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Ton Vink

Een leven als ‘man of letters’ 
Biografie van David Hume

De hedendaagse filosofie, of het nu gaat om 
kennistheorie, wetenschapsfilosofie, ethiek of 
godsdienstfilosofie, is onmogelijk zonder op die 
terreinen de kritiek van David Hume (1711-1776) 
onder ogen te zien. Hume verwierf echter niet 
alleen een grote reputatie als filosoof, maar ook 
als historicus en essayist. Aan die reputatie was 
hij zeer gehecht, vandaar dat hij nog kort voor zijn 
overlijden zijn “Love of literary fame” bestempelde 
als de “ruling Passion” van zijn leven.

Deze biografie draait om zijn leven én de rol die 
zijn werk als filosoof, historicus en essayist daarin 
speelde. Hume leidde een leven dat rijk was aan 
vaak plotselinge en onverwachte gebeurtenissen 
en verwikkelingen, en dat hem in militaire en 
diplomatieke dienst door tal van Europese landen 
voerde. Hij wist dat steeds te combineren met wat 
hij zelf beschouwde als het overheersende motief, 
de belangrijkste drijfveer, het uiteindelijke doel in 
zijn bestaan: een leven als onafhankelijk ‘man of 
letters’.

Ton Vink is schrijver en filosoof. Hij studeerde 
filosofie, psychologie, godsdienstwetenschappen en 
geschiedenis en promoveerde in de filosofie. 

9 789463 403191

Isbn 978 94 6340 319 1
€ 29,90 I ± 380 pp.
Hardback
Verschijnt in april

Lees verder

Ton Vink (vert.)
Humanisme en 
verlichting en de 
postume essays van 
David Hume
9789055739707
€ 17,90 
Hardback

Ton Vink (vert.)
David Hume, Gesprekken over de 
natuurlijke religie
9789055736027
€ 16,90 
Hardback
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9 789463 403214

Isbn 978 94 6340 321 4
€ 24,90 I ± 192 pp.
Hardback
Verschijnt in mei

Bert van den Berg en Hugo Koning (vert.)

De mythen van Plato 
Verhalen voor alle tijden

De vastgeketende mensen in de grot, de 
wagenmenner van de ziel, de bolletjesmensen van 
Aristophanes, de Nobele Leugen, het verzonken 
Atlantis… Plato, de filosoof die een rationele 
dialoog als de enige weg naar de waarheid 
beschouwde, is ook de auteur van meerdere 
fantastische verhalen die zo tot de verbeelding 
spreken dat ze een vaste plaats hebben gevonden 
in het westerse collectieve geheugen. De 
vertellingen moesten de denkbeelden van Plato 
aanschouwelijk maken en geven tot op de dag van 
vandaag aanleiding tot reflectie en speculatie. 

Dit boek maakt de mythen van Plato weer actueel 
door nieuwe vertalingen van al zijn verhalen, 
aangevuld met essays die de blijvende kracht van 
Plato’s voorstellingsvermogen in bredere context 
plaatsen.

Bert van den Berg is universitair docent Griekse en 
Romeinse filosofie aan de Universiteit Leiden. Hij 
doceert en publiceert onder meer over Plato en de 
Platoonse traditie.
Hugo Koning is docent klassieke talen aan de 
Universiteit Leiden en het Stanislascollege in Delft. Hij 
doceert en publiceert onder andere over mythologie.

Lees verder

Charles Hupperts (vert.)
Platoonse liefde
Het Symposium en de 
Phaedrus van Plato
9789460362231
€ 29,90 
Hardback

Hugo Koning (vert.)
Mythen moet je niet 
geloven!
Mytheverklaringen uit 
de Oudheid
9789463400510
€ 16,90 
Paperback
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Cornelis Verhoeven

Kleine denkoefeningen 
Een tweede keuze uit de 
onuitgegeven essays 1953-1956
Samengesteld door Jacques De Visscher 
en Jean-Pierre Monsieur
Met een voorwoord van Wil Derkse

Goede muzikanten willen hun instrument 
beheersen, zoals tekenaars virtuoos met pen of 
potlood wensen om te gaan. Voor de muziek of de 
tekening die hun dierbaar is, oefenen ze dagelijks. 
Ze willen hun vaardigheid niet verwaarlozen, 
tegelijk weten ze best dat het bij dit inoefenen 
uiteindelijk niet om die vaardigheid op zich gaat, 
maar omwille van de zaak. 

Als denker was Cornelis Verhoeven, in 1979 
laureaat van de P.C. Hooftprijs, ook zo’n echte 
liefhebber. Het ‘schrijvend denken’ was een 
bezigheid die een groot deel van zijn tijd in beslag 
nam. In zijn nalatenschap bevindt zich, in een 
soort intellectueel dagboek, een tweehonderdtal 
zowel korte als langere denkoefeningen over de 
meest uiteenlopende thema’s. Zonder hierbij 
het avontuurlijke te schuwen, onderhield hij 
de aandacht voor alledaagse dingen zoals een 
knoop, een hoepelrok, een wolk of een woning. 
Hij toonde hoe stilstaan bij de dingen onze 
verwondering en denken kan wekken. 

Een eerste verzameling verscheen in 2021 als 
Alledaagse mijmeringen.

Cornelis Verhoeven (1928-2001) was docent oude 
talen en hoogleraar in de antieke wijsbegeerte aan 
de Universiteit van Amsterdam. Hij ontwikkelde in de 
loop der jaren een breed en zeer waardevol oeuvre aan 
boeken en artikelen. In 1979 werd hem de P.C. Hooftprijs 
toegekend.

9 789463 403184

Isbn 978 94 6340 318 4
€ 19,90 I 160 pp.
Paperback
Verschijnt in februari
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9 789463 403177

Isbn 978 94 6340 317 7
€ 24,90 I ± 336 pp.
Paperback
Verschijnt in april

Sybe Schaap

Als alle vertrouwen wegvalt 
Over de waardering  
van het burgerschap
Met een voorwoord van Martin Sommer

Is onze rechtsstaat nog een gezagsvolle orde? Of 
verandert deze sluipenderwijs in een machtsorde? 
Achter de opbouw van onze democratische 
rechtsstaat, met algemeen geldende waarden 
en grondrechten, is het burgerschap een 
drijvende kracht geweest. Burgerschap brengt 
niet alleen rechten, maar ook plichten en een 
verantwoordelijkheid voor het algemeen belang met 
zich mee. Al geruime tijd loopt de betrokkenheid 
van de burger bij de representatieve democratie 
echter terug, het vertrouwen in de rechtsstaat 
verdwijnt en instituties brokkelen verder af.
 
Als alle vertrouwen wegvalt analyseert de 
grondslagen van het burgerschap en de burgerlijke 
rechtsstaat, maar ook de bedreigingen. Zonder 
actief burgerschap wordt de rechtsorde van 
binnenuit uitgehold en loopt de rechtsstaat gevaar. 
Het is daarom tijd voor herwaardering van het 
burgerschap.

Sybe Schaap is politiek filosoof. Van 2007-2019 was hij 
lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Zijn recente boeken 
zijn onder meer in het Oekraïens en Russisch vertaald.

Lees verder

Sybe Schaap
Het wendbare 
verleden
Nietzsche in 
postmoderne tijden
9789463402569
€ 22,90 
Paperback

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

Geen dag zonder Bach 
Vijftien gesprekken over  
een geniale componist
Met een voorwoord van Masaaki Suzuki

Geen dag zonder Bach. Dat geldt voor veel 
Bachliefhebbers en zeker ook voor de vertolkers 
van zijn muziek. Johann Sebastian Bach wordt 
dan ook beschouwd als de grootste componist 
aller tijden.

Hoe komt het toch dat zich elk jaar zulke lange 
rijen vormen voor de Grote Kerk in Naarden om 
een uitvoering van de Matthäus-Passion bij te 
wonen? Hoe komt het dat zijn muziek zo vaak 
gespeeld wordt en dat zo veel mensen zijn muziek 
zo graag beluisteren? Kortom: wat is het geheim 
van de muziek van Bach?

Deze en andere vragen over Bach stelde Rinke 
van der Valle in zijn gesprekken met vijftien 
personen die bijna dagelijks met Bachs muziek 
bezig zijn. Gerenommeerde dirigenten als 
Ton Koopman en Jos van Veldhoven, schrijver 
Maarten ’t Hart, Bachbiograaf Christoph Wolff, 
zanger Peter Kooij en organist Leo van Doeselaar 
vertellen wat de muziek van Bach voor hen 
betekent. Tezamen met de verhalen van andere 
Bachliefhebbers die in dit boek aan het woord 
komen, ontstaat een caleidoscopisch beeld van 
een geniale componist die met zijn muziek zoveel 
mensen recht in het hart raakt. 

Rinke van der Valle is freelance adviseur 
internationalisering. Zijn motto is Geen dag zonder 
Bach. Hij verdiept zich graag in alle facetten van zijn 
muziek. Hij geeft diverse lezingen over het leven en 
werk van Bach.

9 789463 403207

Isbn 978 94 6340 320 7
€ 19,90 I ± 248 pp.
Paperback
Verschijnt in maart
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Aurelius Augustinus

Als een wachtwoord 
Vier preken over  
christelijke geloofsbelijdenissen 
[Sermones 212-215]
Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien 
door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, 
Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen

Dit boekje bevat de vertaling van vier preken 
van Augustinus (354-430) over christelijke 
geloofsbelijdenissen. Daarin spoort hij gelovigen 
aan om de tekst ervan uit het hoofd te leren en 
dagelijks op te zeggen. Toch hechtte de bisschop 
van Hippo Regius niet aan al te strikte formules: 
uit het viertal preken blijkt dat hij door de jaren 
heen verschillende versies gebruikte om het 
christelijk geloof uit te leggen aan belangstellenden 
die zich definitief wilden aansluiten bij de 
kerkgemeenschap. 

De geloofsbelijdenis fungeert daarbij als een 
wachtwoord waarmee christenen elkaar kunnen 
herkennen en bemoedigen. De kerk kende naar 
Augustinus’ overtuiging vele toegangen om 
belangstellenden van uiteenlopende achtergrond 
en met verschillende capaciteiten binnen de 
geloofsgemeenschap op te nemen. 

Joke Gehlen-Springorum studeerde klassieke taal- en 
letterkunde.
Vincent Hunink is universitair docent Latijn en 
Vroegchristelijk Latijn aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen.
Hans van Reisen is studiesecretaris aan het Augustijns 
Instituut. 
Annemarie Six-Wienen studeerde Nederlandse taal- en
letterkunde.

9 789463 403238

Isbn 978 94 6340 323 8
€ 14,90 I 96 pp.
Hardback
Verschijnt in maart
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Menno Rol

Filosofie van de  
sociale wetenschappen  
Verklaren, toetsen,  
interpreteren en oordelen

In een tijd waarin ‘nepnieuws’ zich steeds 
nadrukkelijker naar de voorgrond dringt, is 
de vraag naar wat waarheid is buitengewoon 
belangrijk. Ook vragen of wetenschappelijke 
studies betrouwbaar zijn en of een (sociale) 
wetenschapper neutraal beleidsadvies kan geven 
zijn aan de orde van de dag. Daarop kan de 
wetenschapsfilosofie antwoord geven. 

Dit boek biedt kritische reflectie op belangrijke 
vraagstukken in de filosofie van de sociale 
wetenschappen. De sociale wetenschapper 
wordt ingeleid in wetenschapsfilosofische 
thema’s als causaliteit, verklaringsstijlen, 
reductionisme en holisme, statistiek, modellen 
en onderzoeksparadigma’s. Daarnaast is er ruim 
aandacht voor de wetenschappelijke praktijk en de 
positie die (sociale) wetenschappers innemen in het 
maatschappelijk debat. Veel wetenschappers zijn 
immers geneigd liever neutraal te blijven en zich 
niet in een maatschappelijk debat te mengen. Maar 
is dat eigenlijk wel wenselijk en mogelijk?

Menno Rol is wetenschapsfilosoof en econoom, 
gepromoveerd in de filosofie van de economie. Hij is 
werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, faculteiten 
gedrags- en maatschappijwetenschappen, en UCG waar 
hij wetenschapsfilosofie doceert. 

9 789463 403221

Isbn 978 94 6340 322 1
€ 34,90 I ± 416 pp.
Hardback
Verschijnt in maart



DAMON  Voor jaar  2022 11

9 789463 403160

Isbn 978 94 6340 316 0
€ 24,90 I 288 pp.
Paperback
Verschijnt 19 mei

Eric Ottenheijm en Theo de Wit (red.)

Messianisme als  
gevaarlijke herinnering 
Bronnen, erfgenamen, actualiteit 

Messianisme is een filosofie van de geschiedenis 
die wortelt in het sterke besef dat onze sociale, 
religieuze en politieke orde mogelijk niet de juiste 
of enig mogelijke is. De komst van een messias of 
verlosser kan een uitweg bieden uit die negatief 
ervaren situatie. Hij brengt de bestaande orde, 
of die nu van religieuze of seculiere aard is, aan 
het wankelen, en zal daarom door de verdedigers 
daarvan niet in dank worden afgenomen. 

Dit boek bespreekt zowel bronnen als erfgenamen 
van het messianisme. Het biedt een bonte 
verzameling teksten en denkers – filosofen, 
mystici, theologen – die gezien kunnen worden 
als erfgenamen van de messiaanse herinnering, 
waaronder Marx, Buber, Levinas, Agamben en 
Kafka.

Eric Ottenheijm is Universitair Hoofddocent Joodse Studies 
en Bijbelwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
Theo de Wit was universitair docent sociaal-politieke 
filosofie en cultuurfilosofie en bijzonder hoogleraar 
Vraagstukken geestelijke verzorging in justitiële 
inrichtingen aan de Universiteit van Tilburg.

Lees verder

Marcel Poorthuis & 
Joachim Duyndam (red.)
Einde van de politiek?
Over populisme, 
democratie en 
staatsgeweld
9789463402620
€ 19,90 
Paperback

Marin Terpstra & Theo de Wit
Waarom tolerantie niet de 
hoogste waarde kan zijn 
Over de omgang met 
heilige zaken
9789463402460
€ 29,90 
Paperback
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Kunt u een uitgave niet vinden, heeft u 
opmerkingen of andere vragen? 
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5642 JA Eindhoven

T +31 (0)40 304 60 58
E info@damon.nl

W www.damon.nl
F facebook.com/uitgeverijdamon
T twitter.com/uitgeverijdamon 

Vertegenwoordiging Nederland
Gerard Pels boekdiensten
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Voor bestellingen: orders@epo.be
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rechtstreeks bij de uitgeverij
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