
     Nieuwe aanwinsten juli 2021 

Theologie 

Maria,  

Arnold Huijgen, € 27,99 paperback 

‘Maria’ van Arnold Huijgen is een theologisch werk over de bijbelse figuur Maria en 
beschrijft haar vanuit verschillende invalshoeken. Maria is een voorbeeld van geloof 
en vertrouwen. Wie naar haar kijkt, wordt bemoedigd. Dit boek gaat terug naar de 
Bijbel om Maria opnieuw in beeld te krijgen als Joods meisje, moeder van de verlosser 
en moeder van de gelovigen. De traditie van de vroege kerk, de Reformatie en 

moderne literatuur helpen om Maria als icoon van genade te zien. Transparant tot op Gods genade 
werpt zij licht op seksualiteit, kunst, de eenheid van de kerk en op de toekomst van Europa als 
christelijk continent na de coronapandemie. 

 

Geloof & Godsdienst in een seculiere samenleving,  

Kardinaal Jozef de Kesel, € 17,50 hardcover 

Het levensgevoel in onze westerse samenleving is zeer seculier geworden. In dit boek 
probeert kardinaal Jozef De Kesel deze veranderde situatie te begrijpen. De Kerk leeft 
niet meer in een religieuze en christelijke samenleving. Ze zal zich daarom moeten 
herbezinnen over haar zending en zich herpositioneren. Over die herpositionering 
denkt de kardinaal vervolgens theologisch na. 

Hij wil aantonen dat de Kerk zich perfect kan situeren binnen haar nieuwe context. De kardinaal 
maakt duidelijk hoe de Kerk in haar diepste wezen missionair is en hoe God haar geroepen heeft om 
zijn liefde aan allen bekend te maken, in respect voor de andere religieuze tradities en 
levensbeschouwingen. 

Filosofie en samenleving 

Drogredenen,  

Paula Steenwinkel, € 20,-- paperback 

Voor iedereen die weleens met de mond vol tanden staat en de discussietrucjes van 
de gesprekspartner beu is. Op social media, in politieke discussies, het 
maatschappelijk debat en aan de borreltafel, overal wemelt het van nepnieuws en 
desinformatie, maar ook van discussietrucs als jij-bakken en whataboutismen. Voor 
nepnieuws is terecht veel aandacht, maar voor drogredenen vreemd genoeg veel 

minder – terwijl die toch net zo schadelijk zijn voor een open en eerlijk debat. Komt dat doordat we 
eigenlijk niet zo goed bekend zijn met drogredenen? Van veel drogredenen heb je vast weleens 
gehoord, maar hoe herken je ze in het echt? En belangrijker: hoe verweer je je ertegen? In 
Drogredenen onderzoekt Paula Steenwinkel de grens tussen redelijk redeneren en discussietrucs. Ze 
geeft een helder overzicht van de meest voorkomende drogredenen, legt uit wat ze inhouden en 
waarom ze werken, geeft voorbeelden uit de praktijk en laat zien hoe je ze onschadelijk maakt. Elke 
drogreden wordt geïllustreerd met een cartoon van Fokke & Sukke. 



 

 

Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid,  

Walter Benjamin, € 29,90 hardcover 

In het baanbrekende essay waar dit boek zijn titel aan ontleent laat Walter Benjamin, 
vooraanstaand lid van de Frankfurter Schule, de lezer zien hoe de moderne 
mogelijkheid om kunstwerken technisch te reproduceren ingrijpende gevolgen heeft 
voor de aard van het kunstwerk.' 
Zelfs aan de meest volmaakte reproductie ontbreekt één ding: het hier en nu van het 

kunstwerk - zijn unieke bestaan op de plaats waar het zich bevindt.' 

 

Meer dan een mens alleen,  

André Nusselder, € 24,90 paperback 

De mens heeft altijd verlangd naar meer. Vroeger kwam dit vooral tot uiting in de 
grote verhalen van godsdienst, politiek en vooruitgang. Deze grote verhalen zijn 
inmiddels ontmanteld, maar het verlangen blijft onverminderd bepalend voor de 
hedendaagse mens in een seculiere en individualistische samenleving. Sterker nog: 
het is wezenlijk voor wie we zijn en wat we doen. Wij worden gedreven door 

verlangens waarop wij meestal geen zicht hebben, en creëren onbewust allerlei kleine mythes en 
rituelen om uitdrukking te geven aan wat het alledaagse te boven gaat. 

Puttend uit de continentale filosofie en de freudiaanse psychoanalyse neemt filosoof André 
Nusselder ons mee in een hedendaagse verkenning van het verlangen die de diepere lagen van de 
menselijke ziel blootlegt. Aan de hand van het leven van Vincent van Gogh toont hij hoe gevaarlijk 
het verlangen kan zijn, maar ook hoeveel schoonheid het kan opleveren. In onze tijden van 
nostalgische en totalitaire hunkeringen, zielloosheid en vervreemding is Meer dan de mens alleen 
een onmisbaar boek in de zoektocht naar spirituele betekenis. 

 

Het nieuwe westen,  

Hans Boutellier, € 16,99 paperback 

Van #Me Too-feministen, Black Lives Matter-activisten, witte suprematisten tot 
islamisten en borealen: er woedt een hevige strijd om de sociale verbeelding van het 
Westen. 
Waar komt de behoefte aan erkenning vandaan? Wat is de inzet van de strijd? Op 
welke wijze wordt ze gevoerd? En waarin verschilt polarisatie van politiek? 

Hans Boutellier onderzoekt deze fascinerende strijd en zoekt het nieuwe Westen in termen van 
wederkerigheid en een bezield geloof in de democratische rechtsstaat. 

 

 

 

 



Fictie/Non-Fictie 

God’s wegen,  

Marijke Schermer, € 12,50 paperback 

In Gods wegen loopt Marijke Schermer stukken van het Brabantse Kloosterpad, 
bezoekt zij kloosters, en spreekt zij met nonnen, pelgrims en anderen. Zo loopt ze 
bijvoorbeeld een stukje met haar moeder, die in 1948 naar de nonnenkostschool in 
Aarle-Rixtel ging en daar gek werd van heimwee. Ze loopt een eindje mee met een 

jonge non en vraagt zich af wat haar bezielt, en wat zij met elkaar gemeen hebben, ze ontmoet een 
stelletje pelgrims en ze spreekt de priorin van een klooster die ook de CEO is van een 
wijnonderneming. Tijdens de wandelingen veranderen echte mensen, plekken en ontmoetingen in 
personages, arena’s en scènes. Intussen onderzoekt Schermer hoe dat werkt. Gods wegen is een 
essay over wandelen, toewijding, scheppen en de werkelijkheid. 

 

De om,  

Willem Jan Otten, € 12,50 paperback 

Tijdens de pandemie loopt Willem Jan Otten langs de Sloterplas in Amsterdam. Het is 
een manier om een vol hoofd te ordenen – een hoofd dat continu wordt belegerd 
door nuttige gedachten, oordelen, planeetpaniek en verloren dierbaren. Hoewel 
Otten zijn rondje alleen maakt, is hij altijd in gezelschap. Er zijn passanten, zoals de 

Rastarenner, wiens vervilte haardos met elke pas opveert; een soevereine airedaleterriër, die even 
met de schrijver oploopt, en tal van paarlopers. Er zijn ook metgezellen: kunstenaars en schrijvers 
wier stemmen als knikkers door een flipperkast in hem opduiken: Tarkovski, Borges, Gerhardt, 
Vestdijk, en die ene acteur waarvan Otten zeker weet dat hij niet Schwarzenegger heet. Maar er is 
ook stilte, op een bank tegenover de Stadsdeelraadfontein. Waar ben je als je denkt? En waar komt 
toch die urgentie vandaan om de werkelijkheid te verdubbelen, op papier, op doek of op een 
rotswand? In zijn weergaloos aanstekelijke De Om toont Otten zich wederom een briljant essayist. 

 

God  onder de mensen,  

Toon Tellegen, € 18,99 hardcover 

God bestaat steeds opnieuw in Toon Tellegens gedachten. Soms is hij een kluizenaar, 
dan weer wordt hij wegens wangedrag aangehouden of is hij een buitengewoon 
goede balletdanser. Ook in de zomer draagt hij een dikke winterjas en regelmatig 
twijfelt hij eraan of de mensen van hem houden. Gelooft hij wel in zichzelf ? Hij zit een 
keer in iemands hoofd, hij wordt betrapt op overspel, hij bedenkt een nieuwe, betere 

God, hij is af en toe onredelijk en kwaadaardig. Maar ook liefdevol en onzeker. Hij lijkt verdacht veel 
op een mens, maar is toch steeds God. 
Toon Tellegen speelt op weergaloze wijze met onze ideeën, gevoelens en verlangens over het 
bestaan van God in de wereld: briljant, diepzinnig en ongelooflijk geestig. 

 



 Licht op Lissabon,  

Harrie Lemmens, €29.50 paperback 

Dwalen door het veelkleurige labyrint van Lissabon met Pessoavertaler Harrie 
Lemmens en fotografe Ana Carvalho Nadat ze elkaar in Oost-Berlijn hadden leren 
kennen, woonden vertaler Harrie Lemmens en de Portugese fotografe Ana Carvalho 
in de jaren tachtig een tijdlang in Lissabon. In de jaren daarna keerden ze er telkens 
weer naar terug vanwege werk en saudade (het Portugese woord voor een 

mengeling van heimwee, weemoed en verlangen). In Licht op Lissabon loopt Lemmens door zijn 
geliefde stad. Hij vertelt over de dingen die hij ziet en wat die aan geschiedenis en cultuur herbergen. 
Hij doet verslag van gesprekken op straat en in restaurants, citeert uit brieven aan vrienden en 
memoreert ontmoetingen met schrijvers. Zijn schrijvers, die hij veelvuldig aan het woord laat komen 
in een poging de ziel van deze parel aan de Taag te vangen. Een literair verhalenboek voor iedereen 
die Lissabon van binnenuit wil leren kennen. Geïllustreerd met foto's van Ana Carvalho en 
inspirerende wandelroutes. 

 

Mijn nachten met Spinoza,  

Els Moors, € 24.99 paperback 

In Mijn nachten met Spinoza brengt Els Moors gedurende exact 48 dagen aan de 
hand van de 48 door Spinoza gedefinieerde affecten (impulsen tot handelen, zoals 
begeerte, hoop, afgunst, medeleven, wellust) getrouw verslag uit van alle 
gebeurtenissen in haar eigen leven. Het resultaat is een rauw en openhartig 
zelfonderzoek, het verslag van een zomer vol oude en nieuwe liefde, verwachtingen, 

ontgoochelingen, dagdromen en onverwachte ontmoetingen. De realiteit in deze roman overtreft 
moeiteloos de fictie. Wat beklijft is het verlangen om de essentie van het mens zijn in woorden te 
vatten. 

 

De meteoriet en het middagdutje,  

Maarten Asscher, € 20,00 paperback 

In De meteoriet en het middagdutje presenteert Maarten Asscher aan de hand van 
vijftig zorgvuldig uitgekozen zwart-witfoto’s een rijkdom aan onvermoede 
geschiedenissen, verrassende details en merkwaardige belevenissen. In de traditie 
van Rudy Kousbroeks ‘fotosyntheses’ roept Asscher zijn eigen verbazende wereld op, 
waarin een Japanse rotstuin, een neerstortende jachtbommenwerper, mijnwerkers in 

een liftkooi en een verdwenen watertoren onderling gaandeweg met elkaar verbonden raken. 
De combinatie van steeds één foto met een verhalend essay van achthonderd woorden maakt De 
meteoriet en het middagdutje tot een historische en tegelijk splinternieuwe galerij waar de lezer 
even geïntrigeerd als verbluft in blijft kijken en lezen. 

 

 

 

 

 



Mystiek 

Brandend verlangen,  

Wim Jansen,  € 19,95 paperback 

Mystiek heeft de naam nogal zweverig te zijn. God heeft de naam nogal abstract te 
zijn. Alleen al het woord ‘God’. Dat beladen, misverstandelijke woord. Ik ga er nog 
veel over zeggen, maar hier alvast dit: wie moeite heeft met dat woord nodig ik van 
harte uit om de titel vrijelijk aan te passen aan het eigen levensgevoel: Brandend 

verlangen om op te gaan in liefde. In licht. In vuur. In het leven. In het heilige. Het eeuwige… Mystiek 
is om te beginnen vrijheid. In mei 2019 besloot Wim Jansen een jaar lang te schrijven over zijn 
dagelijks leven met God: mystiek van alledag. Het ervaren van God ‘die ronddoolt tussen de potten 
en de pannen’, zoals Theresa van Avila het noemde. Hoe verhoudt Godverlangen zich tot simpele 
levensvreugde en alledaagse zorgen? Geen flauw idee had hij hoe bewogen dat jaar zou zijn. Niet 
alleen vanwege de maatschappelijke stikstofonrust en wereldwijd de coronacrisis, maar ook 
persoonlijk, toen hij te horen kreeg dat een ongeneeslijke kanker zich in zijn lichaam had uitgezaaid. 
Wat blijft er over van een ‘brandend verlangen om op te gaan in God’ met de dood op je hielen? Een 
spannend relaas over hectiek en stilte, crisis en mystiek. 

 

Onuitsprekelijk paradijs,  

Kick Bras, € 19.95 paperback 

De Amerikaanse trappistenmonnik Thomas Merton - misschien wel de beroemdste 
monnik van de twintigste eeuw - was een groot natuurliefhebber. Zijn dagboeken 
getuigen van zijn intense, spirituele natuurervaring die ten diepste voortkomt uit een 
mystieke verbondenheid met alle leven, en daarin met de Levensbron. Deze 
natuurmystiek leidde tot een steeds openlijker kritiek op de exploitatie van de 

schepping voor menselijk gewin. Zo groeide deze mystiek uit tot ecologische ethiek. 

In dit boek worden de lyrische natuurbeschrijvingen uit de dagboeken en gedichten van Merton 
gepresenteerd. Maar ook wordt beschreven hoe hij deze ervaringen verbond met zijn monastieke 
spiritualiteit en uit welke bronnen hij daarbij putte. Duidelijk wordt dat zijn belevingen en zijn visie 
nog steeds actueel zijn. Dit boek zal mensen die in de klimaatcrisis van onze tijd zoeken naar 
authentieke inspiratie veel kunnen bieden. 

Geschiedenis 

Bloed en honing,  

ontmoetingen op de grenzen van de Balkan, € 44,90 hardcover 

‘Weet je wat Balkan betekent?’, vraagt Ajla, terwijl we met haarspeldbochten naar 
boven rijden. Ze buigt zich vanaf de achterbank naar voren. ‘Het komt van het Turks’, 
legt ze uit. Onder ons wordt Tetovo almaar kleiner. ‘Bal betekent honing en kan 
bloed.’ Ze glimlacht. ‘Wij zijn het land van bloed en honing.’ Bloed en honing is een 

zoektocht naar de betekenis van de nieuwe grenzen op de Balkan. Van der Linde en Segers trekken 
over doodstille wegen en kale hoogvlaktes, door donkere rotskloven en verlaten dorpen. Ze 
bezoeken steden met magische namen als Dubrovnik, Sarajevo, Skopje, Ohrid en Tirana. Onderweg 
ontmoeten ze kunstenaars, wetenschappers, dromers, vechters en vergetenen. Als in een 
veelstemmig koor vertellen zij over hun levens. Bloed en honing gaat over eenheid en scheiding. 
Over de ontnuchterende realiteit van in de praktijk doorgevoerd nationalisme.  



Het vertelt over hoop en teleurstelling, passie en lethargie. Over dagelijkse beslommeringen en 
geopolitieke krachten. Over versplintering, zoals die ook elders in Europa gaande is. 

Kinderen 

Een wereld vol gebeden,  

Deborah lock & Helen Cann, vertaald door Elly & Rikkert Zuiderveld, € 11,99 

hardcover 

'Een wereld vol gebeden' van Deborah Lock en Helen Cann is een prachtig boek vol 
kindergebeden van over de hele wereld, in vertaling van Elly en Rikkert Zuiderveld. 
Van India tot Peru en van Duitsland tot Kenia: God is overal. Reis mee de wereld rond 

in dit bijzonder mooie gebedenboek vol kleurrijke illustraties! 
'Alle mensen van oost tot west geven U eer. Wij zingen voor U, wij klappen voor U, wij stampen voor 
U, wij dansen, zingen, wij roepen, springen en geven U eer. 

Levende aarde 

Friluftsliv,  

Noors buitenleven in de Lage landen, € 22,50 paperback 

Friluftsliv (letterlijk vrije-lucht-leven) is de Noorse manier om je thuis te voelen in de 
buitenruimte. Eric Brinckmann beschrijft met zijn zoon Benjamin op een luchtige, 
verhalende en praktische manier het leven in de open ruimte van het Noorse en 
Nederlandse landschap: buiten slapen, je oriënteren op de zon en de sterren, 
kamperen met zo min mogelijk spullen, of kanoën in een eindeloos landschap 

vermengt met praktische toepassingen van eetbare planten, bruikbare bomen en leesbare wolken 
en Sami-weetjes. Dit is een lees-, reis- en doeboek dat begint in je eigen tuin of op je balkon: daar valt 
de buitenwereld al op een spannende manier te beleven. Je kunt daar blijven of er verder op uit 
trekken, allebei goed. De auteurs vergeten niet dit buitenleven in een historische en filosofische 
context van Arne Naess en Spinoza te plaatsen en daarmee extra diepgang te geven. 

 

Andere kost,  

Jaap Seidell & Jutka Halberstadt, € 22,99 paperback 

Jaap Seidell en Jutka Halberstadt maken in hun nieuwe boek ‘Andere kost’ inzichtelijk 
hoe de grote problemen zich verhouden tot wat er op ons bord ligt. Ons 
voedselsysteem kraakt in zijn voegen. Wij worden ziek, de planeet wordt ziek: 
verandering is bittere noodzaak. Maar veel van de problemen waarvoor we ons 
gesteld zien zijn van een ontmoedigende schaal. Wie heeft de macht en 

verantwoordelijkheid om een ommekeer tot stand te brengen? Wat kun je zelf doen, en wat moeten 
we samen aanpakken? Wij, individuen en consumenten, kunnen betere en bewustere keuzes maken, 
maar dat moet hand in hand gaan met een krachtig en samenhangend overheidsbeleid. Seidell en 
Halberstadt schrijven een prikkelend en informatief pleidooi dat niet alleen moet leiden tot een 
vruchtbaarder debat, maar nu ook écht tot verandering. 

 



Kerken van goud, dominees van hout,  

Rob Bijlsma, € 24,99 paperback 

‘Kerken van goud, dominees van hout’ is het nieuwste boek van Rob Bijlsma. De 
natuur in Nederland heeft zich op achterbakse wijze ontwikkeld tot verkeerde natuur. 
Dat is ten strengste verboden. Vandaar dat natuurbeschermers krachtdadig 
ingrijpen, natuur is geen natuur zonder graafmachines, omgezaagde bossen en 
massarecreatie. Natuurbescherming moet een verdienmodel zijn, een tak van 

industrie waar duizenden mensen een baantje vinden. Deze goegemeente heeft bedisseld dat de 
levende natuur geen millimeter mag afwijken van het gewenste ‘profiel’. Vogelonderzoeker Rob 
Bijlsma zag het een halve eeuw aan. Op basis van wetenschap en hardcore veldwerk stelt hij de onzin 
van het groene circus op overtuigende wijze aan de kaak. Er is maar één conclusie mogelijk: de 
bezem door die augiasstal van geldverslaafde natuurvernielers en -uitbaters. 

 

Wild jaar,  

Koen Arts, € 22,50 paperback 

Of zo’n experiment anderen valt aan te raden? Absoluut. Natuurbescherming is een 
idee dat moet worden verdedigd en een praktijk die moet worden geleefd. Wanneer 
je een ‘echte’ natuurervaring op wilt doen, kun je die zoeken in de Gobiwoestijn, de 
bossen van Canada, of de tropische wouden van Papoea. Maar Koen Arts maakt het 
zichzelf moeilijker. Hij blijft thuis en gaat samen met zijn vrouw een experiment aan 

om te onderzoeken of ze in hun eigen omgeving, en als onderdeel van het dagelijks bestaan, 
wildheid kunnen vinden. Ze besluiten om 365 nachten buiten te slapen, en in ieder seizoen tenminste 
vijftig procent van de tijd buiten door te brengen. Wild Jaar is een virtuoos geschreven verslag van 
wat evenzeer een wild als sociaal jaar werd. Koen Arts volgt zijn groene wortels naar 
jeugdherinneringen in het bos, klooft hout met familie en vrienden, en gaat na hoe hij zich verhoudt 
tot natuur in een sterk gecultiveerd land. Ondertussen komt het jaar door een tragische gebeurtenis 
in familiekring in gevaar. Zijn vrouw en hij worden geconfronteerd met de vraag hoe belangrijk 
natuurervaring nu eigenlijk is, en tegen welke prijs hun experiment moet worden doorleefd. Koen 
Arts is docent aan Wageningen Universiteit. Hij onderzoekt de relatie tussen mens en natuur, en 
werkte onder andere in Brazilië, Schotland en India. Ook zet hij zich met een eigen bedrijf en andere 
initiatieven in voor de promotie van elementaire natuurvaardigheid. 

 

Het orakel van de bosnimf,  

Hans van Dyck, €22,99 paperback 

Het orakel van de bosnimf is een fascinerend verhaal over vlinders. Van de functies 
die de kleuren op hun vleugels hebben tot de vele aspecten van hun wonderlijk 
gedrag. Van de hongersnood waarmee ze kampen in moderne landschappen tot de 
analyse van wat snelle klimaatverandering met ze doet. Een verhaal over prachtige 
zorgenkinderen. 

Maar dit boek gaat ook over gepassioneerde mensen. Hans Van Dyck verweeft er zijn eigen 
metamorfose van vlinderjongen tot vlinderprofessor in. Een meeslepende getuigenis over 
verwondering en passie voor wetenschap. Hij vertelt ook over vele anderen die zich aangesproken 
weten door deze bijzondere insecten.  



Van kunstenaars die ze al eeuwenlang op allerlei manieren proberen te verbeelden tot ingenieurs die 
zich erdoor laten inspireren om technische problemen op te lossen. 
Het leidt tot deze fascinerende vlinder paradox: krijg je door gebiologeerd in te zoomen op deze 
kleurrijke diertjes een bredere kijk op het aardse leven? 

Poëzie 

François Villon, dichter, boef en vagebond,  

Karel Eyman & Sylvia Weve, € 19.90 paperback 

François Villon, dichter, dief en vagebond is een schelmenroman waarin we worden 
teruggebracht naar de middeleeuwen, met kroezen vol bier, romantiek en moord en 
doodslag. 
François Villon (1431-1463) is de beroemdste middeleeuwse dichter van Frankrijk. Hij 

leefde in een tijd dat de hogere standen welluidende poëzie schreven, maar Villon schreef rauwe 
ballades, drankliederen en boevengedichten. Hij leidde een zwervend bestaan en zat regelmatig in 
de gevangenis voor diefstal en zelfs doodslag. Maar hij maakte ook veel indruk aan het hof van 
hertog Charles d’Orléans, waar hij een eerste prijs bij een dichtwedstrijd won. 

 


