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o Prof. dr. Jacques Wallage politicus: 
 PvdA politicus, sociaaldemocraat in hart en nieren. Hij was Tweede Kamerlid en 

fractievoorzitter, wethouder én burgemeester van de gemeente Groningen en 
staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en later van Sociale Zaken in 
het derde kabinet Lubbers. Hij heeft veel belangstelling voor kunst en cultuur en 
voor Henriette Roland Holst. Schrijver van het in 2018 uitgekomen boek “Het 
land achter de heuvels, politiek als ambacht 1968-2018”.  

  
o Dr. Lieske Tibbe, kunsthistorica: 

 Lieske Tibbe was 35 jaar werkzaam als universitair docent aan de opleiding 
Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderwijs en 
onderzoek richten zich op kunst en kunsttheorie rond 1900. In 1994 
promoveerde ze op een proefschrift over de theoretische opvattingen van R.N. 
Roland Holst. De beeldend kunstenaar werd gevoed door de opvattingen van 
William Morris en John Ruskin, waarbij kunst onlosmakelijk is verbonden met de 
natuur en de maatschappij. Zij is medeauteur van “Het boek van de Buissche 
Heide”. 
  

o Drs. Lia Voermans, kunsthistorica: 
 Lia Voermans is in 1989 op de Radboud Universiteit te Nijmegen afgestudeerd als 

kunsthistorica. Zij is medeauteur van “Momentopnamen langs de Maas, 
topografische tekenkunst 1600-1800” en van “Het boek van de Buissche Heide”. 
In een promotieonderzoek beschrijft zij het leven van Richard Roland Holst. 
  

o Prof. dr. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht: 
 Wim Voermans is rechtsgeleerde en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de 

Universiteit Leidenkomt. Hij schift regelmatig aan in o.a. de programma’s Een 
Vandaag, Nieuwsuur, Buitenhof en het NOS Journaal. Hij is medeauteur van het 
in 2018 verschenen boek “Gemeente in de genen. Tradities en toekomst van de 
lokale democratie in Nederland”. 
  

o Prof. dr. Elsbeth Etty: 
 Elsbeth Etty studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de UvA. In 1996 

promoveerde zij cum laude op een proefschrift over het leven van Henriette 
Roland Holst dat in boekvorm verscheen: Henriette Roland Holst 1869-1952: 
Liefde is heel het leven niet . In 2008 ontving ze de Anne Vondelingprijs voor 
politieke journalistiek. Onlangs verscheen van haar hand de biografie van de 
dichter Willem Wilmink. 

 


