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Het standaardwerk over de geschiedenis van de katholieke kerk

Mgr. Paul Hamans brengt in dit vlot geschreven handboek de 
geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. Twee delen 
van meer dan 1400 pagina’s behandelen tal van onderwerpen: 
de vroege kerk, de Middeleeuwen, de katholieke hervorming en 
Reformatie in de zestiende eeuw, de opkomst van de Verlichting 
en de bloedige Franse Revolutie. In de laatste twee eeuwen staat 
de verhouding tussen geloof en verstand centraal. Hoe verhield 
de kerk zich tegenover liberalisme, communisme, socialisme 
en fascisme? 
Biografieën plaatsen de belangrijkste pausen in hun tijd. 
Ook een voorlopige biografie van paus Franciscus ontbreekt niet! 
Een overzicht van de oecumenische concilies en handige index 
maken het werk compleet.
Mgr. Dr. Paul Hamans (1951) doceert kerkgeschiedenis en is 
verbonden aan het grootseminarie van Rolduc, de diakenopleiding 
van het bisdom Roermond en het grootseminarie De Tiltenberg 
van het bisdom Haarlem-Amsterdam.  

Meister Eckharts spiritualiteit actueler dan ooit

Wie op zoek is naar universele spiritualiteit voelt zich meteen 
aangetrokken tot de denkwereld van Meister Eckhart, een 
Dominicaanse mysticus uit de Middeleeuwen (1260-1328). Nu in 
onze tijd de binding aan één geloofstraditie of godsdienstig instituut 
steeds meer plaats maakt voor inspiratie uit meerdere bronnen, 
blijkt Eckhart een spannende denker die verschillen overbrugt. 
Kenners op het gebied van boeddhisme, filosofie en interreligieuze 
studies belichten de actuele zeggings-kracht van Eckharts 
spiritualiteit: André van der Braak, Michel Dijkstra, Bruno Nagel, 
Leo Oosterveen, Louis Roy en Rudi te Velde. Marcel Braekers, 
Leo de Jong en Marianne Verbakel laten zien hoe Eckhart vandaag 
de dag ook Dominicanen nog steeds boeit. 
Filosoof André van der Braak is hoogleraar boeddhistische 

filosofie in dialoog met andere levens-beschouwelijke 

tradities aan de VU Amsterdam. 
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Geschiedenis van de katholieke kerk
De vroege kerk en de Middeleeuwen, Deel 1
Van de reformatie en Franse revolutie tot heden, Deel 2
door P.W.F.M. Hamans
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De spiritualiteit van Meister Eckhart
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De spiritualiteit van 
Meister Eckhart
Een Dominicaans mysticus 

in een multireligieuze samenleving

A. van der Braak (red.)
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Het denken van de Dominicaanse mysticus Meister Eckhart (1260-1328) 

oefent grote aantrekkingskracht uit op wie op zoek is naar universele 

spiritualiteit en uit meer dan één religieuze traditie wil putten. 

Nu exclusieve binding aan één confessie steeds meer plaats lijkt te 

maken voor een meervoudige religieuze binding – multiple religious 

belonging –, dient de middeleeuwse theoloog en prediker Eckhart zich 

aan als een inspirerende figuur die de verschillen overbrugt. Kenners 

op het gebied van boeddhisme, filosofie en interreligieuze studies 

belichten in deze bundel de actuele zeggingskracht van Eckharts 

spiritualiteit. Daaronder zijn André van der Braak, Michel Dijkstra, 

Bruno Nagel, Leo Oosterveen, Louis Roy en Rudi te Velde. Uit de 

bijdragen van Marcel Braekers, Leo de Jong en Marianne Verbakel 

blijkt hoe Eckhart vandaag ook voor Dominicanen zelf nog steeds 

een inspirerend richtpunt vormt. 
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Kopen we Fairtrade of gaan we voor de Primark?

Dit boek vertelt onder meer hoe Quakers in de 18de eeuw tot de 
opvatting kwamen dat ze geen suiker meer in hun thee moesten 
doen, want suiker werd geproduceerd door slaven. En dat ze niet 
passief mochten toekijken hoe hun regering oorlog voerde en 
koloniën veroverde. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor het 
kleine dat je doet, maar ook voor het grote waaraan je bijdraagt. 
Dit idee – meer dan 200 jaar geleden ontstaan – is vandaag de 
dag het motto geworden van sociaal verantwoord ondernemen en 
consumeren, en van actief burgerschap. 
Historicus Cees de Groot is verbonden aan de leraren-opleiding 
van de hogeschool Fontys in Tilburg. 

Piramidesteden: dé duurzame oplossing voor 9 miljard 
wereldburgers in 2050

Dit boek beschrijft het technische concept van piramidesteden 
als antwoord op de wereldwijde verspilling van energie en 
roofbouw op de natuur. 
De huidige economische en ecologische problemen nemen 
verder toe als de wereldbevolking doorgroeit. Dit is te voorkomen 
als werklozen, armen en school-verlaters de ruimte krijgen om 
onbetaald hun eigen CO2-vrije steden te bouwen, compleet met 
stadslandbouw en eigen energie. Met een basisinkomen-in-natura 
hoeven zij hun arbeid niet langer hoeven te verkopen. De huidige 
macht van de grote ondernemingen en banken zal dan vanzelf 
afnemen en zonder revolutie verdwijnen. Het huisvesten in zelfvoor-
zienende piramidesteden luidt noodzakelijk het einde in van het 
tijdperk van vrijemarkt- en staatskapitalisme (communisme) met 
zijn innerlijke drang tot oorlog, armoede en roofbouw op de natuur.
Architect en filosoof Aad Breed is regelmatig in de media met zijn 
pleidooi en politieke opvatting dat het wereldwijd bouwen van 
piramidesteden ons milieu kan redden.

 

Medeplichtig aan het verre kwaad?
De historische oorsprong van een morele vraag
door Cees de Groot
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D E  H I S T O R I S C H E  O O R S P R O N G 
V A N  E E N  M O R E L E  V R A A G
CEES  DE  GROOT

Ons geweten is  n ie t  vr i j  van h is tor ische inv loeden.  Neem de gevoel ig-
heid  voor  ‘socia le  schuld ’ :  het  ongewi ld  betrokken z i jn  b i j  zaken d ie 
andere  mensen schaden.  We weten van d ie  mogel i jkheid .  Misschien 
k iezen we daarom voor  fa i r  t rade-producten in  de  supermarkt .  Of  we 
vragen ons af ,  of  het  kopen van spotgoedkoop text iel  ons medeplicht ig 
maakt  aan s lechte  arbeidsomstandigheden.  Maar  voor  onze voorouders 
bestonden zu lke kwest ies  n ie t .  Hoe komt  dat?  Ergens in  de  loop van 
de geschiedenis  is  het  idee van een socia le  schuld  opgekomen. 
Op wat  voor  een verrassende en haast  toeval l ige  wi jze  d i t  gebeurde, 
wordt  voor  het  eers t  in  d i t  boek u i t  de  doeken gedaan:  het  ver te l t 
hoe een ontdekking van een k le ine  groep radica le  chr is tenen, 
gemeengoed werd in  een secul iere  wereld .
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Piramidesteden
Het alternatief voor de energie- en grondverslindende stedenbouw 
Een einde aan de wereldwijde armoede en roofbouw op de natuur
door Aad Breed
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Dit boek beschrijft het technische concept van piramidesteden als antwoord op de wereldwijde 

verspilling van energie en roofbouw op de natuur. De huidige economische en ecologische 

problemen zullen verder toenemen als de wereldbevolking groeit tot 9 miljard in 2050. 

De dreigende ravage is te voorkomen als werklozen, armen en schoolverlaters wereldwijd 

van onze overheden de gelegenheid krijgen vóór hun dertigste levensjaar een basisinkomen-

in-natura te verwerven doorhet onbetaald bouwen van hun eigen CO2-vrije steden, met eigen 

stadslandbouw en energie. Alleen dan hoeven de armen en werklozen hun arbeid niet langer 

meer te verkopen, en zal de huidige destructieve macht van de grote ondernemingen en 

banken vanzelf afnemen en zonder revolutie verdwijnen.

 

Achterliggend is een fundamenteel probleem met onze opvatting van werkelijkheid: er 

bestaat een directe relatie tussen het ‘spreken van een taal’ en ons daarmee samenhangende 

dualistische wereldbeeld. Hieruit vormde zich het vrijemarkt- en staatskapitalisme

(communisme) met zijn oorlogen, armoede en roofbouw op de natuur. De toekomstige 

bevolking huisvesten in zelfvoorzienende piramidesteden luidt noodzakelijk het einde in 

van het tijdperk van het kapitalisme.

 

Architect en filosoof Aad Breed is regelmatig in het nieuws vanwege zijn pleidooi 

en zijn politieke opvatting dat alleen het wereldwijd bouwen van piramidesteden 

onsmilieu kan redden.

P IRAMIDESTEDEN
A LT E R N AT I E F  V O O R  D E  E N E R G I E -  E N  G R O N D V E R S L I N D E N D E  S T E D E N B O U W 

H E T  E I N D E  VA N  D E  A R M O E D E  E N  R O O F B O U W  O P  D E  N AT U U R

AAD BREED



How could the early followers of Jesus think so differently 
about his person and the meaning of his message? The matter is 
a burning issue since the discoveries of a great number of 
non-orthodox early Christian texts in the sands of the Egyptian 
desert, such as the Gospels of Thomas, Mary Magdalene, and Judas.
 
This guide to the wide diversity of beliefs among the first 
generations of Christian believers explains what these ‘new’ 
sources contribute to our knowledge of earliest Christianity. 
Special attention is paid to various groups of Jewish believers 
in Jesus and to early forms of esoteric and gnostic Christianity. 
Based on his first-hand knowledge of the ancient documents, 
Luttikhuizen makes the religious persuasions of different 
groups of early Christians accessible for a wider audience.
 
Gerard P. Luttikhuizen is retired professor of Early Christian 
Studies at the University of Groningen, The Netherlands. 
He published numerous articles and books on the literature 
and history of early Christianity, including Gnostic Revisions 
of Genesis Stories and Early Jesus Traditions (2006). He is 
initiator of the Themes in Biblical Narrative Series (brill).
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Eeuwenlang lagen in de Egyptische woestijn ‘geheime boeken’ 
verborgen: een Geheim Boek van Johannes, het Evangelie van de 
Waarheid, de evangeliën van Thomas, Maria Magdalena, Filippus 
en ook een meer recente vondst: het Evangelie van Judas. Waarin 
wijkt dit gedachtegoed af van wat later de geloofsleer zou worden 
van de kerkelijke hoofdstroom? Wat hebben deze oude Koptische 
teksten van Nag Hammadi te maken met ontwikkelingen in de 
laatantieke filosofie? Gerard Luttikhuizen, internationaal expert 
antieke gnosis, maakt met deze vertaling de teksten toegankelijk 
voor een breed publiek. 

Geestelijke verzorging bieden in de palliatieve fase is pionieren. 
Verzorgers bewegen zich in een gebied tussen het ziekenhuis en 
een of andere vorm van ‘thuis’ voor de terminale patiënt. Hoe 
geeft je daar in de praktijk handen en voeten aan? Hoe kom je met 
alle betrokkenen – de zorgverleners en de patiënt – tot een goede 
samenwerking? Dit handboek is een neerslag van pionierswerk in 
Nederland en België. Aan bod komen de inhoud van de spirituele 
zorg, de juridische positie van de geestelijk verzorger, het onderzoek 
en het onderwijs. Vele praktijkvoorbeelden illustreren de samenhang 
met andere disciplines.

De profeet en half mysticus Paulus leefde in een periode waarin 
het Jodendom zich in een ernstige crisis bevond. Farizeeërs, 
Sadduceeërs, Essenen, Zeloten en Therapeuten bestreden elkaar 
heftig over de juiste betekenis van teksten uit het ‘Oude Testament’. 
Ook de joodse Paulus wierp zich enthousiast in de strijd. Hij 
wilde geen moment een nieuwe religie stichten – laat staan een 
christelijke kerk – en verwachtte dat tijdens zijn leven zijn idool, 
gezalfde heer Jezus, in een wolk zou afdalen uit de hemel om 
samen met god te oordelen over de levenden en de doden bij het 
grote gericht. 
Dit nauwgezette commentaar behandelt de brieven aan de 
Thessalonicenzen, Korintiërs, Galaten, Romeinen, Filippenzen en 
Filemon. Een autobiografische analyse laat een Paulus tevoorschijn 
komen die niet al is vervormd vanuit een later ontstane kerkelijke 
traditie. 

Handboek spiritualiteit 
in de palliatieve zorg

Helene Lammers & Wim Smeets (red.)
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m

ers Sm
eets (red.)

Spiritualiteit en zingeving in de palliatieve zorg: pionieren in het gebied 
tussen ziekenhuis en een of andere vorm van ‘thuis’. Er wordt veel over 
gesproken de laatste jaren maar hoe geeft je hier zorg aan? Hoe kunnen 
geestelijk verzorgers daarin met anderen – zowel de patiënt als zorg-
verleners – samenwerken? Dit boek is een neerslag van pionierswerk in 
Nederland en België, met aandacht voor de inhoud van de spirituele zorg, 
de juridische aspecten van de positie van een geestelijk verzorger, 
onderzoek, onderwijs en praktijkvoorbeelden, waarbij tevens de samen-
werking met andere disciplines wordt belicht. Een boek dat aandacht vraagt 
voor het eigene van spirituele zorg voor de mens die sterven gaat. 
Niet alleen met woorden, maar ook in beelden.
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Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg
Terminale zorg, onderwijs, onderzoek en samenwerking 
samenhangend in beeld
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God is op. Paulus, profeet van het wereldeinde
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3.0
God
Voorbij godsdienst en atheïsme

Hoe ziet god er uit in de 21ste eeuw?

God 3.0 Droogers

An
dr

é Droogers

Als elke godsdienst claimt waar te zijn, zijn ze dan allemaal waar? Godsdiensten 
mogen wel doen alsof ze een routekaart hebben voor menselijk geluk ... maar 
the map is not the territory.
 
Stel, je gelooft dat ‘er wel iets is’. Hoe ziet jouw God er dan uit? En als je gelooft 
dat er niets is, bestaat dan enkel wat je ziet? Wat ontken je dan precies? Bestaat 
er ook zoiets als verbeelding?
 
Elke tijd krijgt een God die hij verdient. Na God 1.0 kwam in de moderne tijd God 
2.0. Onze tijd met zijn globalisering en nieuwe verhoudingen en problemen vraagt 
om God 3.0.
 
God 3.0 houdt van variatie. Ze is niet langer een exclusief bezit, maar van en voor 
iedereen die wel of niet gelooft. Zij komt tegemoet aan de kritiek van atheïsten. 
Op haar gezag houden godsdiensten op elkaar te bestrijden, maar pakken ze 
armoede, oorlog en milieuvervuiling aan. Religie wordt een toonbeeld van 
tolerantie.

BONUS:
18 bekende godskenners        
langs de meetlat.

Vroeger lazen we in de 
katechismus lessen van 
kerkvaders en geloofs-
verdedigers, nú lezen we 
God 3.0       
  Paul van Geest

André Droogers

God 3.0
Hoe ziet God er uit in de 21ste eeuw? Voorbij godsdienst en atheïsme 

Als elke godsdienst claimt waar te zijn, zijn 
ze dan allemaal waar? Godsdiensten mogen 
wel doen alsof ze een routekaart hebben voor 
menselijk geluk ... maar the map is not the 

territory.

Stel, je gelooft dat ‘er wel iets is’. Hoe ziet 
jouw God er dan uit? En als je gelooft dat er 
niets is, bestaat dan enkel wat je ziet? Wat 
ontken je dan precies? Bestaat er ook zoiets 
als verbeelding? 

Elke tijd krijgt een God die hij verdient. Na 
God 1.0 kwam in de moderne tijd God 2.0. 
Onze tijd met zijn globalisering en nieuwe 
verhoudingen en problemen vraagt om God 3.0. 

God 3.0 houdt van variatie. Ze is niet langer 
een exclusief bezit, maar van en voor iedereen 
die wel of niet gelooft. Zij komt tegemoet 
aan de kritiek van atheïsten. Op haar gezag 
houden godsdiensten op elkaar te bestrijden, 
maar pakken ze armoede, oorlog en milieu-
vervuiling aan. Religie wordt een toonbeeld 
van tolerantie.

Bonus: 
18 bekende godskenners 
langs de meetlat!
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How could the early followers of Jesus think so differently 
about his person and the meaning of his message? The matter is 
a burning issue since the discoveries of a great number of 
non-orthodox early Christian texts in the sands of the Egyptian 
desert, such as the Gospels of Thomas, Mary Magdalene, and Judas.
 
This guide to the wide diversity of beliefs among the first 
generations of Christian believers explains what these ‘new’ 
sources contribute to our knowledge of earliest Christianity. 
Special attention is paid to various groups of Jewish believers 
in Jesus and to early forms of esoteric and gnostic Christianity. 
Based on his first-hand knowledge of the ancient documents, 
Luttikhuizen makes the religious persuasions of different 
groups of early Christians accessible for a wider audience.
 
Gerard P. Luttikhuizen is retired professor of Early Christian 
Studies at the University of Groningen, The Netherlands. 
He published numerous articles and books on the literature 
and history of early Christianity, including Gnostic Revisions 
of Genesis Stories and Early Jesus Traditions (2006). He is 
initiator of the Themes in Biblical Narrative Series (brill).
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Vertaald en verklaard door Gerard Luttikhuizen

Gnostische en esoterische evangeliën

Eeuwenlang lagen in de Egyptische woestijn 
op verschillende plaatsen evangeliën en andere 
‘geheime boeken’ verborgen: esoterische en 
gnostische geschriften die stammen uit de 
tweede tot vierde eeuw. Een aantal werd in de 
vorige eeuw teruggevonden. Een Geheim Boek 
van Johannes, het Evangelie van de Waarheid, 
de evangeliën van Thomas, Maria Magdalena, 
Filippus en ook een meer recente vondst: het 
Evangelie van Judas.

Gerard Luttikhuizen geldt internationaal als 
expert op het gebied van de antieke gnosis, in 
het bijzonder de geschriften van Nag Hammadi.
Met deze vertaling maakt hij de inhoud van 
deze teksten voor een breed publiek 

toegankelijk. Hij geeft antwoord op intrige-
rende vragen:
• Waarin wijkt het gedachtegoed in de teksten 
af van wat later de geloofsleer zou worden van 
de kerkelijke hoofdstroom?
• Wat hebben deze oude Koptische teksten van 
Nag Hammadi te maken met ontwikkelingen 
in de laatantieke filosofie?

Gerard Luttikhuizen was tot 2005 hoogleraar 
vroegchristelijke letterkunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Van zijn veel-
geprezen boek De veelvormigheid van het 
vroegste christendom (2002) verschenen vijf 
drukken, een Spaanse en een eveneens bij 
Parthenon uitgegeven Engelse vertaling. 

Eveneens bij Parthenon verschenen

The Diversity of 
Earliest Christianity
A Concise Guide to the Texts and Beliefs of 
Jewish Followers, Pauline Christians, and Early 
Christian Gnostics 
9789079578412 (Paperback)
€ 19,99
9789079578429 (ePub)
€ 16,99
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Willem van Hoorn

God is op. Paulus, profeet van het wereldeinde
Een agnostisch commentaar op zijn brieven, deel 1

Paulus wordt traditioneel beschouwd als de 
grondlegger van het christendom omdat zijn 
brieven de oudste christelijke geschriften 
zouden zijn. Tegen dit versteende beeld van de 
reizende apostel neemt historisch-psycholoog 
Willem van Hoorn stelling door hem voluit te 
plaatsen in zijn eigen tijd. Een periode waarin 
het Jodendom zich in een ernstige crisis 
bevond. Farizeeërs, Sadduceeërs, Essenen, 
Zeloten en Therapeuten bestreden elkaar 
heftig over de juiste betekenis van teksten uit 
het ‘Oude Testament’. Ook de jood Paulus wierp 
zich enthousiast in deze strijd en zonderde 
een eigen kleine joodse beweging af: het 
Paulinisme. Bij elkaar niet meer dan enkele 
honderden leden van een nieuwe sekte die 
leefden in Palestina en verspreid in Griekenland 
en het huidige Turkije.
 
Paulus zou zich rond het jaar 32 bekeerd 
hebben tot het christendom, maar dat is 
historisch onmogelijk omdat er zo vroeg nog 
geen christendom bestond. Paulus wilde 
geen moment een nieuwe religie stichten, laat 
staan een christelijke kerk. Al wat hij wilde was 
de god uit de hebreeuwse bijbel op een hoger 
niveau tillen in een grieksdenkende wereld. En 
wel voordat het einde der tijden zou aanbreken. 
Als joodse profeet en half mysticus verwachtte 
hij dat tijdens zijn leven zijn idool, gezalfde 
heer Jezus, op een wolk zou afdalen uit de 

hemel om samen met god te oordelen over 
de levenden en de doden bij het grote gericht. 
De geredden zouden dan het koninkrijk van 
god binnen wandelen en de verdoemden voor 
eeuwig verloren zijn.
 
Dit eerste deel van een nauwgezet agnostisch 
commentaar op de brieven van Paulus in 
2 delen behandelt de brieven aan de Thessa-
lonicenzen en de Korintiërs. Een autobiogra-
fische analyse van de persoon Paulus en een 
verhelderende inleiding over joodse apocalyptiek 
laten een Paulus tevoorschijn komen die niet 
al is vervormd vanuit een later ontstane christe-
lijke en kerkelijke traditie. 

Willem van Hoorn is Emeritus hoogleraar 
Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam 
en Honorary Professor of Psychology aan de 
University of Cape Town.
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Martijn de Koning, Joas Wagemakers en Carmen Becker

Salafisme
Utopische idealen in een weerbarstige praktijk

In 2002 lieten twee jongens uit Eindhoven 
het leven in Kashmir. Volgens de media en 
aivd waren zij frequente bezoekers van de 
salafisme moskee Al Fourqaan in Eindhoven 
en verwoedde deelnemers aan discussies 
over geloof en politiek op Marokko.nl. Voor 
het eerst kwamen salafisten in Nederland 
in het nieuws en in de tien jaar daarop is 
de aandacht nauwelijks afgenomen, met 
een tijdelijke piek in 2004 na de moord op 
Theo van Gogh. Die moord werd gepleegd 
door Mohammed Bouyeri: een Marokkaans- 
Nederlandse moslim die ook uit het salafisme 
circuit zou komen.

De huidige trek van islamitische jongeren naar 
oorlogsgebieden in het Midden-Oosten roept 
vragen op over hun godsdienstige motivatie.
Wat zijn de godsdienstige, sociale, politieke en 

morele dimensies van het salafisme? Dit boek 
gaat niet zozeer over geweld – het salafisme is 
veel meer dan dat – maar de stroming is wel 
bijna altijd onderwerp van felle discussies in 
welke samenleving dan ook.

De drie auteurs van dit boek putten uit de 
research van het Nijmeegse project ‘Salafisme 
als transnationale beweging’. Dit onderzoek 
had plaats in het Midden-Oosten én in 
Europa, en richtte zich zowel op dogma’s 
als de praktijken van het salafisme.

Eveneens bij Parthenon verschenen

Youssef Azghari, Mijn Jihad
Waarom de westerse waarden niet 
botsen met de islam 
9789079578238 
€ 14,90
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Henk Vroom

Ik en de ander
Solidair zijn in een ik-tijdperk

In onze samenleving moet iedereen zelf zijn 
weg zoeken. Vrijheid, zelfontplooiing en eigen 
geweten krijgen vandaag de dag veel nadruk.
Maar wat is dan ‘mijn’ vrijheid? De zieke mag 
zelf de behandeling bepalen, maar de dokter 
weet wat goed voor ons is. De leerling mag 
zichzelf ontplooien maar de eindtermen staan 
vast. Zijn we niet veel meer bepaald door 
de anderen dan we willen toegeven? En wat 
zouden we zonder anderen kunnen bereiken?
 
Aan onze kwetsbaarheid en beperkingen zien 
we vaak voorbij. Onderlinge hulp en solidariteit 
zijn onmisbaar, maar dit zijn deugden die je 
niet kunt afdwingen. Zijn de ‘participatiesamen-
leving’ en ‘solidariteit bij wet’ geen innerlijke 
tegenspraken?

Dit boek beschrijft de achtergronden van het 
‘liberale’ mensbeeld en bespreekt mogelijke 
alternatieven – naturalistisch, hindoeïstisch, 
boeddhistisch en christelijk. Deze zien de 
mens ingebed in een grotere werkelijkheid. 
Mensen zijn ook innerlijk met elkaar verbonden. 
De vraag is: hoe verbinden we kwetsbaarheid 
met verantwoordelijkheid, ‘jezelf zijn’ met 
altruïsme?

Henk Vroom is emeritus-hoogleraar godsdienst-
wijsbegeerte aan de Vrije Universteit. Hij is 
expert op het gebied van religieuze diversiteit 
en interreligieuze dialoog.

          Willen we een 
 solidaire samenleving 
       of is dat een illusie?
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Handboek spiritualiteit 
in de palliatieve zorg

Helene Lammers & Wim Smeets (red.)

Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg Lam
m

ers Sm
eets (red.)

Spiritualiteit en zingeving in de palliatieve zorg: pionieren in het gebied 
tussen ziekenhuis en een of andere vorm van ‘thuis’. Er wordt veel over 
gesproken de laatste jaren maar hoe geeft je hier zorg aan? Hoe kunnen 
geestelijk verzorgers daarin met anderen – zowel de patiënt als zorg-
verleners – samenwerken? Dit boek is een neerslag van pionierswerk in 
Nederland en België, met aandacht voor de inhoud van de spirituele zorg, 
de juridische aspecten van de positie van een geestelijk verzorger, 
onderzoek, onderwijs en praktijkvoorbeelden, waarbij tevens de samen-
werking met andere disciplines wordt belicht. Een boek dat aandacht vraagt 
voor het eigene van spirituele zorg voor de mens die sterven gaat. 
Niet alleen met woorden, maar ook in beelden.

Parthenon Parthenon

Helene Lammers  & Wim Smeets (red.)

Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg
Terminale zorg, onderwijs, onderzoek en samenwerking samenhangend in beeld

Geestelijke verzorging bieden in de palliatieve 
fase is pionieren. Verzorgers bewegen zich in 
een gebied tussen het ziekenhuis en een of 
andere vorm van ‘thuis’ voor de terminale 
patiënt. Hoe geeft je daar in de praktijk handen 
en voeten aan? Hoe kom je met alle betrok-
kenen – de zorgverleners en de patiënt – tot 
een goede samenwerking?
 
Dit handboek is een neerslag van pionierswerk 
in Nederland en België. Aan bod komen de 
inhoud van de spirituele zorg, de juridische 
positie van de geestelijk verzorger, het 
onderzoek en het onderwijs. Vele praktijk-
voorbeelden illustreren de samenhang met 
andere disciplines. 
Een boek over het eigene van de zorg voor de 
mens die sterven gaat, in woord én in beelden.
 

Een handboek voor iedereen met oog en hart 
voor deze vorm van zorg: geestelijk verzorgers, 
artsen en verpleegkundigen; docenten en 
onderzoekers; initiatiefnemers, verzekeraars 
en politici. 

Eveneens bij Parthenon verschenen

Om naar u te luisteren
26 tehuisgesprekken door Henk van Breukelen 
9789079578245 
€ 12,90
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Bart Koet

Augustinus over diakens
Zijn visie op het diaconaat

Het ambt van diaken wordt vaak verbonden 
met ‘dienstbaar zijn’, bij uitstek aan de armen. 
Maar wie de vroege kerk bestudeert, ontdekt 
dat diakens vooral ‘verbinders’ waren, bijvoor-
beeld tussen de kerk en de wereld. 
Een diaken kon voor de armen zorgen maar 
ook voor de relatie met het hof. Leiderschap 
en leraar zijn behoorde eveneens tot zijn 
taken.
 
Het bisdom van de invloedrijke Augustinus 
van Hippo laat goed zien welke belangrijke 
rollen diakens speelden in de communicatie 
binnen de vroege kerk. Door alle teksten waarin 
Augustinus spreekt over het diakonaat na te 
gaan en te ordenen, neemt Bart Koet ons mee 
op een archeologische zoektocht door het 
‘world wide web’ van Augustinus. 
Het resultaat is een boek met frisse ideeën over 
vormen van leiderschap binnen de kerk, maar 
ook daarbuiten. Zo blijkt gevoel voor humor 
en het gebruik van de juiste communicatie-
middelen van groot belang voor succesvol 
leren. Een uniek kijkje in de vroege kerk.
 

Bart J. Koet is als hoogleraar Nieuw Testament 
en Vroegchristelijke Letterkunde verbonden aan 
de Tilburg School of Theology. Hij studeerde 
theologie en filosofie in Amsterdam en bijbel-
wetenschappen in Rome, en werkte lange tijd 
als geestelijk verzorger in de Bijlmerbajes. 
Ook is hij diaken van het bisdom Haarlem-
Amsterdam
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Marcel Sarot

Religie in de spiegel van het kwaad
Naar een comparatief-theologische benadering van het kwaad

Religie blijkt van cruciaal belang voor mensen 
op momenten in hun leven waarop zij het 
moeilijk hebben. Juist door te kijken naar wat 
religies mensen in de zwartste perioden van 
hun leven te bieden hebben, gaan wij religies 
doorgronden. In dit boekje ter gelegenheid 
van zijn afscheid van de Universiteit Utrecht 
doet prof. Marcel Sarot ‘botsproeven’ met 
religies. Om te weten hoe degelijk een auto is, 
moet je er niet alleen testritten mee maken, 
maar ook mee botsen: zo worden door alle 
veelvormigheid en veelkleurigheid van religies 
heen structuren zichtbaar en ontstaat zicht op 
het specifieke in de verschillende religieuze 
benaderingen van het kwaad, en in het bijzonder 
het ‘onverdiend lijden’ van een mens. Via 
gedachte-experimenten behandelt Sarot het 
kwaad in het hindoeïsme, boeddhisme, 
jodendom, christendom en de islam. 

Marcel Sarot is hoogleraar Fundamentele 
Theologie aan de Tilburg School of Catholic 
Theology. Tevens is hij permanent Diaken van 
het Aartsbisdom Utrecht.
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Zelf 
zorgen 
voor 
je 
Ziel

De interesse voor nieuwe spiritualiteit gaat niet voorbij aan het 

christelijke erf. Op de spirituele markt zijn ook veel christelijke 

aanbieders actief, zoals vrijzinnig-protestantse bezinningshuizen en 

centra die verbonden zijn aan een klooster. Daar verdiepen meestal 

hoogopgeleide cursisten zich in God, geloof en hun innerlijke kern: 

een workshop ‘familieopstellingen’ staat hier harmonieus op het 

programma naast ‘Goede Week en Pasen vieren’. Vermengt de 

traditionele op gemeenschap gerichte spiritualiteit zich meer en 

meer met de ik-gerichte nieuwe spiritualiteit?

 

Een Tilburgse groep sociale wetenschappers en theologen 

analyseerde het aanbod van 57 centra en bestudeerde van 

800 bezoekers hun motieven, ervaringen en levensoriëntaties. 

De resultaten worden vergeleken met landelijke en  internationaal 

onderzoek naar religie en spiritualiteit. Welke lessen kunnen 

kerken en andere religieuze gemeenschappen trekken uit het 

succes van deze centra?

De 

actualiteit 

van 

christelijke 

spirituele 

centra

Parthenon

Kees de Groot

Jos Pieper

Willem Putman
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Kees de Groot, Jos Pieper, Willem Putman 

Zelf zorgen voor je ziel
De actualiteit van christelijke spirituele centra

De interesse voor nieuwe spiritualiteit gaat 
niet voorbij aan het christelijke erf. Op de 
spirituele markt zijn ook veel christelijke 
aanbieders actief, zoals vrijzinnig-protestantse 
bezinningshuizen en centra die verbonden 
zijn aan een klooster. Daar verdiepen meestal 
hoogopgeleide cursisten zich in God, geloof 
en hun innerlijke kern: een workshop ‘familie-
opstellingen’ staat hier harmonieus op het 
programma naast ‘Goede Week en Pasen 
vieren’. 

Vermengt de traditionele op gemeenschap 
gerichte spiritualiteit zich meer en meer met 
de ik-gerichte nieuwe spiritualiteit? 

Een Tilburgse groep sociale wetenschappers 
en theologen analyseert het aanbod van 57 
centra en onderzoekt van 800 bezoekers hun 
motieven, ervaringen en levensoriëntaties. 
De resultaten worden vergeleken met landelijke 
en internationaal onderzoek naar religie en 
spiritualiteit. 

Welke lessen kunnen kerken en andere 
religieuze gemeenschappen trekken uit het 
succes van deze centra?
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maar niet eerder 

aangeboden.

57 spirituele centra onderzocht 
op hun aanbod en succes



Is de economie een proces van autonome wetten die zich gedragen als natuurwetten? 

Of speelt de human factor mee, in de vorm van keuzes, ethische afwegingen, en 

culturele en religieuze achtergronden?

 

Lange tijd is aangenomen dat in de marktwerking ‘de onzichtbare hand van 

God’ aan het werk is en dat zelfsturing van de economie als vanzelf een goede 

maatschappij oplevert. Dit roept het beeld op van de economie als een zelfstandig 

voortbewegende kolos met eigen onveranderlijke wetten. Met deze metafoor is 

het gemakkelijk om de roep om een rechtvaardiger verdeling en andere ethische 

eisen vanuit de theologie af te doen als naïef en onrealistisch. En dat terwijl heilige 

teksten veelvuldig en scherpzinnig spreken over zaken als handel, geldhuishouding, 

de waarde van arbeid en een eerlijke verdeling van bezit.

 

Economen beginnen de menselijke dimensies van vrijheid, geweten, begeerte, 

vertrouwen en verlangen naar geluk meer en meer van invloed te zien op de 

economie.  Kritische geesten menen dat elke economie impliciet een mensbeeld, 

een maatschappijvisie en zelfs een opvatting over de hoogste waarde herbergt. 

Hoe kan economie ontmaskerd worden in haar dimensie van verborgen levens-

beschouwingen?

 

Ruim twintig auteurs – economen, theologen, een rabbijn, filosofen, sociologen, 

politici en juristen, allen verbonden aan de Universiteit van Tilburg – houden 

zich in deze bundel bezig met de verhouding tussen economie en theologie. 

Ze proberen een uitweg te vinden uit twee elkaar bestrijdende extremen: een 

goddelijke sanctionering van de economie en een al even radicale veroordeling 

ervan. 

De mammon is nu eenmaal een duivelse macht, maar niettemin kun je 

er vriendschap mee sluiten.

Vrienden m
et de m

am
m

on
Van Geest, Poorthuis, Wagenaarm

, Warringa (red.)
VRIENDEN MET DE MAMMON
Van Geest, Poorthuis, Wagenaarm

, Warringa (red.)

Parthenon

VRIENDEN MET DE MAMMON
Over de levensbeschouwelijke dimensie in de economie
Onder redactie vanPaul van Geest, Marcel Poorthuis, Theo Wagenaar, Alette Warringa

Paul van Geest, Marcel Poorthuis, Theo Wagenaar, Alette Warringa (red.)

Vrienden met de mammon
De levensbeschouwelijke dimensie in de economie

Lange tijd is aangenomen dat in de marktwer-
king ‘de onzichtbare hand van God’ aan het 
werk is en dat zelfsturing van de economie als 
vanzelf een goede maatschappij oplevert. Dit 
roept het beeld op van de economie als een 
zelfstandig voortbewegende kolos met eigen 
onveranderlijke wetten. Met deze 
metafoor is het gemakkelijk om de roep om 
een rechtvaardiger verdeling en andere ethi-
sche eisen vanuit de theologie af te doen als 
naïef en onrealistisch. En dat terwijl heilige 
teksten veelvuldig en scherpzinnig spreken 
over zaken als handel, geldhuishouding, de 
waarde van arbeid en een eerlijke verdeling 
van bezit. 

Economen beginnen de menselijke dimensies 
van vrijheid, geweten, begeerte, vertrouwen 
en verlangen naar geluk meer en meer van 
invloed te zien op de economie. 

Kritische geesten menen dat elke economie 
impliciet een mensbeeld, een maatschappij-
visie en zelfs een opvatting over de hoogste 
waarde herbergt. Hoe kan economie ontmaskerd 
kan worden in haar dimensie van verborgen 
levensbeschouwingen?

Ruim twintig auteurs – economen, theologen, 
een rabbijn, filosofen, sociologen, politici en 
juristen, allen verbonden aan de Universiteit 

van Tilburg – houden zich in deze bundel 
bezig met de verhouding tussen economie en 
levensbeschouwing. Ze proberen een uitweg 
te vinden uit twee elkaar bestrijdende extremen: 
een goddelijke sanctionering van de economie 
en een al even radicale veroordeling ervan.

Met bijdragen van Lans Bovenberg,
Johan Graafland, Philip Eijlander, 
Theo Salemink, Theo van de Klundert, 
Harrie Verbon, Sylvester Eijffinger, 
Annemarie Hinten, Vefie Poels, Kees de Groot, 
Frank Bosman, Bas de Gaay Fortman, 
Theo de Wit, René Munnik, Elisa Klapheck, 
Abraham de Wolf, Piet van Midden, Bart Koet, 
Omar Salah, Bram Grandia, Staf Hellemans, 
Theo Wagenaar, Alette Warringa, Paul van Geest 
en Marcel Poorthuis
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Wat is er nodig om je thuis te voelen in het Nederland 

van de 21ste eeuw? Een tijd waarin het leren omgaan 

met culturele en religieuze diversiteit dé nieuwe 

uitdaging is.

 

Oude vertrouwde gemeenschappen verdwijnen en 

tegelijkertijd ontstaan er nieuwe mondiale netwerken, 

ook dankzij Facebook en Twitter. Gloort hier een 

NIEUW WIJ aan de horizon? En aan welke voorwaarden 

moet zo’n NIEUW WIJ voldoen om gemeenschap te bevorderen? 

Zijn verschillen alleen bedreigend of bieden zij ook kansen 

voor nieuwe vormen van verbondenheid?

 

In opdracht van het Dominicaans Studiecentrum voor 

Theologie en Samenleving (DSTS) gaan onderzoekers 

op verkenningstocht. Zij kijken door de ogen van 

leerlingen en docenten, moslimjongeren, 

homo’s en lesbo’s, verslaafden en vele anderen. 

Het resultaat van hun zoektocht is een boek vol 

eye-openers over insiders en outsiders,  

rolmodellen en dwarsliggers. 

www.nieuwwij.nl 

www.dsts.nl

Parthenon
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Reeds verschenen, 

maar niet eerder 

aangeboden.

De mammon is nu eenmaal 
een duivelse macht, maar 
niettemin kun je er vriendschap 
mee sluiten.
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Wat is er nodig om je thuis te voelen in het Nederland 

van de 21ste eeuw? Een tijd waarin het leren omgaan 

met culturele en religieuze diversiteit dé nieuwe 

uitdaging is.

 

Oude vertrouwde gemeenschappen verdwijnen en 

tegelijkertijd ontstaan er nieuwe mondiale netwerken, 

ook dankzij Facebook en Twitter. Gloort hier een 

NIEUW WIJ aan de horizon? En aan welke voorwaarden 

moet zo’n NIEUW WIJ voldoen om gemeenschap te bevorderen? 

Zijn verschillen alleen bedreigend of bieden zij ook kansen 

voor nieuwe vormen van verbondenheid?

 

In opdracht van het Dominicaans Studiecentrum voor 

Theologie en Samenleving (DSTS) gaan onderzoekers 

op verkenningstocht. Zij kijken door de ogen van 

leerlingen en docenten, moslimjongeren, 

homo’s en lesbo’s, verslaafden en vele anderen. 

Het resultaat van hun zoektocht is een boek vol 

eye-openers over insiders en outsiders,  

rolmodellen en dwarsliggers. 

www.nieuwwij.nl 

www.dsts.nl
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Alsof ik thuis ben
Samenleven in een land vol verschillen

Wat is er nodig om je thuis te voelen in het 
Nederland van de 21ste eeuw? Een tijd waarin 
het leren omgaan met culturele en religieuze 
diversiteit dé nieuwe uitdaging is. Oude 
vertrouwde gemeenschappen verdwijnen en 
tegelijkertijd ontstaan er nieuwe mondiale 
netwerken, ook dankzij Facebook en Twitter. 
Gloort hier een nieuw wij aan de horizon? 
En aan welke voorwaarden moet zo’n nieuw 

wij voldoen om gemeenschap te bevorderen? 
Zijn verschillen alleen bedreigend of bieden 
zij ook kansen voor nieuwe vormen van 
verbondenheid? 

In opdracht van het Dominicaans Studiecentrum 
voor Theologie en Samenleving (dsts) gaan 
onderzoekers op verkenningstocht. 
Zij kijken door de ogen van leerlingen en 
docenten, moslimjongeren, homo’s en 
lesbo’s, verslaafden en vele anderen. 
Het resultaat van hun zoektocht is een boek 
vol eye-openers over insiders en outsiders, 
rolmodellen en dwarsliggers.

verbindt de verschillen.
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De invloedrijke middeleeuwse denker Thomas van Aquino is als theoloog vooral 

bekend om zijn geschriften waarin hij een synthese geeft van het christelijke geloof 

en argumenten aanlevert voor een beter begrip daarvan. Als docent aan de Universiteit 

van Parijs en aan de studiehuizen van zijn Orde, de Dominicanen of Predikheren, 

werd hij ook geacht preken te houden voor zijn studenten en medebroeders, en de 

Heilige Schrift uit te leggen. Zo schreef hij veel kleine werken met antwoorden op 

praktische geloofsvragen van zijn tijdgenoten. Het is vooral in deze korte werken 

dat wij Thomas van Aquino aan het werk zien als gelovige én theoloog.

 

Deze uitgave bundelt twee korte geschriften over de geloofsbelijdenis: Preken over de 

geloofsbelijdenis en Over de geloofsartikelen en de sacramenten. Thomas geeft bondige 

informatie over de betekenis van elk van de afzonderlijke geloofspunten en tekent de 

lijnen uit voor een helder verstaan. Ook laat hij zien op welke wijze de verschillende 

geloofsinhouden een toepassing kunnen krijgen in de praktijk van het gelovige leven. 

Deze geschriften verschijnen nu voor het eerst in een Nederlandse vertaling met 

inleiding en annotaties. Ze bieden een boeiende inkijk in de praktijk en de leer van de 

Kerk in de Middeleeuwen. en ook raadgevingen voor de gelovige praxis van vandaag.

 

Een uitgave van het Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University) en De Tiltenberg, 

het centrum voor kerkelijke vorming van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

PREKEN OVER DE GELOOFSBELIJDENIS    THOM
AS VAN AQUINO

PREKEN OVER DE GELOOFSBELIJDENIS

THOMAS VAN AQUINO

VERTAALD DOOR JÖRGEN V IJGEN,  ERIC  LUIJTEN,  HARM GORIS, 

HENK SCHOOT EN JACCO VERBURGT

Parthenon
Thomas Instituut

Ingeleid en geannoteerd door Jörgen Vijgen 

Vertaald door Jörgen Vijgen, Eric Luijten, Harm Goris, Henk Schoot en Jacco Verburgt

Thomas van Aquino, preken over de geloofsbelijdenis
Over de geloofsartikelen en de sacramenten

De invloedrijke middeleeuwse denker Thomas 
van Aquino is als theoloog vooral bekend om 
zijn geschriften waarin hij een synthese geeft 
van het christelijke geloof en argumenten 
aanlevert voor een beter begrip daarvan. 
Als docent aan de Universiteit van Parijs 
en aan de studiehuizen van zijn Orde, de 
Dominicanen of Predikheren, werd hij ook 
geacht preken te houden voor zijn studenten 
en medebroeders, en de Heilige Schrift uit te 
leggen. Zo schreef hij veel kleine werken met 
antwoorden op praktische geloofsvragen van 
zijn tijdgenoten. Het is vooral in deze korte 
werken dat wij Thomas van Aquino aan het 
werk zien als gelovige én theoloog.

Thomas geeft bondige informatie over de 
betekenis van elk van de afzonderlijke geloofs-
punten en tekent de lijnen uit voor een helder 
verstaan. Ook laat hij zien op welke wijze de 
verschillende geloofsinhouden een toepassing 
kunnen krijgen in de praktijk van het gelovige 
leven. Deze geschriften verschijnen nu voor het 
eerst in een Nederlandse vertaling met inleiding 
en annotaties. Ze bieden een boeiende inkijk 
in de praktijk en de leer van de Kerk in de 
Middeleeuwen. en ook raadgevingen voor de 
gelovige praxis van vandaag. 

In samenwerking met het Thomas Instituut en 
De Tiltenberg

isbn/ean  

winkelprijs

omvang

bindwijze

formaat

nur

9789079578535

€ 17,90

160 pag.

paperback

16 x 21 cm

704

20

kerkgeschiedenis

Reeds verschenen, 

maar niet eerder 

aangeboden.



Gebedsteksten komen overal voor in het Oude Testament. Uiteraard 

in de Psalmen, maar ook door aartsvaders en profeten wordt gebeden.

Dit boek richt de aandacht op de vragen die schuilgaan achter deze 

gebedsteksten; vragen over bidden, vragen die ook in onze tijd gesteld 

worden: Waarom bidden? Hoe bidden? Waarvoor bidden? Waarom is er 

geen verhoring? Waarom zou je God prijzen?

Het Oude Testament zoekt het antwoord op de vraag naar het bidden 

niet direct bij God, maar bij de bidder. Identiteit en verhoring, en 

emoties als woede en vreugde komen daarbij aan de orde.

De vensters in deze studie laten zien dat de vragen omtrent het bidden 

voor het Oude Testament wezenlijk zijn. Het Oude Testament bepleit 

een gelovige gebedshouding die gekenmerkt wordt door een eigen 

identiteit en emotionaliteit.

Bidden 
in het 

Oude Testament
Identiteit en verhoring, 

woede en vreugde

Archibald van Wieringen  

Harm van Grol

Utrechtse Studies, XVI
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Archibald van Wieringen en Harm van Grol

Bidden in het Oude Testament
Identiteit en verhoring, woede en vreugde

Gebedsteksten komen overal voor in het Oude 
Testament. Uiteraard in de Psalmen, maar ook 
door aartsvaders en profeten wordt gebeden. 

Dit boek richt de aandacht op de vragen 
die schuilgaan achter deze gebedsteksten; 
vragen over bidden, vragen die ook in onze 
tijd gesteld worden: Waarom bidden? Hoe 
bidden? Waarvoor bidden? Waarom is er geen 
verhoring? Waarom zou je God prijzen?

Het Oude Testament zoekt het antwoord op 
de vraag naar het bidden niet direct bij God, 
maar bij de bidder. Identiteit en verhoring, en 
emoties als woede en vreugde komen daarbij 
aan de orde. 

De vensters in deze studie laten zien dat de 
vragen omtrent het bidden voor het Oude 
Testament wezenlijk zijn. Het Oude Testament 
bepleit een gelovige gebedshouding die 
gekenmerkt wordt door een eigen identiteit 
en emotionaliteit.
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Mariéle Wulf

Een antropologie van de christelijke ethiek
Beschuldigd – bevrijd – bemind. Inleiding in de moraaltheologie

Christelijke ethiek, in de traditie ook wel 
moraaltheologie genoemd, is een van de 
meest omstreden onderwerpen binnen de 
theologie, maar ook daarbuiten. Toch is het 
doel van deze ethiek ‘een leven in volheid 
en vrijheid’. Zonder ethische richtlijnen en 
persoonlijke verantwoordelijkheid kan een 
leven niet slagen. Normen en wetten hebben 
als doel ruimte te scheppen voor het leven 
en dat te beschermen. Deze vrijheid invullen, 
daar zijn mensen zelf verantwoordelijk voor. 
En verantwoordelijk zijn betekent: een 
antwoord verschuldigd zijn aan iemand. 
Ethiek voltrekt zich daarom altijd in relatie: 
tot het eigen geweten, tot het goede dat te 
verwezenlijken valt, en in relatie tot andere 
levende wezens en de natuur. 

Deze systematische inleiding in de moraal-
theologie biedt een uitleg in begrijpelijke 
antropologische termen. Ze laat zien hoe de 
christelijke boodschap een zinvol antwoord 
geeft op de open vraag hoe een menselijk 
leven kan slagen. 

Wie in de pastorale praktijk van de kerk 
probeert zinvol te bemiddelen tussen 
traditie en moderniteit, vindt in dit boek een 
uitstekende handreiking. Maar ook wie zich 
zonder veel achtergrondkennis wil verdiepen 
de christelijke leer over schuld, vergeving 
en verlossing, wordt helder wegwijs gemaakt 
in de materie.
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Mariéle Wulf

Morele denkpatronen
Wetten – waarheid – waardigheid. Geschiedenis en methoden van de moraaltheologie

De christelijke ethiek is een ethiek in wording. 
Dit tweede deel van het Handboek Moraal-
theologie legt aan de hand van de trefwoorden 
wetten, waarheid en waardigheid uit hoe de 
morele denkpatronen zich in de tijd hebben 
ontwikkeld. (Kerk)historische en dogmatische 
veranderingen hadden een belangrijke invloed 
op de moraaltheologie. Niet alleen de 
inhouden, maar ook methoden veranderden 
door de eeuwen heen: bij de eerste christenen 
leidde een oorspronkelijke overtuiging tot 
een overtuigende ethiek. In de Middeleeuwen 
droeg een systematisering van de theologische 
waarheid bij aan een systematisering van 
morele normen en wetten. In de moderne 
en postmoderne tijd wordt naarmate het 
waarheidsbegrip in de wijsgerige ethiek 
verdwijnt, de morele leer aan de orde gesteld.

Dit boek brengt fenomenologie, antropologie 
en theologie met elkaar in gesprek. Het doel 
is om het christelijke inzicht in wat bijdraagt 
aan de volheid van leven mededeelbaar te 
maken en het relativistische en subjectivistische 
denken uit te dagen tot een redelijke en 
aannemelijke waarheid.
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Vertaald door Vincent Hunink en ingeleid door Nathalie de Haan

Frontinus
Aquaducten van Rome / De aquis urbis Romae

Serie: Libellus No. 2

Rond het jaar 100 na Christus schreef de 
Romeinse generaal en bestuurder Frontinus 
een fascinerende tekst over de aquaducten 
van Rome. Als watercommissaris van de 
stad was hij verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van de leidingen die de circa 
900.000 inwoners van Rome van water voor-
zagen. Via negen aquaducten stroomde iedere 
24 uur maar liefst 500 miljoen liter water de 
stad in. De totale lengte van de waterleidingen 
bedroeg ruim 400 km.

Frontinus beschrijft de bouwhistorie van 
de aquaducten en geeft technische details 
over de afmetingen, capaciteit en leverantie.  
Ook vertelt hij over het legertje slaven en 
ambtenaren dat voor het onderhoud zorgde 
en gaat hij in op gevallen van illegale water-
aftap en andere vormen van fraude. De lezer 

krijgt zo van binnenuit een intrigerend kijkje 
op het Romeinse doen en denken, en waant 
zich voor even een Romeins architect!

Frontinus’ verslag bevat ook Senaatsbesluiten 
en dat levert een veelkleurig document op. 
Wat is eigenlijk de aard van dit unieke geschrift? 
Is het een juridische tijdopname van de 
wet- en regelgeving? Is het een beleidsnota? 
Geleerden vermoeden dat achter de zakelijke 
beschrijvingen door topambtenaar Frontinus 
ook een politieke agenda schuil gaat.

Eveneens bij Parthenon verschenen

Het volk aan zet
Athene’s democratie en maritieme macht 
geanalyseerd door Pseudo Xenofon, ‘de Oude 
Oligarch’.
Vincent Hunink en Fik Meijer
9789079578269
€ 12,90
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Welke condities raken aan welke S’en?

Negen Condities     7 S

Opbrengst

Beeld over        

anderen       Strategy

Zelfbeeld      Structure

Gedrag        System

repertoire     

Afstand       Shared values

Eenvoud      Style

Communicatie      Staff

Tactiek       Skills

Samenwerk-

vaardigheden

We zien meer dan er is.
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Is samenwerken wel de beste manier om je eigen doelen te realiseren? 

Het eerste antwoord is vaak: ja, maar...

Soms is winnen namelijk beter en de ander niets gunnen. Of de ander juist alles gunnen.

 

We zoeken in onze afweging steeds manieren om twee basismotieven te realiseren:

•   de drive om de eigen talenten, dromen, doelen te verwerkelijken en

•  de drive om een verbinding met anderen aan te gaan waarop we verder kunnen bouwen.

 

Wat te kiezen op enig moment? Negen condities beïnvloeden die keuze. 

Hoe kun je die condities zo invullen dat samenwerken de beste keuze is? 

Daar gaat deze handreiking over.

 

Een boek van belang voor managers:
Zij moeten die condities zo maken dat medewerkers voor samenwerken kiezen.

 

en voor organisatieontwikkelaars, facilitators, 
trainers en coaches:
Die willen een organisatie voorzien van praktische kennis en vaardigheden.

 

Samenwerken kan een duurzame profijtelijke werkrelatie worden in een organisatie. 

Kan! Namelijk als het management de negen condities zo invult dat samenwerken 

voor iedereen de beste optie is. En dat zonder het eigenbelang op te geven en tegelijk 

aan een duurzame relatie te bouwen!

 

Ton Voogt ontwerpt en realiseert ‘Organisatie ontwikkel projecten’ en traint managers. 

Van 1987-2011 vervulde hij directiefuncties bij Schouten & Nelissen. Sindsdien werkt 

hij zelfstandig in partnerschappen in Nederland en Azië.

 

www.tonvoogtconsultancy.com

COW
ORKING  TON VOOGT

TON VOOGT

COWORKING

EYEOPENERS 

CONDIT IES 

EN  EEN  QU ICK  SCAN 

VOOR SUCCESVOL 

SAMENWERKEN

Parthenon

Ton Voogt

Coworking
Eyeopeners, condities en een Quick Scan voor succesvol samenwerken

Is samenwerken wel de beste manier om je eigen 
doelen te realiseren? Het eerste antwoord is 
vaak: ja, maar ... Soms is winnen namelijk 
beter en de ander niets gunnen. Of de ander 
juist alles gunnen.

We zoeken in onze afweging steeds manieren 
om twee basismotieven te realiseren: de drive 
om de eigen talenten, dromen, doelen te ver-
werkelijken en de drive om een verbinding met 
anderen aan te gaan waarop we verder kunnen 
bouwen. Wat te kiezen op enig moment? 
9 Condities beïnvloeden die keuze. Hoe kun 
je die condities zo invullen dat samenwerken 
de beste keuze is? Daar gaat dit theorie- en 
praktijkboek Coworking over.

Kan samenwerken een duurzame profijtelijke 
werkrelatie worden in een organisatie? Ja, dat 
kan! Namelijk als het management de negen 
condities zo invult dat samenwerken voor 
iedereen de beste optie is. En dat zonder het 
eigenbelang op te geven en tegelijkertijd aan 
een duurzame relatie te bouwen!

Ton Voogt ontwerpt en realiseert ‘Organisatie 
ontwikkelprojecten’ en traint managers. Van 
1987- 2011 vervulde hij directiefuncties bij 
Schouten & Nelissen. Sindsdien werkt hij 
zelfstandig in partnerschappen in Nederland 
en Azië.

 ‘Een supermarkt 
 voor samenwerking’ 
 (De Baak)
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