De eenzaamheid doorbreken,
Erik Varden, € 22,50 (paperback)
De ervaring van eenzaamheid is even universeel als honger en dorst. Maar
omdat het ons zo ten diepste raakt, zijn we geneigd er niet over te spreken.
Wie kent niet haar pijn? Geen stem zaait zoveel tweedracht als die ons
influistert: 'Je bent ongeneeslijk alleen, er schijnt geen enkel licht in je
duisternis.' Het christen- dom verzet zich tegen deze stem, aldus Erik Varden
in dit boek. Ieder mens is als beelddrager van God persoonlijk verankerd in
de Bron van alles. En als we met lichaam en ziel het uitschreeuwen naar de
Ander, is dat geen teken van ziekte, maar van gezondheid. We worden eraan
herinnerd wat we kunnen worden.
De Bijbel herinnert ons voortdurend eraan te (blijven) gedenken, dat we stof zijn, dat we bevrijd zijn
uit de slavernij in Egypte, dat we op weg naar Emmaüs de Levende herkennen aan brood en wijn...
Erik Varden onderzoekt zes aspecten van christelijk gedenken en put daarvoor uit de Bijbel en
klassieke en moderne schrijvers. Het boek is opgedragen aan Michal Kayal, priester uit Aleppo,
vermist sinds 2013 in de Syrische burgeroorlog.

Alle dingen nieuw,
Erik Borgman, € 29,99 (paperback)
In ‘Alle dingen nieuw’ presenteert Erik Borgman een katholieke theologie, die
in het hart van de hedendaagse cultuur al denkend het christelijk geloof
presenteert, dat God liefde is. Daarvoor gaat hij in gesprek met een brede
waaier aan denkers en wetenschappers, kunstenaars en mystici uit heden en
verleden. Dit eerste deel onderzoekt waar de theologie begint en wat
theologie op het oog heeft. Theologie opent de wereld als plaats van
verlangen naar God, die in dit verlangen zijn aanwezigheid toont. Het eerste
deel nu uitgegeven heet ‘Invocatio’ en schetst de theologische krijtlijnen
waarbinnen hij zich wil bewegen. In de volgende delen komen schepping,
verlossing en vernieuwing aan de orde.
Lees op https://dominicanen.nl/2020/05/alle-dingen-nieuw/ de verschillende recensies. Het boek
kreeg van ‘Trouw’ 5 sterren.

Religie herzien,
Jonas Slaats, €22,50 (paperback)
Hoewel het concept ‘religie’ een kernthema vormt in onze
maatschappelijke debatten, is een duidelijke definitie niet voorhanden.
Toch hebben we de indruk dat we het fenomeen ‘religie’ wel kunnen
aanwijzen wanneer het ergens aanwezig is en bestaan er heel wat
veronderstellingen over die we dagelijks aantreffen in allerhande
krantenopinies, politieke debatten en onderwijs-curricula.
Zo gaan we er vaak van uit dat religie zich in de eerste plaats op geloof
baseert, dat religie op gespannen voet staat met wetenschap en dat er
zonder religies veel minder geweld zou zijn. Het enige probleem is dat
dergelijke veronderstellingen over het algemeen niet kloppen. Religie
herzien bespreekt de zeven belangrijkste misvattingen over religie.
Aan de hand van concrete voorbeelden uit de verschillende tradities wordt duidelijk gemaakt wat er
precies schort aan ons idee over religie. Wat we denken over religie komt niet overeen met wat
religie is en dit boek laat zien dat het samenleven in een geglobaliseerde wereld daardoor onnodig
bemoeilijkt wordt. Jonas Slaats is filosoof, theoloog en antropoloog. Als schrijver beweegt hij zich
steeds op de snijlijn van mystiek en maatschappijkritiek.

Zout, de blijvende kracht van de christelijke traditie,
René Grotenhuis € 19,90 (paperback)
In een post-christelijke cultuur wordt de christelijke traditie al snel gezien
als iets van het verleden. Er zou niet veel meer van te verwachten zijn voor
de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Dit boek pakt
de uitdaging op na te denken over de bijdrage van de christelijke traditie
aan fundamentele maatschappelijke vragen: het kwaad, het waartoe van
vooruitgang en de betekenis van vrijheid.
De auteur aarzelt niet om lastige vragen te stellen bij de
vanzelfsprekendheden van de huidige cultuur. Maar het biedt ook
antwoorden die rust en samenhang aanbrengen in een
gefragmentariseerde en hijgerige wereld.
Het geloof heeft allang niet meer het laatste woord, maar de christelijke inbreng in het
maatschappelijk debat is nog volop de moeite waard. De auteur reikt christenen handvatten aan om
zich vanuit hun geloof actief te begeven in het maatschappelijke debat en zo de onmacht en
sprakeloosheid te doorbreken.

Meditaties van de ziel,
Marcel Barnard, € 14,50 (hardcover)
Hoe zou een weldenkend mens — een academicus, een intellectueel — nog
kunnen geloven? Marcel Barnard zocht een antwoord op die vraag. Hij is bij
zijn zoektocht bij zichzelf gebleven. Nergens anders immers kan de uitspraak
‘ik geloof’ opkomen. Hij zoekt woorden die een glimp opvangen van wat aan
het kennen ontsnapt, taal die even een onzienlijk licht laat oplichten. Maar de
woorden en de taal kunnen die glimp en dat licht niet vasthouden, ze
ontsnappen op hetzelfde moment ook weer. Zo dansen de woorden om een
leegte die gevuld is met herinnering en vol is van verwachting. Een
verdediging van het geloof vind je hier niet, evenmin een moraal of een boodschap. Wel een aantal
meditatieve fragmenten, een literaire verwoording van een waarheid die oplicht als een vuurvonk die
op ons toekomt, passeert en meteen ook weer dooft, maar niettemin een waarheid — over het zelf,
God en de wereld.

Leven een kunst,
Rick Timmermans red., € 17,90 (paperback)
Leven, een kunst. Ignatiaanse meditaties Hoe word ik een
levenskunstenaar? Wat is er nodig voor gelukkige dagen? Job mijmerde al
over deze vragen, te midden van zijn ellende. Kan zelfs een lijdende mens
het leven zien als hogere kunstvorm? Het antwoord is ‘ja’. De levenskunst
is een weg waarlangs we veel wijsheid vinden. Maar wie wijst ons de weg
erheen? Het pad is verborgen. De meditaties in deze bundel geven geen
pasklare antwoorden, maar laten steeds nieuwe aspecten van levenskunst
oplichten. Rode draad in deze bundel met veertig meditaties is het besef
dat ware wijsheid en levenskunst begint bij het aanvaarden van je
werkelijkheid. Doorleef vreugde en verdriet, pijn en herstel, duisternis en
licht – en omarm ze als een geschenk. De auteurs van deze bundel zijn vrouwen en mannen die staan
in de Ignatiaanse traditie, de spiritualiteit die zijn oorsprong vindt bij Ignatius van Loyola (1491-1556).
Ze schreven hun meditaties voor Ignis, een webmagazine van de jezuïeten in Nederland en
Vlaanderen over geloof, spiritualiteit en samenleving.

Oer,
Corien Oranje e.a., € 14,99 (paperback)
Oer begint met een fascinerende hervertelling van het scheppingsverhaal.
Proton, een minuscuul deeltje dat vlak na de oerknal ontstaat en door de
ruimte vliegt, neemt de lezer mee op een duizelingwekkende reis door de
tijd, van oerknal tot de evolutie van het leven tot de dagen van Jezus en het
leven van nu. Proton maakt vol verwondering mee hoe de Schepper de
ruimte en tijd instelt, wetten in gang zet, licht schept, geluid en kleur. Hoe
Hij ervoor zorgt dat de planeet aarde een veilig huis wordt voor de mens
en hoe bijzonder het is dat God zelf op een dag in de persoon van Jezus
zijn schepping instapt.

Het Evangelie spiritueel gelezen, deel 1 Matteüs en Marcus,
Anselm Grün, € 24,95 (hardcover)
Anselm Grün geeft in deze tweedelige serie een meesterlijke interpretatie van de
vier evangeliën, op basis van de actualiteit van de wetenschap, verwoord in een
taal die iedereen begrijpt. In dit eerste deel staan de evangelisten Matteüs en
Marcus centraal.
Grün ontsluit de verhalen over het leven, het sterven en het verrijzen van Jezus
niet alleen exegetisch maar ook psychologisch en spiritueel. Een aanwinst voor
mensen die verdieping en inspiratie zoeken in de verschillende evangeliën en
voor diegenen die liturgisch actief zijn.

Berichten uit de vallei,
Stefan Brijs, € 21,99 (paperback)
Berichten uit de vallei’ van Stefan Brijs is een tijdloos verslag van een streek waar
de natuur nog veel te bieden heeft, maar tegelijk al veel aan het verliezen is. In dit
vervolg van het alom geprezen ‘Andalusisch logboek’ concentreert Brijs zich in vier
seizoenen lang op de natuur in het zuiden van Spanje, waar hij sinds 2014 woont.
Vanuit zijn schrijfhut op een heuvelflank observeert hij het leven in de vallei en
beschrijft hij met oog voor elk detail in vaak lyrische, soms kritische stukken de
pracht maar ook de teloorgang van wat hij door zijn raam ziet.

De levende berg,
Nan Shepherd, € 18,50 (hardcover)
Klassiek, poëtisch meesterwerk over wandelen en leven in de bergen
De Schotse bergwandelaar, onderwijzeres en dichter Nan Shepherd bracht haar
leven door op zoek naar de essentie van natuur in de Cairngorms – een
adembenemend mooie, maar onheilspellend ruige bergketen in de oostelijke
Schotse Hooglanden. Haar levenslange zoektocht leidde tot het schrijven van
deze klassieke bespiegeling over de bergen en onze fantasierijke relatie met die
woeste wereld.

Sakura, hoe een Engelsman de Japanse kersenbloem redde,
Naoko Abe, € 24,95 (hardcover)
Toen botanicus Collingwood Ingram in 1902 Japan bezocht werd hij
verliefd op de kersenbloesem, de sakura. Tijdens een bezoek ruim twintig
jaar later was hij geschokt door de achteruitgang in soortendiversiteit. Een
gekloonde kers domineerde het landschap en was symbool van de
expansiedrift van het land. Duizenden kilometers verderop, op het
landgoed van Ingram in Kent, floreerde de oorspronkelijke bloesem nog
steeds. De botanicus besloot de soort te repatriëren. Met de Trans Siberië
Express vervoerde hij een stek in een aardappel naar Japan. Ingram
groeide uit tot een van ’s werelds meest toonaangevende kersenexperts.
Dit prachtige boek vertelt het verhaal van een opmerkelijke man, die
getuige was van een beladen eeuw vol conflicten en verandering. De lezer
volgt de sakura als symbool aan het keizerlijk hof, via de donkere dagen van de Tweede
Wereldoorlog, tot aan de hedendaagse fascinatie voor deze iconische bloesem.

Inzake dit huis,
Hester Knibbe, € 18,99 (paperback)
In Inzake dit huis verwondert Hester Knibbe zich over de tweekamp tussen
de hang naar een solide thuis en de wens uit te breken. Ze buigt zich over de
liefde, over behouden en loslaten, macht en onmacht. Ze beziet
nieuwsgierig de wereld om haar heen en het eigen lichaam, de mens als
falende god en aanbidder ineen. Ze vraagt zich af hoe het is om met een
handicap in het leven te staan en peilt de gewaarwording durend op weg te
zijn. En dat alles doet ze in een kloeke, zorgvuldig gecomponeerde bundel
die als vanouds barst van een uitgebalanceerde lyriek.

Hölderlin, biografie,
Rüdiger Safranski, €27,50 (paperback)
‘Hölderlin’ is de nieuwe biografie van meesterbiograaf Rüdiger Safranski.
Friedrich Hölderlin (1770-1843) geldt nu als een klassieke schrijver in de
Duitse literatuur, maar zijn literaire kwaliteit werd pas in de twintigste eeuw
gezien. Hölderlin was ertoe voorbestemd om predikant te worden, maar
hem stond al vroeg slechts één ideaal voor ogen: dichter zijn en zijn idealen
uitdragen door middel van zijn poëzie. Hij leefde in politiek verwarrende
tijden: de Franse Revolutie, de teloorgang ervan, de restauratie van oude
waarden. Hij, bezield door grote politieke, poëtische en persoonlijke
visioenen, wist er geen raad mee, raakte in de versukkeling, werd
opgenomen in een psychiatrische inrichting en na een jaar als ongeneeslijk
ontslagen – waarna hij de rest van zijn leven in een torenkamer in Tübingen leefde, zesendertig jaar
lang, Hij schreef een roman, ‘Hyperion’, en een relatief gering aantal gedichten.

Contra Kant,
Emanuel Rutten, € 17,99 (paperback)
Ruim tweehonderd jaar geleden ontwikkelde de filosoof Kant een
kennisleer op grond waarvan kennis over het transcendente onmogelijk is.
Wij zouden alleen iets kunnen weten over wat in de zintuiglijke
aanschouwing gegeven is. Sindsdien leven we welhaast in een postKantiaanse wereld. Kants kennisleer legde mede de basis voor het
algemeen geaccepteerd raken van een positivistisch wereldbeeld.
Filosoof Emanuel Rutten laat in dit boek zien dat Kant ernaast zat. Het
betreft een van de vroegere teksten van de Amsterdamse filosoof. Volgens
Rutten blijft Kant onterecht vasthouden aan het empiristische idee dat de
mens niets kan weten over datgene wat niet in de zintuiglijke ervaring gegeven is. Rutten ontwikkelt
een allesomvattende alternatieve kennisleer op grond waarvan kennis over het transcendente voor
ons weer mogelijk wordt. Zo wordt in onze tijd opnieuw ruimte gemaakt voor kennisclaims over God.
Het is precies deze oorspronkelijke inclusieve ‘wereld voor ons’ kennisleer die aan de basis staat van
veel van zijn latere wijsgerige werk.

Wat we van de Duitsers kunnen leren,
Susan Neiman, € 39,95 (paperback)
Durven wij de fouten van onze voorouders onder ogen te zien? Zijn wij
bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in naam van ons
volk overzee gebeurde? Kunnen wij het verleden verwerken tot een
positief ideaal van ‘dat nooit weer’? Deze vragen houden Susan Neiman
bezig in dit boek. Zij groeide op in Atlanta, Georgia toen daar nog een
strikte rassenscheiding gold en woont tegenwoordig in Berlijn. Daar
raakte zij gefascineerd door de grondige manier waarop men in Duitsland
in het reine probeert te komen met een ‘onmogelijk verleden’. Ze besloot
dat te vergelijken met de situatie in de Verenigde Staten, waar de
tegenstellingen alsmaar groter lijken te worden.
Uit de vele gesprekken die Neiman in het boek voert met Duitsers en Amerikanen wordt duidelijk dat
ons verleden deel uitmaakt van wie wij zijn. Ook blijkt steeds opnieuw hoe ingewikkeld en
confronterend het is om als natie naar je eigen geschiedenis te kijken. Uit angst voor schaamte en
pijn zijn we geneigd om de nadruk te leggen op de goede gebeurtenissen en de kwade te vergeten.
Maar daarmee schuiven we de problemen volgens Neiman alleen maar voor ons uit: ‘Wanneer het
verleden doorettert, breekt het vroeg of laat door naar de oppervlakte om een open wond te
worden.’

De feilbare mens,
Kees Vuyk, € 22,99 (paperback)
Kees Vuyk trekt in De feilbare mens fel van leer tegen de opvatting dat wie
succesvol is, dat volledig aan zichzelf te danken heeft, en wie faalt in het leven
ook. Dit mensbeeld leidt namelijk tot een almaar groeiende economische en
intellectuele ongelijkheid. Daartegenover zet Vuyk, winnaar van de prijs voor
het beste filosofieboek in 2018, de mens als een kwetsbaar wezen: we
hebben elkaar ten diepste nodig. Op zichzelf is ongelijkheid niet slecht, maar
welk doel dient zij? Vuyks oproep: laten we elkaar compenseren voor datgene
wat we niet kunnen. Want we zijn slechts gelijk in onze feilbaarheid.

