
     Nieuwe aanwinsten februari 2021 

 

De lijst met nieuwe aanwinsten is deze keer maar heel summier.  
Omdat we nog geen idee hebben wanneer de abdijwinkel weer open mag voor onze vaste klanten, 
durven we ook niet zo goed van alles te bestellen. Dat is erg frustrerend, want er komt de komende 
maanden veel moois uit.  

Maar u kunt nu wel boeken bij ons bestellen en bij de Benedictushof ophalen in een afgesproken 
tijdvak. Opsturen kan ook, maar daar komen dan verzendkosten bij. 

U kunt uw bestelling mailen naar boeken@abdijvanegmond.nl (bellen naar 072-5062786 mag ook, 
maar dat kan uitsluitend van dinsdag t/m vrijdag tussen 11:00 uur en 16:00 uur.)  
Onze winkel ligt nog vol mooie titels en wat we niet hebben, kunnen we voor u bestellen bij de 
uitgever. 

 

Het woord van God elke dag 2021,  

Vincenzo Paglia, € 25,-- paperback 

Het Woord van God elke dag geeft een vast ritme aan ons leven in deze tijd van 
pandemie. Op ons netvlies staat het beeld gebrand van paus Franciscus, op die 
avond van 27 maart 2020 op een leeg en verregend Sint-Pietersplein. Als 
voorspreker bij God om de wereld te bevrijden van de pandemie stond hij daar, 
alleen, voor God. In een tijd van verplicht isolement en social distancing verenigt 
en troost het woord van God de leerlingen van Jezus in hun diepe overtuiging dat 

Hij zal doen wat wij in zijn naam vragen (Joh 14, 13). 

Het Woord van God elke dag 2021 wil een hulp zijn in het luisteren naar het woord van de Heer. Het 
wil woorden geven aan ons smeekgebed dat de Heer de wereld zou blijven beschermen tegen het 
kwade. Bidden is altijd nodig, maar nu meer dan ooit, voor het welzijn van allen. 

 

Maria, een trinitaire theologie,  

Titus Brandsma, € 12,99 paperback 

Een mystieke tekst van Titus Brandsma over Maria in haar relatie tot de drie 
goddelijke Personen. De vraag naar Maria is voor Brandsma een filosofische vraag, 
zij het met een sterk theologische dimensie. Deze niet eerder gepubliceerde tekst 
uit 1936 vormt de finale waarin de verschillende gedachtenlijnen van Titus 
Brandsma over Maria samenkomen. 

Hij benadrukt hier dat de triniteit geen starre in zichzelf gekeerde ontologische 
constructie is, maar een levende werkelijkheid – een verbinding van een dynamische en immanente 
Drievuldigheid. Bij Brandsma krijgt die verbinding gestalte in Maria.  
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Zij doorbreekt de dictatuur van de eenduidigheid, alsook die van abstracte schema’s van subject en 
object, van rede en gevoel, van geest en lichaam, van natuur en bovennatuur, van wereld en God. 

 

Van Maria Lichtmis tot Pinksteren,  

Grün, Quatier, Standaert e.a., € 9,99 paperback 

Na het grote succes van gebedenboek met Kerstmis (25.000 exemplaren) en 
vanwege de aanhoudende beperkingen voor kerken door corona al eind januari 
2021 een nieuw gebedenboek Van Maria Lichtmis tot Pinksteren. Als een geschenk 
voor vrijwilligers, als een aanmoediging om thuis te kunnen bidden in de tijd van 
Vasten, Goede Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Als een teken van hoop om 
thuis je geloof te vieren als het in de kerken nog vaak niet mogelijk is. 

 

Godsverbondenheid, Dominicaanse spiritualiteit in de 13e en 14e eeuw,  

Stephan van Erp & Annemie Deckers (red.), € 15,95 paperback 

Wat is Dominicaanse spiritualiteit? Van de stichter van de orde der predikbroeders, 
de Heilige Dominicus, zijn nauwelijks geschriften bewaard gebleven. Over zijn leven 
weten we meer. Het is tot op vandaag een belangrijke inspiratiebron voor wie zich 
aansloten bij de Dominicaanse traditie. In de geschiedenis die zij samen vormen, is 
het antwoord te vinden op de vraag naar hun spiritualiteit, hun drijfveren en hun 

verwachtingen. De Dominicaanse spiritualiteit is doordrongen van een sterke verbondenheid met 
God. Die verbondenheid krijgt gestalte in het leven van dominicanen, in hun filosofie, prediking en 
gebed, en in hun vreugde en hoop. Over deze godsverbondenheid hebben Dominicaanse denkers in 
de 13de en 14de eeuw uitvoerig nagedacht. 

 

Op wereldreis met Voltaire,  

Paul Pelckmans, € 21,95 paperback  

Voltaires kortverhaal 'Candide, ou l’ optimisme' (1759) vertelt een jachtige wereldreis 
die de hoofdpersoon vanuit Noord-Duitsland over Lissabon en Paraguay naar 
Istanboel voert. Hij beleeft overal de meest bloedstollende avonturen en overleeft ze 
dikwijls maar op het nippertje. De dolle tocht geeft Voltaire de kans zijn mening te 
spuien over alles wat er op elke etappe goed en – vooral – fout loopt. Ze wordt 

daarmee een kleurige staalkaart van het verlichte denken, waarvan Voltaire de meest eminente 
woordvoerder was. 

Voltaire polemiseert hier vooral het goedgelovige ‘optimisme’ van de velen die ook in de 18de eeuw 
overal nog koste wat het kost het werk van een goede Schepper wilden herkennen. De tribulaties van 
Candide bewijzen dat onze aardbol zeker niet de beste van de werelden is! Verrassend genoeg lijkt 
Voltaire dat niet eens zo erg te vinden: zijn rampenverhaal loopt uit op een positieve conclusie, die 
meteen een opmerkelijk voorschot neemt op onze moderne wereld. 

 



Alledaagse mijmeringen,  

Cornelis Verhoeven, € 14,95 paperback 

Toen iemand Cornelis Verhoeven (1928-2001) vroeg of ook hij een aanhanger was 
van het adagium Nulla dies sine linia (‘Geen dag zonder lijn’), antwoordde hij 
prompt met: ‘Maak er twee van’. Eigenlijk bedoelde hij ‘twee bladzijden.’ In het 
Nederlands taalgebied is hij nog steeds een van de belangrijkste filosofen. Hij 
mijmerde veel en moest daarbij opschrijven wat hij bedacht, waarover hij zat te 
prakkiseren. Vaak ging het om kleine stukjes, haast aforismen, kleine oefeningen 

in bezonken verwondering, die hij dan onder een titel bracht. Het waren veelal opstellen van niet 
meer dan duizend of twaalfhonderd woorden die hij als het ware in één ruk schreef. Soms ook waren 
die opstellen uitvoeriger. Hoe dan ook: meer dan een lijn per dag. In zijn nalatenschap bevindt zich 
een tweehonderdtal van zulke pennenvruchten, stukjes uit zijn vroegste periode in de aanloop tot 
het proefschrift 'Symboliek van de voet' (1956) en de boeken waarmee hij doorbrak, 'Rondom de 
leegte' (1965), 'Het grote gebeuren' (1966) en 'Inleiding tot de verwondering' (1967). Uit die 
ongepubliceerde nalatenschap hebben Jacques De Visscher en Jean-Pierre Monsieur voor 'Alledaagse 
mijmeringen' een selectie gemaakt.  

 

De moeder van de Kommel,  

Ad van Iterson, € 17,90 paperback 

e pest eist een hoofdrol op in het turbulente levensverhaal van Elisabeth 
Strouven, geboren in Maastricht in 1600 . Tijdens haar leven telde 
Maastricht liefst acht pestjaren. Maar zij was niet bang voor de 
builendood of welke ziekte ook. In haar schamele huisje en later in haar 
klooster op de Kommel verzorgde zij iedereen die aanklopte. Ze 
ontfermde zich zelfs over 700 Spaanse soldaten die gewond buiten de 
vestingmuur lagen. De eigenzinnige Elisabeth Strouven was een 

succesvol religieus onderneemster. Ze werd gekweld door haar angst voor God en afkeer van de 
duivel, maar aan haar roeping twijfelde ze geen seconde. Ze stond midden in het leven, hielp, 
verzorgde, volhardde, bleef trouw. Gaandeweg werd de eenvoudige schoenmakersdochter een 
naam in de stad: meisjes volgden haar naar het klooster, mannen vielen voor haar op hun knieën. 
Van geen andere katholieke vrouw uit de zeventiende eeuw is zo’n diepgravend zelfonderzoek 
bewaard gebleven als dat van Elisabeth Strouven. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bachs onvoltooide Passie,  

Ad de Keyzer & Paul Verheijen, € 34,-- paperback 

Bachs Johannes-Passion staat ten onrechte in de schaduw van zijn grote 
Matthäus-Passion. Beide verdienen het om vanuit de originele, nog nooit eerder 
beproefde invalshoek van de spiritualiteit onderzocht te worden. Dé Johannes-
Passion bestaat niet. Bach heeft vier versies van deze passie gecomponeerd die 
interessante verschillen laten zien. Zijn tweede versie, het grootste werk dat Bach 
toen ooit geschreven had, is vreemd genoeg zijn meest onbekende werk. Zoals 

beide auteurs eerder hebben laten zien in hun boek Bachs grote Passie over de Matthäus-Passion 
(‘AdK’s boek is ongeëvenaard, een godsgeschenk’ aldus F. Berkelmans in Benedictijns Tijdschrift) 
hebben zij nu de Johannes-Passion nauwgezet uiteengelegd volgens de zeventien fragmenten 
waarin Bach het lijdensverhaal volgens Johannes heeft verdeeld. Wie zich in hart, verstand en ziel 
durft te laten raken, zal het geheim ervaren van de werking die Bachs Johannes-Passion heeft. Dit 
boek wil luisteraars, uitvoerders en onderzoekers behulpzaam zijn bij het zoeken naar antwoorden 
op de vraag: Wat heb ik gehoord? Waarom raakt dit mij? 


