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Isbn 978 94 6340 118 0
Omvang ± 256 pp.
Prijs ± € 26,90
Hardcover, w-boek
Verschijnt in november

Alfred Denker is fi losoof, 
gepromoveerd op de 
fi losofi e van Heidegger. Hij 
heeft talrijke publicaties 
over Heidegger op zijn naam 
staan en is redacteur van 
de bij Uitgeverij Damon 
verschenen Heidegger-
reeks.

9 789463 401180

Alfred Denker

Onderweg in Zijn en Tijd 
Inleiding in het leven en werk
van Martin Heidegger

“Hij werd geboren, deed zijn werk en stierf” 
– zo kernachtig vatte Martin Heidegger 
samen wat aan het leven van Aristoteles 
fi losofi sch van belang was. Veel meer had 
hij liever niet van zichzelf blootgegeven. 
Maar leven en werk vormen, zoals Alfred 
Denker in Onderweg in Zijn en Tijd laat 
zien, juist bij Heidegger een onlosmakelijke 
eenheid. In dit boek wordt Heideggers 
levens- en denkweg in zijn belangrijkste 
stadia zichtbaar en begrijpelijk gemaakt.

Dit boek is een vertaling van Unterwegs in 
Sein und Zeit, eveneens van de hand van 
de Nederlandse Heidegger-expert Alfred 
Denker. In deze Nederlandse vertaling 
wordt ook ingegaan op de ‘Schwarze 
Hefte’ en de recent ontdekte brieven van 
Heidegger aan zijn broer. Hierdoor ontstaat 
er een compleet beeld van het leven en 
werk van een van de belangrijkste fi losofen 
uit de twintigste eeuw.
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Isbn 978 94 6340 109 8
Omvang 152 pp.
Prijs € 19,90
Hardcover, w-boek
Verschijnt in oktober

Rudi te Velde is bijzonder 
hoogleraar in de 
wijsbegeerte van 
� omas van Aquino in 
relatie tot het hedendaagse 
denken aan de Universiteit 
van Tilburg. Hij heeft talrijke 
publicaties over � omas op 
zijn naam staan.

9 789463 401098

Thomas van Aquino

Over het zijnde 
en het wezen
Proeve van een ontologie

Vertaling, inleiding en commentaar 
door Rudi te Velde

Thomas van Aquino (1224/5-1274) staat 
bekend als een van de belangrijkste 
theologen uit de christelijke traditie. 
Daarnaast is hij ook een groot en origineel 
fi losoof. Het geschrift Over het zijnde en 
het wezen bevat een boeiende fi losofi sche 
analyse van de grondstructuur van de 
werkelijkheid in haar diverse geledingen. 
Voortbordurend op de Griekse fi losofi e van 
Aristoteles en de Arabische fi losofi e van 
Avicenna biedt Thomas met dit werk een 
prachtig voorbeeld van een scholastiek 
fi losofi sch onderzoek. Binnen het oeuvre 
van Thomas neemt het een unieke plaats in 
door zijn zuiver wijsgerige karakter.

Deze uitgave bevat naast de vertaling ook 
een uitvoerig commentaar bij de tekst dat de 
wijsgerige gehalte van het traktaat verheldert 
en analyseert. Dat maakt het tot een geschik-
te introductie tot het denken van Thomas.

Lees verder
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Isbn 978 94 6340 119 7
Omvang ± 272 pp.
Prijs ± € 19,90
Paperback, w-boek
Verschijnt in november

Prof. dr. ing. Sybe Schaap is 
politicus en politiek fi losoof. 
Hij is namens de VVD lid van 
de Eerste Kamer. 

Van zijn hand verscheen 
bij Uitgeverij Damon o.a. 
Het rancuneuze gif en 
Rechtsstaat in verval.

Sybe Schaap

De populistische verleiding
De keerzijde van de identiteitsillusie

Het populisme is wereldwijd in opkomst. 
Het speelt in op gevoelens van onvrede 
en onzekerheid, zelfs in een sociaal en 
economisch ongekend welvarende wereld. 
Voor veel mensen biedt het populisme 
een verleidelijk verhaal over nationale 
identiteit, soevereiniteit en het eigen volk. 
Moderne populisten buiten die onvrede 
uit. Maar wat maakt het populisme 
zo verleidelijk? En wat maakt het zo 
gevaarlijk? Wat is het populisme eigenlijk?

De populistische verleiding biedt een 
indringende analyse van het verschijnsel, 
met als doel het niet alleen te beschrijven, 
maar het ook te doorgronden. Daartoe 
maakt Sybe Schaap onder meer gebruik 
van de ideeën van Nietzsche, Ortega y 
Gasset en Lefort.
 

Lees verder
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Isbn 978 94 6340 121 0
Omvang ± 160 pp.
Prijs ± € 14,90
Paperback, a-boek
Verschijnt 13 oktober

Kees Meijlink is docent 
fi losofi e en kritisch denken 
bij de Marnix Academie en 
Penta Nova. 

Van zijn hand verscheen bij 
Uitgeverij Damon Denken 
over onderwijs.

9 789463 401210

Lees verder

Kees Meijlink

Eigen wijs
Kritisch denken in 33 lemma’s

Er komt dagelijks in hoog tempo 
onwaarschijnlijk veel informatie op ons af. 
Moet je al die informatie geloven? Of juist 
niet? En hoe kun je het best je weg vinden 
door de jungle van informatie? Eigen 
wijs is hierbij jouw gids. In 33 lemma’s 
leidt Kees Meijlink je langs drogredenen, 
mediawijsheid, statistiek en nog veel meer. 
Maar je kunt natuurlijk ook je eigen route 
bepalen… 

Dit boek helpt je kritisch te denken, want 
kritisch denken kun je leren. Laat je niet 
van de wijs brengen, denk zelf na en wees 
Eigen wijs!
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Isbn 978 94 6340 101 2
Omvang 488 pp.
Prijs € 49,90
Gebonden uitgave met 
stofomslag, w-boek
Verschijnt 29 september

Hans Tevel is als classicus 
en freelance vertaler 
verbonden aan het 
Augustijns Instituut.
Hans van Reisen is 
studiesecretaris aan het 
Augustijns Instituut.

9 789463 401012

Aurelius Augustinus

Brood om van te leven
Verhandelingen 24-54 over 
het Johannesevangelie

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen 
voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen

De titel Brood om van te leven 
verwijst naar het bekende verhaal in 
het Johannesevangelie, waarin een 
omvangrijke menigte wordt gevoed met 
slechts vijf gerstebroden en twee vissen. De 
verhandelingen over het Johannesevangelie 
behoren tot het onbetwiste hoogtepunt 
van de verkondiging in de vroege kerk. 
Men kan alleen maar grote bewondering 
hebben voor de zorgvuldige manier waarop 
Augustinus de soms moeilijke toespraken 
van Jezus in dit evangelie geduldig voor 
zijn toehoorders en toekomstige lezers heeft 
toegelicht. De verhandelingen in Brood om 
van te leven zijn oorspronkelijk als preek 
gehouden en zijn in deze uitgave voor het 
eerst volledig in Nederlandse vertaling 
beschikbaar.

Brood om van te leven bevat de 
verhandelingen 24-54 en vormt een vervolg 
op Geef mij te drinken (verhandelingen 1-23). 

Lees verder in de serie Augustinus-uitgaven
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Isbn 978 94 6340 122 7
Omvang ± 352 pp.
Prijs ± € 24,90
Paperback, w-boek
Verschijnt in november

Wim Sleddens is Augustijn
en studeerde theologie te 
Rome en te Nijmegen. 

Naast de paperback is ook 
de luxe uitgave van de 
Belijdenissen, gebonden 
uitgave met stofomslag en 
leeslint leverbaar.

9 789463 401227

Aurelius Augustinus

Belijdenissen
Ingeleid, vertaald en van aantekeningen 
voorzien door Wim Sleddens O.S.A.

Als Augustinus (354-430) een paar jaar 
bisschop van Hippo Regius in Noord-
Afrika is, schrijft hij in grote openheid over 
zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis zijn 
Belijdenissen, een boek dat getuigt van diep 
inzicht en grote literaire kwaliteit. Hierin 
laat hij zich kennen als een zoekende mens 
en gelovige. Hij roept zijn lezers op zich te 
bezinnen op fundamentele waarden van de 
christelijke traditie.

De Belijdenissen van Augustinus worden 
algemeen gezien als een hoogtepunt in 
de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen 
blijft het werk lezers aanspreken tot op de 
dag van vandaag. 

In deze meest recente Nederlandse 
vertaling heeft Wim Sleddens met veel zorg 
het vaak moeilijke Latijn van Augustinus 
in helder Nederlands vertaald. Samen met 
de overzichtelijke indeling is deze uitgave 
een zeer toegankelijke uitvoering van het 
beroemde werk van Augustinus.

Zie ook de gebonden uitgave
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Monobiblos deel 4
Isbn 978 94 6340 120 3
Omvang ± 136 pp.
Prijs ± € 14,90
Paperback, w-boek
Verschijnt in december

Hugo Koning is classicus en 
als docent verbonden aan 
de Universiteit Leiden en het 
Stanislascollege in Delft.

Van zijn hand verscheen bij 
Uitgeverij Damon Mythen 
moet je niet geloven!.

9 789463 401203

Theognis van Megara

Luister naar mij
Elegieën over leven en liefde

Vertaald en toegelicht door Hugo Koning
Onder redactie van Vincent Hunink

In een tijd van grote veranderingen zingt 
de aristocratische dichter Theognis in 
klinkende elegieën over alles wat hem 
dierbaar is en onherroepelijk verloren 
dreigt te gaan. Nieuwe rijken verdringen de 
oude adel, op je vrienden kun je niet meer 
vertrouwen en in de liefde ligt verraad altijd 
op de loer… Maar toch viert de dichter met 
wijn en gezang het leven, dat zo kort en 
toch zo mooi is.

De zesde-eeuwse dichter Theognis uit 
Megara was in de Oudheid al beroemd 
vanwege zijn wijze adviezen, gebaseerd 
op duurgekochte levenservaring. De 1400 
verzen die op zijn naam zijn overgeleverd 
zijn niet allemaal van hem, maar dragen 
wel dezelfde melancholieke stempel. Het 
eerste en grootste deel van de collectie 
bestaat uit korte beschouwingen over alle 
aspecten van het leven; het tweede deel is 
louter liefdespoëzie.

Lees verder in de serie Monobiblos
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Isbn 978 94 6340 108 1
Omvang 128 pp.
Prijs € 15,90
Paperback, w-boek
Verschijnt in september

Krijn Pansters is historicus 
en theoloog. Hij is 
verbonden aan Tilburg 
University (Catholic 
� eology, Franciscaans 
Studiecentrum) en de KU 
Leuven (� eology and 
Religious Studies). Hij is 
redacteur van de reeks 
Middeleeuwse Monastieke 
Teksten (Uitgeverij Damon).

9 789463 401081

Krijn Pansters

Spirituele ethiek
Franciscaanse perspectieven

Spirituele ethiek is de betrokkenheid op 
het goede, beschouwd als een systeem 
van betrekkingen tussen God, mens en 
gemeenschap. Het fenomeen wordt hier 
verkend vanuit verschillende invalshoe-
ken, om te komen tot een beter verstaan 
van hoe ethiek zich – als ‘levensrichting’ 
en ‘levensinrichting’ – manifesteert in haar 
spirituele gedaante. Daarbij is Spirituele 
ethiek verrijkt met franciscaanse perspec-
tieven, om door middel van een verzame-
ling richtinggevende inzichten over ‘goed 
leven’ en ‘goed samenleven’ de spirituele 
vormen van ‘goed zijn’ en ‘goed doen’ be-
ter voor het voetlicht te brengen.



De serie Heidegger-
reeks staat onder 
redactie van o.a. 
Alfred Denker.

Reeds verschenen 
o.a.:
|  De landweg
|  Over het 

humanisme
|  Leeswijzer bij 

Zijn en Tijd

Mooie vertalingen verschijnen bij Uitgeverij                          

Deze reeks 
Middeleeuwse 
Monastieke Teksten 
(MMT) bevat 
wetenschappelijk 
verantwoorde 
vertalingen van 
bronteksten uit de 
middeleeuwen. Onder 
redactie van Krijn 
Pansters en Guerric 
Aerden ocso.

Reeds verschenen 
o.a.:
|  Benedictus van 

Nursia, Regel 
|  Willem van Saint-

� ierry, Godsliefde 

Damon Klassiek is 
een serie vertalingen 
van grote klassieke 
werken.

Reeds verschenen 
o.a.:
|  Lucretius, Leerdicht 

over de Natuur
|  Diogenes Laërtius, 

Leven en leer van 
beroemde fi losofen

|  Philo van 
Alexandrië, Over de 
Tien Woorden

De reeks Kierkegaard 
Werken staat onder 
redactie van een 
aantal Belgische en 
Nederlandse 
Kierkegaardkenners.

Reeds verschenen 
o.a.:
|  Vrees en beven
|  Het begrip angst
|  Wat de liefde doet



Bestelformulier najaar 2017

Hierbij bestel ik:

ex. Alfred Denker, Onderweg in Zijn en Tijd

ex. Thomas van Aquino, Over het zijnde en het wezen

ex. Sybe Schaap, De populistische verleiding

ex. Kees Meijlink, Eigen wijs

ex. Aurelius Augustinus, Brood om van te leven

ex. Aurelius Augustinus, Belijdenissen (paperback)

ex. Theognis van Megara, Luister naar mij

ex. Krijn Pansters, Spirituele ethiek

ex. 

ex. 

Voorletters en naam  m / v

Adres

Postcode

Plaats

Datum 

Ik ontvang graag de gratis DAMON-nieuwsbrief via mijn mailadres

DAMON-boeken zijn uiteraard verkrijgbaar in de boekhandel. 

U kunt deze bestellijst in een gefrankeerde envelop zenden aan: 

Uitgeverij DAMON, Postbus 1650, 5602 BR Eindhoven 

of bestel via info@damon.nl of telefoon 040 - 304 60 58

Gratis verzending in Nederland en België bij rechtstreekse bestelling bij de uitgeverij.

Zie voor meer boeken, informatie en bestelmogelijkheden tevens: www.damon.nl





Verschenen voorjaar 2017...

Sjoerd van der Niet
Als dan dus daarom 
Introductie taalfilosofie
9789463400961
€ 19,90
Paperback

Wim Jurg
De bekentenissen 
van Constantijn
Roman
9789463401654
€ 19,90
Paperback

Patrick Lateur
Goden
150 epigrammen uit de 
Anthologica Graeca
9789463400985
€ 18,90
Paperback

Aurelius Augustinus
Debatten over God 
en wereld
Tegen de manicheeërs 
Fortunatus en Felix
9789463400305
€ 19,90
Gebonden met 
stofomslag

Gert Jan Kloens en 
Grethe van Duijn 
Wat is liefde?
Een pleidooi voor 
herijking
9789463400954
€ 24,90
Hardcover

Jeroen Vanheste
Denkende romans
Literatuur en de filosofie 
van mens en cultuur
9789463401005
€ 34,90
Hardcover

Celsus
De geneeskunst
9789463400978
€ 39,90
Hardcover

Herman M. van 
Praag
Slecht zicht
Een hommage aan 
de twijfel
9789463400992
€ 24,90
Hardcover



Uitgelicht...

Markus Matthias, 
Abdelkader Benali e.a.
Vrijheid
Essays over de 
onmogelijkheid vrijheid 
te begrijpen
9789463401111
€ 14,90 
Hardcover

Paul van Geest en 
Vincent Hunink
Possidius,
Het leven van 
Augustinus
biografie uit de 
vijfde eeuw
9789463400220
€ 19,90 
Paperback

Woei-Lien Chong
Filosofie met de 
vlinderslag 
De daoïstische 
levenskunst van 
Zhuangzi
9789460362262
€ 29,90 
Hardcover

Wendy Janssen en 
Onno Zijlstra
Reflecties
25 kunstwerken 
24 filosofen
9789460362255
€ 29,90
Hardcover, full colour

H.E.S. Woldring
Jan Amos Comenius, 
Engel van de vrede
Angelus pacis
9789463401104
€ 14,90 
Hardcover

Hugo Koning
Mythen moet je 
niet geloven! 
Mytheverklaringen uit 
de Oudheid
9789463400510
€ 16,90
Paperback

Maarten Luther
Band I, Theologische 
antropologie
De mens voor God
9789463400480
€ 59,90 
Hardcover

Charles Hupperts
Platoonse liefde
Het Symposium en de 
Phaedrus van Plato
9789460362231
€ 32,90 
Hardcover
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