsen en gevoelige onderwerpen 
weigeren te bespreken, onderzoekers die het vertrouwen in de 
wetenschap ondermijnen door onderzoeksresultaten te verzin-
nen of  louter naar wenselijke uitkomsten te zoeken, nieuwsver-
spreiding op basis van algoritmen die ons wereldbeeld 
bevestigen. Allemaal zaken die het vertrouwen in de democratie 
ondermijnen en het belang van waarheid ondergraven. Maar 
hoe belangrijk is waarheid voor een democratische samenleving? 
Kan een democratie zonder waarheid? 
 
Deze bundel richt zich op de complexe en soms moeizame 
relatie tussen waarheid en democratie. Vier maatschappelijke 
domeinen staan daarbij centraal: politiek, onderwijs, wetenschap 
en media. Waarheid en democratie bevat bijdragen van: Marcel 
Becker, Doreen Bour, Gabriël van den Brink, Jos Roemer, Bas 
van Stokkom, Yolande Ulenaers en Evert van der Zweerde. 
 

‘Democratische politiek is niet per se af hankelijk van waarheid: 
minstens ten dele bestaat ze bij de gratie van halve waarheden en 
hele leugens, al dan niet om veronderstelde bestwil. [politicoloog 

Evert van der Zweerde, in: Waarheid en democratie, p. 123]. 

 
‘Wat je zegt als bewindspersoon móet gewoon waar zijn en 
kloppen.’ [minister Carola Schouten, in: de Volkskrant, 10 maart 2018]

Luca Consoli & Ronald Tinnevelt [red.] 

Waarheid en democratie  

isbn   978 90 5625 503 9 
omvang   160 blz. 
formaat   12 x 20,5 cm 
uitvoering   paperback 
nur   740 
prijs   € 18,50 
reeds verschenen
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Klimaatverandering, populisme, kunstmatige intelligentie, #metoo, 
gentechnologie en internationale spanningen – het is duidelijk dat 
we in een turbulente tijd leven. Geen wonder dat velen zich 
opnieuw de klassieke vraag stellen: wat is de mens? In dit boek 
onderneemt Gabriël van den Brink een zoektocht naar de 
menselijke natuur. Hij probeert in kaart te brengen wat mensen, 
ondanks alle verschillen van economische, sociale, culturele of  
religieuze aard met elkaar gemeen hebben. Zijn leidraad is daarbij 
een evolutie die al twee miljoen jaar gaande is en die tot op heden 
doorwerkt. Deze geschiedenis valt in enkele hoofdfasen uiteen. 
We begonnen als primaten die op een gegeven moment rechtop 
liepen, leefden vervolgens lange tijd als jagers en verzamelaars, 
konden toen de vruchten plukkenvan de landbouw en brachten 
relatief  recent een zekere beschaving voort. In elke fase voltrekt 
zich een dialectiek van geest en stof. Enerzijds zijn we steeds op 
voldoende voedsel, voortplanting en veiligheid gericht. Anderzijds 
ontstijgen we via verbeelding aan de grenzen van onze leefwereld. 
Zo ontstaat een ‘alledaagse transcendentie’ die in leren, spelen en 
geloven vorm krijgt. De neerslag van deze geschiedenis vinden we 
in waarden en beginselen die overal ter wereld voorkomen en die 
de basis voor een nieuw type dialoog zouden kunnen zijn. Al met 
al schetst dit boek de contouren van een rijker mensbeeld dat niet 
alleen een alternatief  vormt voor het bekende idee van de homo 
economicus  maar ook voor het postmoderne idee dat het erken-
nen van onderlinge verschillen zou volstaan.  
 

‘Het makkelijkste is doen alsof  de maatschappij wel op haar pootjes 
terechtkomt als iedereen zijn ding doet. Dat is niet zo, schrijft filosoof  
Gabriël van den Brink in zijn zojuist verschenen knappe boekje met  
de titel Heilige Geest. Het idee dat mensen bovenal streven naar auto-
nomie en zelfontplooiing noemt hij ‘gebouwd op drijfzand’.  
[Martin Sommer, in: de Volkskrant 19 januari 2019]

Gabriël van den Brink 

Heilige geest  
Een essay over aard en wording van de menselijke natuur

isbn   978 90 5625 506 0 
omvang   168 blz. 
formaat   12 x 20,5 cm 
uitvoering   paperback 
nur   736 
prijs   € 18,50 
reeds verschenen

Heilige geest is verschenen  
als het jaarlijkse Thijmessay.  
Het is aflevering 106.4 in de  
reeks Annalen van het 
Thijmgenootschap

Gabriël van den Brink is hoogleraar wijsbegeerte bij 
Centrum Ethos aan de Vrije Universiteit.
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Al jaren groeit het aantal voedselbanken in Nederland en België. 
De meeste burgers leven weliswaar in grote welvaart, maar 
doen te weinig om armoede te bestrijden. Ook al neemt wereld-
wijd het aantal mensen dat in extreme armoede leeft langzaam 
af, toch blijft hongersnood als schandvlek bestaan. Armoede 
toont meerdere gezichten en kan verschillende vormen aanne-
men. Maar wat is armoede? Is armoede enkel slecht of  valt er 
ook iets positiefs over te zeggen? Wie heeft de plicht om 
armoede te bestrijden en hoe bepalen we welke armoede we 
eerst moeten aanpakken: hier of  elders in de wereld? Wie de ver-
schillende gezichten van armoede wil kennen, kan niet om deze 
vragen heen. 
 
De verschillende gezichten van armoede bevat bijdragen van Inigo 
Bocken, Lei Delsen, René Gabriëls, Maria van den Muijsen-
bergh, Christianne Smit, Willem Marie Speelman, Ellen Van 
Stichel en Ronald Tinnevelt. 
 

Ronald Tinnevelt [red.] 

De verschillende gezichten  
van armoede

isbn   978 90 5625 509 1 
omvang   212 blz. 
formaat   12 x 20,5 cm 
uitvoering   paperback 
nur   740 
prijs   € 19,50 
verschijnt   maart 2019

De verschillende gezichten van 
armoede verschijnt als 
aflevering 107.1 in de reeks 
Annalen van het 
Thijmgenootschap 



Patiënten met kanker: veranderingen 
in de beleving van het lichaam als

toegang tot een geleefde spiritualiteit

Ton Staps en William Yang
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Dit boek is gebaseerd op een langlopend onderzoek bij mensen 
met kanker. Kanker is een levensbedreigende ziekte die de patiënt 
confronteert met de kwetsbaarheid van zijn lichaam en de eindig-
heid van zijn bestaan. Als hij zich hiervan bewust wordt roept dit 
vragen op over de zin van zijn leven. Hierop zijn geen pasklare 
antwoorden te geven. Iedere patiënt zal zelf  eigen antwoorden 
moeten vinden, een strijd met hoogte- en dieptepunten. 

Ont-worden om te worden wie je bent is een spirituele zoektocht 
van mensen, getroffen door kanker. De auteurs hebben de samen-
hang onderzocht tussen de veranderingen in de beleving van het 
lichaam en de daarmee gepaard gaande veranderingen in de kijk 
op de werkelijkheid en in de zelfervaring van deze patiënten. 
Hiermee kwamen zij op het spoor van een ‘geleefde spiritualiteit’.  

Om de uitkomsten van hun verkenningen te interpreteren en 
op waarde te schatten hebben ze deze vergeleken met drie ver-
schillende stromingen waarin het lichaam een centrale rol speelt 
in een psycho-spiritueel ontwikkelingsproces: de Existentiële 
Fenomenologie, de Qi Gong en het Hesychasme. Daarbij werd 
duidelijk dat een werkelijk geïncarneerde, gelijfde spiritualiteit 
niet alleen een rol speelt bij mensen met kanker, maar bij ieder 
mens.

Ton Staps &William Yang 

Ont-worden 
om te worden wie je bent  
 
Patiënten met kanker: veranderingen in de beleving van 
het lichaam als toegang tot een geleefde spiritualiteit

isbn   978 90 5625 502 2 
omvang   212 blz. 
formaat   14 x 22 cm 
uitvoering   paperback,  
geïllustreerd 
nur   740/777 
prijs   € 22,50 
verschijnt   mei 2019

Ton Staps was klinisch psycholoog en psychotherapeut in het 
Radboudumc in Nijmegen. William Yang was als psycho- 
energetisch therapeut werkzaam in het Canisius Wilhelmina-
ziekenhuis aldaar. Samen hebben zij deze psycho-energetische 
therapie voor patiënten met kanker ontwikkeld. William Yang 
nam het initiatief  tot het Taborhuis in Groesbeek, waar deze 
werkvorm aangeboden werd aan patiënten uit het hele land.
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Brakkenstein  
Een Nijmeegse buitenplaats  
en zijn bewoners 
 
 
 
Brakkenstein is een van de 
weinige goed bewaarde buiten-
plaatsen aan de rand van  
Nijmegen. Het is bekend door 
de witte villa, het prachtige 
park met zijn lanen en sterren-
bos en de hortus. 
In Brakkenstein. Een Nijmeegse 
buitenplaats en zijn bewoners 
wordt de boeiende, bijna vier 
eeuwen lange geschiedenis van 
deze buitenplaats beschreven.  
 
isbn  978 90 5625 478 0 • 
240 blz. • € 15,–

o n l a n g s  v e r s c h e n e n

9 789056 254865

HET
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Het Millennial  
Manifest  
Een nieuwe kijk op keuzestress, 
prestatiedruk en verbondenheid 
 
 
In tien inspirerende essays over uit-
eenlopende onderwerpen nemen 
de auteurs hun eigen generatie 
onder de loep. Zij geven antwoord 
op vragen waarmee veel millen-
nials worstelen.  
 
Het Millennial Manifest is een  
krachtig statement dat twintigers 
en dertigers houvast en verbonden-
heid geeft in de chaotische wereld 
van nu. 
 
isbn  978 90 5625 486 5 • 152 blz. • 
rijk geïllustreerd, met tekeningen 
van Suus van den Akker • € 18,–
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Wat komen jullie  
hier doen?   
Vrouwenkiesrecht tussen 
geloof, politiek en samen-
leving, 1883-2018  
 
De jaren rond de invoering in 
Nederland van het vrouwen-
kiesrecht tussen 1916 tot 1922 
stonden bol van politieke tur-
bulenties en emoties.  
Dit boek wil vergeten vensters 
openen die zicht bieden op de 
vraag hoe en waarom het kies-
recht voor vrouwen de par-
tijen bezighield, al decennia 
vóór 1916.  
Vooral ook gaat Wat komen 
jullie hier doen? over wat de uit-
eindelijke toekenning van het 
kiesrecht losmaakte. 
 
isbn  978 90 5625 495 7 • 
224 blz. • € 23,50


