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Op 17 november 2022 verscheen mijn nieuwe boek:
Hannah Arendt Levenswijsheden
In dit boek presenteer ik 284 citaten uit het gehele oeuvre van Hannah Arendt, waaronder een
flink aantal voor het eerst in Nederlandse vertaling. De citaten zijn ingedeeld in twaalf
thema’s, waaronder ‘Hannah Arendt over Hannah Arendt’, ‘Vluchtelingen en
mensenrechten’, ‘Beginnen’, ‘Politiek’ en ‘Oude en nieuwe generaties’.
De citaten worden ingeleid door een thematische biografie en afgesloten met een essay over
de levensfilosofie van Arendt en de actualiteit daarvan.
Gegevens: Uitgeverij KokBoekencentrum, Utrecht.
ISBN 978 90 435 3875 6 (hardcover). Omvang: 176 pagina’s, prijs 20,00 €.
ISBN 978 90 435 3876 3 (E-book). Omvang: 72 pagina’s, prijs 11,99 €.
Leverbaar via de meeste (online) boekwinkels. Uitgebreide informatie op
www.joopberding.com/Arendtr.
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In druk
-

-

Met Henriëtta Joosten en Cees Terlouw vorm ik de (eenmalige) redactie van een
themanummer van Tijdschrift voor Hoger Onderwijs over de publieke taak van het hoger
beroepsonderwijs. Belangrijke inspiratiebron hierbij is Hannah Arendt. Het verschijnt in
december 2022.
Voor het decembernummer van Speling schrijf ik als tweede auteur met Hans Alderliesten
een artikel over de wil bij Augustinus en Arendt.
Marc van Dijk interviewde mij voor een rubriek in Filosofie Magazine, over mijn visie op
onderwijs i.r.t. filosofie (en v.v.). Verschijnt in het december- of januarinummer.
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Voor alle (recente en oudere) publicaties, lezingen en andere activiteiten zie
www.joopberding.com/publicaties
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