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Onno Zijlstra

Een zekere twijfel
Inleiding in de westerse filosofie

Met illustraties van Rudy Simon

De vier ‘grote vragen’ van Immanuel Kant 
vormen de leidraad van deze heldere 
inleiding in de fi losofi e: 

Wat kan ik weten? 
Wat moet ik doen? 
Wat mag ik hopen? 
Wat is de mens?  

Onno Zijlstra brengt de vragen tot leven en 
weet de antwoorden die grote denkers in de 
loop van de tijd op die fundamentele vragen 
hebben gegeven stimulerend te beschrijven. 
Hij verbindt de alledaagse werkelijkheid op 
een verfrissende wijze met de ideeën van 
de grote fi losofen. Omdat de antwoorden 
vaak opvallend uiteenlopen, worden we 
uitgedaagd mee te denken en positie te 
kiezen.

De rake tekeningen van kunstenaar Rudy 
Simon komen daarbij goed van pas. 

Isbn 978 94 6340 132 6
Omvang ± 300 pp.
Prijs ± € 24,90
Paperback, geïllustreerd 
w-boek
Verschijnt in april

Onno Zijlstra doceerde 
fi losofi e aan ArtEZ en de 
P� U. Hij maakt deel uit van 
de Redactieraad Kierkegaard 
Werken. Van zijn hand 
verscheen bij Uitgeverij 
Damon o.a. Refl ecties 25 
kunstwerken 24 fi losofen en 
Kierkegaard in discussie.

9 789463 401326

Lees verder
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Jim Forest

Leven met wijsheid
Een biografie van Thomas Merton

Vertaald door Willy Eurlings

De Amerikaanse trappist Thomas Merton 
werd bekend door zijn autobiografi e The 
Seven Storey Mountain (Louteringsberg), 
waarin hij zijn zoektocht beschreef die tot 
zijn bekering leidde. Als monnik verdiepte 
hij zich in de christelijke spirituele traditie 
en liet zich ook inspireren door de wijsheid 
van andere tradities. Zijn kritiek op de 
consumptiemaatschappij en zijn verzet 
tegen de Vietnamoorlog werden hem niet 
door iedereen in dank afgenomen. Hij 
onderhield een uitgebreide correspondentie 
met vele geestelijke leiders van andere 
religies, waaronder D.T. Suzuki, Thich Nhat 
Hanh en de Dalai Lama, waardoor hij een 
pionier is geworden op het gebied van de 
interreligieuze dialoog.

Leven met wijsheid is een uitgebreide 
beschrijving van het boeiende leven en 
werk van Thomas Merton van de hand 
van Jim Forest, die hem persoonlijk goed 
gekend heeft. De vele foto’s maken deze 
biografi e tot een levendig portret.

Isbn 978 94 6340 124 1
Omvang ± 304 pp.
Prijs ± € 29,90
Paperback, geïllustreerd 
w-boek
Verschijnt 24 maart

Eerder verscheen bij 
Uitgeverij Damon van 
� omas Merton Zaden van 
contemplatie

9 789463 401241

Lees verder

“Thomas Merton blijft een bron 
van geestelijke inspiratie en een 
gids voor velen.” Paus Franciscus



DAMON  Voorjaar  20186

Nicole des Bouvrie

Diagnose van de 
moderne filosoof
Waarom filosofen gek zijn

Zijn fi losofen gek? Zo ja, waarom? En ligt 
dat dan aan de fi losoof, aan de fi losofi e of 
aan de diagnostiek? Dat zijn de vragen 
die in Diagnose van de moderne fi losoof 
centraal staan. 

Nicole des Bouvrie neemt aan de hand 
van het diagnostische handboek van 
psychiaters en psychologen (de DSM-V) de 
situatie van de hedendaagse denker onder 
de loep. Autisme, psychoses, anorexia 
en andere aandoeningen passeren de 
revue, om aan de hand van een grondige 
anamnese van hedendaagse denkbeelden 
uit de westerse fi losofi e een diagnose te 
stellen. 

Isbn 978 94 6340 125 8
Omvang ± 144 pp.
Prijs ± € 14,90
Paperback, w-boek
Verschijnt in maart

Nicole des Bouvrie is 
gepromoveerd in de 
hedendaagse fi losofi e en 
werkt als freelance fi losofe.

9 789463 401258
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Isbn 978 94 6340 133 3
Omvang ± 224 pp.
Prijs ± € 24,90
Hardback, w-boek
Verschijnt in maart

Vincent Hunink werkt als 
classicus aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Voor 
Damon vertaalde hij onder 
meer werk van Augustinus, 
Martialis en Benedictus van 
Nursia.
Rogier van der Wal is 
classicus en fi losoof. Hij is 
gepromoveerd op het werk 
van Cicero.

9 789463 401333

Cicero

Het bestaan van de goden 

Vertaald door Vincent Hunink
Ingeleid door Rogier van der Wal

De Grieks-Romeinse cultuur is 
ondenkbaar zonder goden. Hun tempels 
en afbeeldingen, en vooral hun talrijke 
verhalen vervulden de wereld. Maar 
bestonden de klassieke goden ook echt, en 
zo ja, wat deden zij? Daarover debatteerden 
vooral fi losofen. En die waren het, zoals 
vaak, grondig met elkaar oneens. De 
volgelingen van Epicurus zagen voor 
goden een minimale rol weggelegd, terwijl 
de invloedrijke Stoïcijnen goddelijke 
machten juist overal werkzaam zagen. 
Beroepstwijfelaars zoals de Academici 
lieten de zaak bij voorkeur open.

De verschillende ideeën over goden staan 
handig bij elkaar in een belangrijk en 
invloedrijk boek uit de oudheid zelf. Het is 
geschreven door de Romeinse staatsman, 
redenaar en schrijver Marcus Tullius Cicero 
(106-43 v.Chr.). In de klassieke vorm van 
een dialoog tussen geleerde heren laat 
Cicero de meest essentiële vragen en 
antwoorden de revue passeren. Natuurlijk 
strooit hij gul met citaten, vooral van 
dichters. In Het bestaan van de goden 
komen Griekse fi losofi e en Romeinse 
literatuur prachtig samen.



Isbn 978 94 6340 129 6
Omvang ± 272 pp.
Prijs ± € 19,90
Paperback, w-boek
Verschijnt in april

Dick Kleinlugtenbelt is 
socioloog en fi losoof. Hij 
verzorgt trainingen, lezingen 
en cursussen op het gebied 
van levenskunst ethiek, 
socratische gespreksvoering 
en vriendschap.

Dick Kleinlugtenbelt

Moderne levenskunsten 
(Deel III)
De mens en de kunst van het leven

Tegenwoordig hebben veel mensen het ge-
voel geleefd te worden. Ze hebben moeite 
met het vinden van rust, het constant keu-
zes moeten maken en het indelen van hun 
tijd. Hoe moet je hiermee omgaan? En hoe 
kun je je leven zin geven?

Levenskunsten spelen in op de behoefte 
het leven zin te geven. In Moderne levens-
kunsten. De mens en de kunst van het leven 
komen tien levenskunstoefeningen aan bod 
die daarbij kunnen helpen. De oefeningen 
maken het leven lichter. Ze geven energie, 
versterken de levendigheid, het vertrouwen 
en leren juiste omgangsvormen te vinden 
met levensvragen. Het zijn geen pijnstillers, 
die verdoven en oplossingen voor de korte 
termijn bieden, maar ze willen rust laten 
vallen over levenskwesties en een eigen 
levensstijl laten ontstaan. Oefenen als het 
kloppend hart van de levenskunst. 

Dit is het derde boek van een trilogie 
over levenskunst. Eerder verscheen 
Mensbeelden en levenskunst (2005) en 
Levenskunst (2010). 

9 789463 401296

9 789463 401289

9 789463 401272
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Mensbeelden en 
levenskunst (Deel I)
De mens en de kunst het eigen leven 
vorm te geven 

In Mensbeelden en levenskunst. De mens 
en de kunst het eigen leven vorm te geven 
worden de mensbeelden van zeven mo-
derne fi losofen, waaronder Nussbaum, 
Nietzsche, Kierkegaard en Heidegger, ver-
helderd, besproken en vergeleken. Welke 
levenskunst past bij welk mensbeeld?

 

Levenskunst (Deel II)
Bevriend raken met jezelf en de ander

Met Levenskunst. Bevriend raken met je-
zelf en de ander keert de levenskunst weer 
terug naar haar oorsprong bij de klassieke 
fi losofen. Welke omgang met het zelf en de 
ander stimuleert de levenskunst? Wat is het 
zelf? Wat is vriendschap? Deze vragen wor-
den beantwoord aan de hand van Socrates, 
Aristoteles, de Romeinse Stoa, Augustinus 
en De Montaigne, die na de Middeleeuwen 
zorgt voor een wederopleving van de klas-
sieke levenskunst. 

Eerder verschenen maar in een nieuw jasje

Isbn 978 94 6340 127 2
Omvang 224 pp.
Prijs € 19,90
Paperback, w-boek
Verschenen in 2005

Isbn 978 94 6340 128 9
Omvang 288 pp.
Prijs € 19,90
Paperback, w-boek
Verschenen in 2010

9
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Maarten Luther, Band II

Soteriologie 
De christelijke vrijheid in het 
geloof in Christus

Vertaald door Johan Antonides, Jan Bloemendal, 
Roel Braakhuis Willem Maarten Dekker, Krista 
Mirjam Dijkerman, Hans Lam, Markus Matthias, 
Carel van der Meij, Max Staudt, Peter Verbaan

Maarten Luther worstelde lang met de vraag 
wat christelijke vrijheid precies behelst en 
hoe deze vrijheid verkregen en ervaren kan 
worden. In Soteriologie, de tweede band La-
tijn-Nederlandse uitgaven, staan geschriften 
van Luther over dat thema centraal. Hierin 
probeert hij op verschillende manieren uit 
te leggen hoe de christelijke godsdienst de 
problemen kan oplossen die de menselijke 
situatie vanuit theologisch perspectief met 
zich meebracht (vgl. Band I: Theologische 
antropologie – De mens voor God).
 
Naast de beroemde 95 stellingen, die het be-
gin van de reformatie inluidden, bevat deze 
band ook het Traktaat over de christelijke 
vrijheid aan Paus Leo X en zijn geschrift te-
gen Jacobus Latomus, een meesterstuk van 
apologie, polemiek en wetenschappelijke 
(grammaticale) benadering van de Bijbel.

Isbn 978 94 6340 053 4
Omvang ± 752 pp.
Prijs ± € 59,90
Hardcover, w-boek
Verschijnt in april

Eerder verscheen bij 
Uitgeverij Damon 
Maarten Luther Band I, 
� eologische antropologie

De drie banden staan onder 
redactie van 
Prof. dr. Markus Matthias, 
hoogleraar Lutherana 
aan de Protestantse 
� eologische Universiteit.

9 789463 400534

Lees verder
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Søren Kierkegaard

Voorwoorden
Vertaald door Frits Florin en Annelies van Hees
Verklarende noten door Paul Cruysberghs, Frits 
Florin en Annelies van Hees
Eindredactie door Paul Cruysberghs en Karl 
Verstrynge

Een man voelt de onbedwingbare behoefte 
om schrijver te worden. Maar zijn vrouw wil 
daar niets van weten. Hoeveel aandacht blijft 
dan nog voor haar over? Ze stemt in met een 
compromis: de man zal slechts voorwoorden 
schrijven, meer niet.
 
Van dit gegeven maakte Kierkegaard in 1844 
een pseudoniem uitgegeven boekje met als 
ondertitel “Ontspanningslectuur voor bepaal-
de standen naar tijd en gelegenheid”. Kier-
kegaard zou Kierkegaard niet zijn als in deze 
acht voorwoorden, voorafgegaan door een 
voorwoord, geen scherpe polemiek tegen zijn 
tijdgenoten schuil zou gaan, en dan vooral 
tegen de hegeliaan Johan Ludvig Heiberg.
 
Naast Voorwoorden bevat dit boek twee tek-
sten waarin Kierkegaard afrekent met de 
toenmalige toneelkritiek: De crisis en een 
crisis in het leven van een actrice en De heer 
Phister als kapitein Scipio.

Isbn 978 94 6340 130 2
Omvang 216 pp.
Prijs € 27,90
Gebonden uitgave met 
stofomslag, w-boek
Verschijnt in maart

Deze uitgave komt tot stand 
in samenwerking met de 
Redactieraad Kierkegaard 
Werken en is gebaseerd op 
de SKS, uitgegeven door het 
Søren Kierkegaard Centre te 
Kopenhagen.

9 789463 401302

Lees verder
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Henk Haenen

Ubuntu en Nelson Mandela
Afrikaanse filosofie van verzoening

Ubuntu en Nelson Mandela – Afrikaanse 
fi losofi e van verzoening geeft een 
introductie in de Afrikaanse ubuntu-fi losofi e 
en behandelt de invloed van deze fi losofi e 
op de verzoeningspolitiek van Nelson 
Mandela.

Ubuntu-fi losofi e is een levensfi losofi e. 
Spirituele levenskracht verbindt de mens 
met zijn samenleving en de natuur. De 
werkelijkheid is een dynamiek van op 
elkaar inwerkende krachten. Het streven 
naar herstel van harmonie en vrede in een 
versplinterde wereld is daarbij een cruciaal 
doel. Ubuntu is verzoeningsgezind.

Nelson Mandela was als leider van 
de bevrijdingsbeweging ANC, na zijn 
langdurige gevangenschap op Robbeneiland, 
sterk door ubuntu geïnspireerd. Deze 
levensfi losofi e gaf hem moed om met de 
witte minderheidsregering gesprekken aan 
te gaan om het discriminerende systeem van 
Apartheid te overwinnen. 

Tussen zijn vrijlating in 1990 en de 
eerste non-raciale verkiezingen in 1994 
balanceerde Zuid-Afrika op de rand van 
een bloedige burgeroorlog. Met geduld 
en vasthoudendheid wist Mandela echter 
zijn verzoeningsstrategie door te zetten 
en een catastrofe te voorkomen. Zijn 
verzoeningspolitiek is tot op de dag van 
vandaag een inspiratiebron voor het oplossen 
van nationale en internationale confl icten.

Isbn 978 94 6340 131 9
Omvang ± 192 pp.
Prijs ± € 24,90
Paperback, w-boek
Verschijnt in april

Henk Haenen studeerde 
geschiedenis en filosofie 
aan de VU te Amsterdam en 
promoveerde op Afrikaans 
denken: ontmoeting, 
dialoog en frictie. 

Deze uitgave is een 
verbeterde en goedkopere 
heruitgave in paperback 
van Ubuntu en Nelson 
Mandela die eerder in 2016 
bij Uitgeverij DAMON is 
verschenen.

9 789463 401319

verbeterde 

heruitgave
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Bestelformulier voorjaar 2018

Hierbij bestel ik:

ex. Onno Zijlstra, Een zekere twijfel

ex. Jim Forest, Leven met wijsheid

ex. Nicole des Bouvrie, Diagnose van de moderne filosoof

ex. Cicero, Het bestaan van de goden

ex. Dick Kleinlugtenbelt, Mensbeelden en levenskunst (Deel I) 

ex. Dick Kleinlugtenbelt, Levenskunst (Deel II)

ex. Dick Kleinlugtenbelt, Moderne levenskunsten (Deel III)

ex. Maarten Luther, Band II Soteriologie

ex. Søren Kierkegaard, Voorwoorden

ex. Henk Haenen, Ubuntu en Nelson Mandela

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
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Recent verschenen... 

Thomas van Aquino
Over het zijnde en 
het wezen
Proeve van 
een ontologie
9789463401098
€ 19,90 
Hardcover

Kees Meijlink
Eigen wijs 
Kritisch denken in
33 lemma’s
9789463401210
€ 14,90
Paperback

Aurelius Augustinus
Belijdenissen
9789463401227
€ 24,90
Paperback

Krijn Pansters
Spirituele ethiek
Franciscaanse 
perspectieven
9789463401081
€ 15,90
Paperback

Alfred Denker
Onderweg in Zijn en Tijd
Inleiding in het leven en 
werk van Martin 
Heidegger
9789463401180
€ 26,90 
Hardcover

Sybe Schaap
De populistische 
verleiding
De keerzijde van de 
identiteitsillusie
9789463401197
€ 19,90
Paperback

Aurelius Augustinus
Brood om van te leven
Verhandelingen 24-54 
over het 
Johannesevangelie
9789463401012
€ 49,90
Gebonden met 
stofomslag

Theognis van Megara
Luister naar mij
Elegieën over leven 
en liefde
9789463401203
€ 14,90
Paperback
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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 
Anthologia 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

2e druk
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VOLG ONS OOK OP:
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