
STANDPUNTEN: het nieuwe boek van SVEND
BRINKMANN
Wat we van de grote filosofen kunnen leren
01 FEBRUARI 2017, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Wat we kunnen leren van de klassieke filosofen, op prettig tegendraadse wijze gebracht: tien

standpunten voor een nieuwe wereld. Aan de hand van de ideeën van o.a. Aristoteles, Kant,

Nietzsche en Kierkegaard behandelt Brinkmann de standpunten en maakt ze relevant voor de

huidige tijd.

Svend Brinkmann heeft heel wat stof doen opwaaien met zijn boek Standvastig, waarin hij een
verfrissend alternatief geeft voor ons voortdurende ronddraaien in de cirkel van het zelf. In
Standpunten gaat hij een stap verder en geeft hij antwoord op de vraag: Wat moeten we dan? Wat
geeft betekenis aan ons leven?

In Standpunten is Brinkmanns uitgangspunt dat de ware betekenis van het leven gekoppeld is aan
fenomenen die zelf waarde hebben, zoals waardigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, liefde en
vergeving. Hij behandelt deze tien standpunten aan de hand van de ideeën van klassieke filosofen
als Aristoteles, Kant, Nietzsche en Kierkegaard, en maakt ze zo relevant voor de huidige tijd.

Over de auteur
Svend Brinkmann (1975) is hoogleraar psychologie aan de universiteit van Aalborg, Denemarken. In
2015 ontving hij de Rosenkjærprijs, die elk jaar door de Deense omroep wordt uitgereikt aan iemand
die een wetenschappelijk onderwerp inzichtelijk maakt voor een breed publiek. Standpunten is zijn
tweede boek.

Standpunten verschijnt 14 maart 2017

Titel: Standpunten | Auteur: Svend Brinkmann | Omvang: ca. 176 pag. | Prijs: € 18,99 | s : 978
94 005 0850 7 | Verschijnt: 14 maart 2017 | Ook leverbaar als e-book | Prijs: € 13,99 | s : 978
90 449 7618 2 

NB. Graag bij gebruik van de auteursfoto voor de copyright fotografe Lisbeth Holten vermelden.
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"Een op de filosofie van de stoïcijnen geïnspireerd tegengeluid dat in deze tijd van sneller,
beter, blijer, hoger en mooier uiterst verfrissend is."
— Happinez over STANDVASTIG

"Dit boek is net zo goed een vermakelijk verzet tegen de cultus van oppervlakkige
levenslessen, als een stimulerend alternatief ervoor."
— The Optimist over STANDVASTIG

"STANDVASTIG maakt korte metten met onzinadviezen."
— Psychologie Magazine over STANDVASTIG

"Dit boek helpt om onder alle omstandigheden het hoofd koel te houden."
— NRC Handelsblad over STANDVASTIG
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OVER LEV.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev.
verschijnen boeken van auteurs zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Marie Kondo.

Klik hier voor de laatste brochures.
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