
Stefan van der Poel

In zijn publieke optreden vertoonde Herman 
Verbeek (1936-2013) een welhaast onuitputte-
lijke daden- en manifestatiedrang. Alles wat hij 
aanpakte, deed hij met hartstocht en overtui-
ging. Binnen de katholieke kerk behoorde 
Herman tot de groep van vernieuwers: zij die 
de kerk meer bij de tijd en dichter bij de 
mensen wilden brengen. Zijn politieke loop-
baan (PPR/GroenLinks) sloot daar naadloos bij 
aan. Hij wilde het geloof politiseren en de 
politiek juist spiritueler maken. Zijn verlangen 
naar gemeenschap en verbondenheid botste 
echter met een ander diep gekoesterd verlan-
gen: een verlangen naar concentratie en 
verstilling, naar een monnikenbestaan. Zijn 
laatste jaren, na het beëindigen van zijn 
politieke loopbaan in het Europees Parlement, 
verliepen zo grotendeels in isolement, binnen 
de fictieve muren van een zelfverkozen 
eenmans abdij. In deze periode vormde het 
schrijven zijn voornaamste bezigheid. Deze 
biografie omvat bovenal een verslag en 
analyse van Hermans persoonlijke en publieke 
worsteling.

9 789087 048327

Stefan van der Poel         Herm
an Verbeek (1936-2013): priester, politicus, publicist

Herman Verbeek 
(1936-2013) 

priester, politicus, publicist

Vd Poel omslag.indd   1Vd Poel omslag.indd   1 30-01-2020   12:3330-01-2020   12:33

uitnodiging

Graag nodig ik u uit voor de presentatie van mijn boek

Herman Verbeek (1936-2013): 

priester, politicus, publicist

op vrijdag 13 maart 2020 in de Folkingestraat-synagoge (Groningen).

Programma

15.30 uur  Inloop vanaf

16.00 uur  Welkomstwoord

16.15-16.45 uur  Spiegelen: Interview met Herman Verbeek 

(Filmfragment)  

16.45-17.15 uur Interview auteur door Willem de Haan 

17.15 -17.30 uur  Uitreiking eerste exemplaar aan Max van den Berg

17.30 uur Afronding met mogelijkheid tot aanschaf van het boek

Ik hoop u in de sjoel te mogen ontmoeten.

Stefan van der Poel

Stefan van der Poel, Herman Verbeek (1936-2013): priester, politicus, publicist. 

142 blz., gebonden, geïllustreerd, isbn 978 90 8704 832 7, winkelprijs €18,–. 

Het boek verschijnt bij Uitgeverij Verloren is daar en via de boekhandel 

verkrijgbaar.


