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Preprint 

Harry Berghs (red.), Denkwijzen 11: Een inleiding in het denken van Anselmus van 
Canterbury, Thomas van Aquino, Meester Eckhart, Nicolaas van Cusa, Amersfoort, Acco, 
1995; 160 pp., ƒ 38, ISBN 9033435179; 

Harry Berghs (red.), Denkwijzen 12: Een inleiding in het denken van Michael Walzer, John 
Rawls, Charles Taylor, Benjamin Barber, Amersfoort, Acco, 1999; 122 blz., ƒ 32,50, ISBN 
9033438690. 

Onder de dubbelzinnige titel `denk-wijzen' publiceert Acco een serie boekjes met 
inleidingen in de filosofieën van steeds vier verwante denkers. Deel 11 handelt over vier 
christelijke denkers uit de middeleeuwen, deel 12 over 4 hedendaagse politieke filosofen 
(opvallend afwezig: Robert Nozick). De uitgaafjes gaan terug op de jaarlijkse 
Herfstlezingen aan de UFSIA (Universiteit Antwerpen), en richten zich op een breder 
publiek, dat steeds ook korte bibliografische aanwijzingen voor verdere studie aantreft. 
Niet altijd leiden de artikelen in tot het hele oeuvre van de betreffende filosoof; soms 
concentreren zij zich op een enkel hoofdwerk, en gaan dan wat meer de diepte in (zo het 
artikel van Willem Lemmens over Charles Taylor, dat zich op diens Sources of the Self 
concentreert). De auteurs zijn steeds bij uitstek deskundige Vlamingen. Tegenover het 
nadeel dat zij zich soms bedienen van vakjargon dat men in inleidingen niet zou 
verwachten, staat het voordeel dat men hier gedegen wordt ingevoerd in het denken van 
de betreffende filosofen. Wat deel 12 betreft komt hier nog bij, dat over Walzer (de auteur 
van Spheres of Justice) en Barber (auteur van Strong Democracy; één van de filosofen 
achter Bill Clinton) nog weinig in het Nederlands verscheen. 

Marcel Sarot 

Page 1 of 1Diensten van de Faculteit der Letteren

12-3-2013http://www.hum.uu.nl/medewerkers/m.sarot/smberden-text.html


