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De afgelopen twee jaar had ISVW uitgevers het best lopende Nederlands-
talige filosofieboek. Het betrof Stand-up filosofie van Wilma de Rek en
‘Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het’. van Wim Brands; twee boeken
waarin René Gude, de helaas zieke Denker des Vaderlands, een
belangrijke rol speelt. Ook dit voorjaar komen we weer met enkele
boeken waaraan René Gude heeft meegewerkt: Door het beeld / Door het
woord. Volgens de kenners is dit het beste wat er in jaren over kunst is
geschreven. Daarnaast komt er een boek over het agoramodel, waarin de
Denker des Vaderlands de methode onthult waarmee hij naar de wereld
kijkt. En verder is er nog een citatenboek van de altijd spitsvondige René
Gude met als titel Zinvolle volzinnen.

Maar er verschijnen meer spraakmakende titels. Zo komt filosoof 
Rein Gerritsen met nieuwe onthullingen over Huseyin Baybasin, de
koerdische zakenman die op basis van vervalst bewijs – wat was de rol
van de Nederlandse overheid en Joris Demmink hierbij? – levenslang
kreeg. Het herzieningsverzoek in deze zaak ligt op dit moment bij de
Hoge Raad. 

Verder een mooie inleiding in de taoïstische filosofie, een boek over
aardse mystiek en, ter ere van de 500ste verjaardag van de term utopie,
een vertaling van Bacons New Atlantis.
En valt er ook nog wat te lachen? Ja hoor, lees het boek Humorologie
maar.

Erno Eskens
Uitgever
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€ 14,95 | 160 blz. | luxe paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | ISBN: 978-94-91693-57-1| NUR: 730 | A-boek
juni 2015

Zinvolle volzinnen
René Gude 

René Gude, de afgelopen twee jaar Denker des Vaderlands, spreekt in spitsvondige, diepzin-
nige en veelal geestige oneliners. Tijd dus voor een overzichtswerk met de beste citaten uit
zijn interviews, essays, columns, boeken, tv-optredens en opiniestukken. De citaten worden
steeds uitgelegd in een mini-essay van René Gude van ongeveer een pagina. Ieder citaat biedt
een heerlijke metafoor, een praktisch inzicht, een oude wijsheid, een minicursus humeur-
management, een korte inleiding in de stervenskunst of een gezonde dosis kritisch 
optimisme; wat wil een mens nog meer? Of zoals Gude het zelf zegt: ‘Eeuwige kennis komt
altijd precies op tijd.’ 
De samenstelling is in handen van Florian Jacobs.

FILOSOFIE 

René Gude is Denker 
des Vaderlands en oud-
directeur van de Inter-
nationale School voor
Wijsbegeerte. Over hem
verschenen twee best-
selling filosofieboeken bij
ISVW Uitgevers: Stand-up
filosoof van Wilma de Rek
en ‘Sterven is doodeen-
voudig. Iedereen kan het’
van Wim Brands. 

Promotie: 

• Aandacht in Trouw
• Aandacht in Filosofie 

Magazine
• Aandacht in iFilosofie
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€ 39,95 |336 blz. in kleur| hardcover | 17 × 24 cm | ISBN: 978-94-91693-50-2 | NUR: 730 / 640 | A-boek 
maart 2015

Door het beeld / Door het woord
Peter Henk Steenhuis & René Gude

Wie een gesprek over beeldende kunst voert, stuit onvermijdelijk op het probleem dat woord en
beeld niet van hetzelfde spul gemaakt zijn. Je kunt een kunstwerk niet zomaar in woorden
vatten. Toch hebben we die woorden hard nodig. Anders zijn we als toeschouwers gedoemd om
elkaar, zonder de mogelijkheid te verbaliseren, in oh- en ah-sfeer met de ellenboog in de zij te
porren.
Het rijk geïllustreerde en luxueus uitgevoerde boek bevat tientallen nieuw  gemaakte
kunstwerken van gerenommeerde Nederlandse kunstenaars. Journalist Peter Henk Steenhuis
sprak met de kunstenaars over hun werken. Met Denker des Vaderlands René Gude onderzocht
hij de woorden en thema’s waarmee de kunstenaars over hun werken praten. Gude selecteerde
de twintig belangrijkste woorden, waarover een tweegesprek werd gevoerd. Het leidt tot een
geheel eigenzinnige visie op de hedendaagse kunst. 

FILOSOFIE/ KUNST

Peter Henk Steenhuis is
journalist en werkt onder
meer voor Trouw. Hij
schreef meer dan tien
boeken, veel over kunst.
Samen met Marcel Prins
publiceerde hij de inter-
nationale beststeller  
‘Hidden like Anne Frank’ ,
waarvan alleen al in de VS
meer dan 50.000 zijn 
verkocht.

René Gude is Denker 
des Vaderlands en oud-
directeur van de Inter-
nationale School voor
Wijsbegeerte. Over hem
verschenen twee best-
selling filosofieboeken bij
ISVW Uitgevers: Stand-up
filosoof van Wilma de Rek
en ‘Sterven is doodeen-
voudig. Iedereen kan het’
van Wim Brands. 
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Promotie: 

• Tentoonstelling van de
werken in de Ketelfactory 

• Aandacht in Trouw
• Aandacht in Filosofie 

Magazine
• Aandacht in iFilosofie

UIT HET BOEK:

Henk Steenhuis: Beeld kan niet zonder woord?

René Gude: ‘De kunstbeleving begint weliswaar met de individuele esthetische ervaring, maar wint
bij het erop volgende gesprek. Ik herinner mij de verpletterende indruk die Willem de Kooning op
mij persoonlijk maakte. ’t Was in het Boymans van Beuningen, ik liep de trap op, gang in, hoek om,
en daar hing hij. Daar moest ik zijn en eerst maar eens zwijgend rondhangen. Maar nu ik er met jou
over praat, heb ik meteen zin om daar langdurig mee door te gaan en te proberen betere
uitdrukkingen te vinden voor wat ik zo indrukwekkend vond. Toch is die eerste indruk wel de kern
van de zaak en onvervangbaar. Het is de woordeloze intuïtie die aan alle interpretatie vooraf gaat.’ 

Pardon, intuïtie? Is dat niet iets wat alleen vrouwen hebben, of, zoals Harry Mulisch zegt, juist níet
hebben? Het is een glibberige, veel misbruikte term.
‘Ja, intuïtie is weer zo’n term die we los kunnen weken van alle malle betekenissen die er in de loop
der tijd aan gegeven zijn. Het zou wijzen op omvattend inzicht dat uit het diepst van je wezen
opduikt, zonder voorkennis en zonder indrukken van buitenaf. Maar intuïtie is juist het resultaat van
een actieve openheid voor indrukken. Er borrelt niets op, er komt iets binnen.’ 

Met kunstwerken van: 
Claudy Jongstra
Roland Schimmel 
Bernadet ten Hove
Wineke Gartz
Ton van der Laaken
Simon van Til
Jacco Olivier
Winnie Teschmacher 
Hans van Bentem 
Olphaert den Otter
Karin van Pinxteren
Mirjam Kuitenbrouwer
Florette Dijkstra
Maria Blaisse 
Jan van Munster
Birthe Leemeijer
Ewoud van Rijn
Kinke Kooi
Robert Zandvliet
Harry Haarsma

Op de tentoonstelling 'Keep on dreaming' maakte beeldend kunstenaar Hans van Bentem 

“een modern visioen van Chinees porselein”

'Breathing Sphere' van ontwerper en beeldend 

kunstenaar Maria Blaisse

Viltcocon van  beeldend 

kunstenaar Ton van der Laaken
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€ 19,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 × 21 cm | ISBN: 978-94-91693-51-9 | NUR: 600 | A-boek 
april 2015

Husayin Baybasin: Nederland en de
Koerdische kwestie
Rein Gerritsen

In 1989 doet de Koerdische zakenman Huseyin Baybasin een boekje open over de nauwe
samenwerking tussen de Turkse regering, het leger, de douane en de georganiseerde
misdaad. Jaarlijks wordt er voor vijftig miljard dollar aan heroïne via de Balkan-route
gesmokkeld naar Europa, met Nederland als belangrijkste doorvoerhaven. Nog tijdens de
persconferentie wordt Baybasin gearresteerd. Als hij vrij komt, vlucht hij naar Groot-
Brittannië, van waaruit hij, op 12 april 1995 te Den Haag, het Koerdische parlement in
ballingschap opricht. De Koerdische vrijheidsstrijd brengt zowel de Nederlandse als de
Turkse overheid in verlegenheid. De toetreding van Turkije tot de Europese Unie staat op het
spel.

FILOSOFIE/RECHTSPRAAK

Rein Gerritsen (1959) 
studeerde wijsbegeerte in
Utrecht. Hij publiceerde
eerder Filosoof in de bajes.
Van zijn autobiografische
reeks verschenen de eerste
twee delen, Knockout en 
13 ongelukken. Gerritsen
vertaalde het boek 
Pragmatisme van William
James en schreef een 
monografie James. Hij
schrijft onder meer voor 
Filosofie Magazine en is
bestuurslid van de Neder-
landse Stichting voor 
Wijsgerig Pragmatisme.
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‘Een weergaloze titel. Prachtige
verhalen. Om jaloers op te worden.’
- Tommy Wieringa over 

13 ongelukken

‘Rauwer dan Jan Cremer.’
- Hans Achterhuis in de Volkskrant over

Knock-out.

‘Voor mij is het leven van Rein
Gerritsen een herkenningsreis. Ik ben
er trots op ambassadeur van zijn werk 
te zijn.’
- Peter Faber

De pers over eerdere boeken van Gerritsen: 

De beide landen besluiten al in 1989 Baybasins telefoon te tappen. De taps blijken zo
belastend dat Baybasin levenslang krijgt wegens moord en drugshandel. Maar de taps
blijken later vervalst, wat leidt tot een herzieningsaanvraag in de zaak.  

Is Baybasin een politieke gevangene? Filosoof Rein Gerritsen spitte de zaak uit. Het resultaat
is een meeslepend verslag waarin Turkse en Nederlandse veiligheidsdiensten, politie,
ministers en topambtenaar Joris Demmink, een dubieuze rol spelen. Spannend, smerig en
helaas waar; het levensverhaal van de Turkse Koerd Huseyin Baybasin.
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€ 12,50 | 64 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | vertaling: Thomas Heij en Anton Jumelet 
ISBN: 978-94-91693-53-3 | NUR: 730 | A-boek | april 2015

Francis Bacon (1561-
1626) was filosoof,
advocaat, graaf en Lord
Chanceler. Hij publiceerde
tal van spraakmakende
essays en boeken,
waaronder meer
Advancement of Learning
en New Atlantis. Door het
doen van wetenschap-
pelijke proeven werd
Bacon de grondlegger
van de proefonder-
vindelijke wijsbegeerte. 
Hij stierf door voedsel-
vergiftiging nadat hij
geprobeerd had of een
met ijs gevulde kip na een
week nog eetbaar was.

FILOSOFIE BOEK

Nieuw Atlantis
Francis Bacon

Iedereen kent Francis Bacon als de grondlegger van de moderne wetenschappelijke methode.
Maar welke rol moet die wetenschap spelen in de samenleving? Dat beschreef Bacon in zijn
minder bekende werk Nieuw Atlantis (1627). Hierin vertelt hij over een groep reizigers die
verdwaald raakt op de Stille Oceaan. Na maanden dobberen, de wanhoop nabij, ontdekken ze
het eiland Bensalem en treffen daar de ideale samenleving aan.
In tegenstelling tot Utopia van Thomas More is Bacons utopie geen uiteenzetting over
staatsinrichting en wetten, maar een vlot geschreven verhaal over religieuze tolerantie en
wetenschappelijke vooruitgang. Bacon legt de basis voor het moderne idee dat technologie en
kennis ons leven beter maken. En tegelijkertijd laat hij zien dat dit alleen mogelijk is als ze
getemperd worden door morele en spirituele waarden.
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€ 14,95 | 128 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | ISBN: 978-94-91693-56-4 | NUR: 730 | A-boek
februari 2015

Martijn Veerman
studeerde wijsbegeerte
aan de Universiteit van
Amsterdam. Naast zijn
liefde voor en beoefening
van de filosofie ontwikkelt
hij zich als onderzoeker en
adviseur.

Humorologie 
Grappen maken en breken
Martijn Veerman

In Humorologie stelt de jonge filosoof Martijn Veerman een ogenschijnlijk simpele vraag: wat is
humor en hoe werkt het? Spelenderwijs analyseert hij de belangrijkste voorwaarden voor
humor. Hij verwijst daarbij naar verschillende filosofische, wetenschappelijke én
humoristische ideeën.
Alle belangrijke onderwerpen passeren de revue, zoals hoe humor werkt in het sociale
verkeer en in de samenleving, wat voor rol het verstand en emoties spelen, wat de relatie is
tot lachen, spelen en logisch nadenken, hoe humor uitgelegd kan worden in een paar
concrete stappen en wat het verband is met sarcasme, satire, ironie en geestigheid.
Het doel van dit boek is om humor te begrijpen, maar in de kantlijn staan tips en
voorbeelden waaruit blijkt hoe een goed begrip van humor helpt om grappen te maken én te
breken. Een leuk en informatief boek dat geschikt is voor iedereen die zich wil verdiepen in
de geestige wetenschap van de humorologie. 

FILOSOFIE BOEK
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FILOSOFIE DVD

€  27,50 | 288 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | ISBN: 978-94-91693-55-7 | NUR: 730 | A-boek
juni 2015

Arnold Ziegelaar
studeerde aanvankelijk
natuurkunde, maar
studeerde af als filosoof
bij de Universiteit Leiden.
Hij is als docent filosofie
werkzaam in het hoger
onderwijs. Zijn interesse
ligt vooral bij metafysica,
bewustzijnsfilosofie en
filosofie van de
levenskunst.

Aardse mystiek Inleiding in de filosofie
van de verwondering
Arnold Ziegelaar

Bestaat er zoiets als aardse mystiek - een levensbeschouwing die niet zweverig is en die in
harmonie is met het redelijke denken? Filosoof Arnold Ziegelaar betoogt van wel. In de loop
van de geschiedenis hebben tal van filosofen verslag gedaan van eenheidservaringen,
kosmische ervaringen of ervaringen van tijdelijke eeuwigheid. Ze verwerkten deze ervaringen
in hun filosofie van de levenskunst. 
Vrijwel alle grote denkers hadden oog voor wat Ziegelaar ‘het bestaansmysterie’ noemt.
Klassieke denkers keken verwonderd naar de kosmos, terwijl moderne denkers het
bestaansmysterie proberen te naderen met termen als existentie, authenticiteit en moraliteit.
Voortbouwend in deze traditie ontwikkelt Ziegelaar een kleine filosofie van de verwondering.

FILOSOFIE BOEK
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FILOSOFIE DVD

€ 14,95 | 128 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | ISBN: 978-94-91693-52-6 | NUR: 739 | A-boek
juni 2015

Michel Dijkstra studeerde
filosofie, journalistiek en
Sanskriet in Groningen. Hij
publiceerde Oosterse 
Filosofie in een notendop, de
bloemlezing Bij Lao Tsé op
de thee en Zenboeddhisme.
Artikelen van zijn hand 
verschenen onder andere
in Filosofie Magazine en het
dagblad Trouw. Hij verzorgt
de basisopleidingen 
Oosterse filosofie en 
Chinese filosofie bij de
ISVW. Net als medeauteurs
René Ransdorp, Woei-Lien
Chong en Jan De Meyer is
Dijkstra een expert op het
gebied van de taoïstische
filosofie.

Inleiding taoïstische filosofie
Leven vanuit niet-doen 
Michel Dijkstra (red.)

De Daodejing van Lao Zi, wellicht de belangrijkste tekst van het taoïsme, is het meest
vertaalde geschrift ter wereld op de Bijbel na. Centraal begrip in dit mysterieuze boek is het
begrip wuwei (‘niet-doen’). De gedachte is niet dat je moet niksen in het leven, maar dat je
niets moet willen afdwingen. Dit idee komen we ook tegen bij Zhuang Zi en Liezi, de andere
grondleggers van de tao (ook wel Dao genoemd). Alleen als je open staat voor een situatie en
alles in zijn waarde laat, zul je en passant je doel bereiken, waarmee vreugde en ontspanning
je ten deel zullen vallen. Het vereist wuxin (‘geen geest hebben’), ook te vertalen als ‘de lege
geest / het lege hart’. 
In deze inleiding worden de belangrijkste filosofische uitgangspunten van de tao op een rij
gezet. Daarbij is oog voor de effecten op de politieke filosofie, op de kentheorie, de metafysica
en de antropologie, op het chan- of zenboeddhisme en op het westerse denken. Een inleiding
in de taoïstische wijsbegeerte met bijdragen van tao-kenners Michel Dijkstra, René Ransdorp,
W.L. Chong en Jan De Meyer. 

FILOSOFIE BOEK

Met bijdragen van 
René Ransdorp
Woei-Lien Chong
& Jan De Meyer
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FILOSOFIE DVD

€ 12,50 | 64 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | ISBN: 978-94-91693-54-0 | NUR: 730 | A-boek  
april  2015

FILOSOFIE BOEK

Het agoramodel
René Gude

De wereld is complex, maar zit toch eenvoudiger in elkaar dan je denkt. Want welke weg je
ook neemt in het leven, je belandt toch altijd weer in dezelfde soorten gebouwen. We leven in
privéhuizen, werken in private gebouwen, we organiseren onszelf rond publieke gebouwen en
we besturen de samenleving vanuit politieke gebouwen. Om het leven in deze vier levenssferen
goed te laten verlopen, laten we ons coachen in vier trainingsgebouwen: de school, de tempel,
de kunstinstelling en het sportpaleis. 

René Gude is Denker 
des Vaderlands en oud-
directeur van de Inter-
nationale School voor
Wijsbegeerte. Over hem
verschenen twee best-
selling filosofieboeken bij
ISVW Uitgevers: Stand-up
filosoof van Wilma de Rek
en ‘Sterven is dood-
eenvoudig. Iedereen kan
het’ van Wim Brands. 

Promotie: 

• Aandacht in DWDD
• Aandacht in Trouw
• Aandacht in Filosofie 

Magazine
• Aandacht in de Volkskrant
• Aandacht in iFilosofie
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De soort gebouwen zijn rond ieder centraal plein (agora) van iedere stad
waar ter wereld ook te vinden, stelt Denker des Vaderlands René Gude.
Als je je makkelijk wilt bewegen in het leven,  dan moet je afrekenen
met je agorafobie. Steek het plein eens over, loop eens fysiek of mentaal
zo’n ander gebouw binnen en verdiep je aldus in de andere levens- en
trainingssferen. Dat is de kortste weg naar ‘bildung’, oftewel
persoonlijke ontwikkeling. 
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€ 14,95 | paperback | 96 blz. | 14,5 x 21 cm 
ISBN: 978-94-91693-47-2 | nur: 730 | A-boek | februari 2015 

EVEN DENKEN. OP GE-
SPREK BIJ DE FILOSOOF
André de Vries

Uitleg over het filosofisch consult en de filosofi-
sche retraite. Geschikt voor mensen die in dia-
loog met een vakdenker levensvraagstukken
willen doordenken.

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

€19,95 | paperback met flappen | 128 blz. | 14,5 x 21 cm |
ISBN: 978-94-91693-40-3 | nur: 701 | A-boek |  februari 2015 

DE JEFFERSON-BIJBEL DE FILO-
SOFIE VAN JEZUS VAN NAZARETH
Thomas Jefferson

Met een klein scheermesje sneed de Amerikaanse
president en filosoof Thomas Jefferson (1743–1826)
alle ergerlijke en ongeloof- waardige passages uit het
Nieuwe Testament. Wat overbleef was een Bijbel die

past bij de geest van de Verlichting

FILOSOFIE BOEK

€ 49,95 | hardcover | 384 blz. | 450 afb. in kleur | 17 cm x 23,5 cm
ISBN: 978-94-91693-39-7 | nur: 730 | A-boek | mei 2015

EEN BEESTACHTIGE GESCHIE-
DENIS VAN DE FILOSOFIE
Erno Eskens

Aan de hand van talloze schilderijen, beeldhouw-
werken, tuinontwerpen, historische foto’s en manu-
scripten vertelt dit boek hoe 26 eeuwen filosofie ons
zelfbeeld hebben gevormd. Hoe kijken we in het bij-

zonder aan tegen ons lichaam en tegen onze dierlijkheid? 

FILOSOFIE BOEK

€ 19,95 | paperback met flappen | 280 blz. | 15 x 23 cm | ISBN:
978-94-91693-32-8 |  maart 2015 

GROTE DENKERS OVER
EMOTIES
Miriam van Reijen (red.)

Filosofen als Seneca, Spinoza, Heidegger, Sartre,
Nussbaum en Damasio plaatsen vraagtekens bij
onze alledaagse opvattingen over emoties. 

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFEREN OVER 
EMOTIES
Miriam van Reijen

Miriam van Reijen laat zien hoe je je onge-
wenste emoties kunt bijsturen en zelfs elimi-
neren door de achterliggende gedachten
bewust te worden en kritisch te bevragen.

€ 29,95 | 240 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm
ISBN: 978-949169-323-6 | mei 2015  

ONSCHULDIG VAST 
Ton Derksen

Hoeveel mensen zitten er in Nederland ten on-
rechte gevangen? Wetenschapsfilosoof Ton Derk-
sen zocht het nauwgezet uit en komt tot een
schokkende conclusie. 

FILOSOFIE BOEK

€ 8,50 | 60 blz. | 11,8 x 18 cm | ISBN: 978-94-91693-49-6

‘STERVEN IS DOODEEN-
VOUDIG. IEDEREEN KAN
HET’.
Wim Brands en René Gude 

Wim Brands interviewt 
René Gude over zijn leven en
over het nut van filosofie bij 
de naderende dood.

FILOSOFIE BOEK

EERDER AANGEBODEN

EERDER AANGEBODEN

€ 24,95| paperback met flappen | 288 blz. | 14,5 x 21 cm | ISBN:
978-94-91693-43-4| nur: 840 / 730 | A-boek | januari 2015 

WAAR, GOED EN SCHOON
ONDERWIJS
Ruud Klarus & Fedor de Beer
(red.)

Wat is goed onderwijs? Hoe onderwijs je het
ware, het goede en het schone? Of anders gezegd:
hoe zorg je als leraar dat je leerlingen kennisma-
ken met een brede filosofische ‘bildung’? 

FILOSOFIE BOEK

€ 19,95 | paperback met flappen | 324 blz. | 15 x 23 cm 
ISBN: 978-94-91693-31-1 | mei 2015 

RECENT VERSCHENEN

EERDER AANGEBODEN

EERDER AANGEBODEN

EERDER AANGEBODEN

EERDER AANGEBODEN

EERDER AANGEBODEN

AL 12.000
EXEMPLARENVERKOCHT!
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€ 19,95 | luxe paperback met flappen | 160 blz. | 15 x 23 cm |
nur: 730 | ISBN: 978-94-91693-35-9

WORD ZELF FILOSOOF
Jan Bransen

‘Dit boek is een wake-up call. Ik wil de filosoof in
jou wakker schudden en aan het werk zetten. Ik
wil je leren systematisch aandacht te besteden
aan de taal die je dagelijks achteloos gebruikt.
Aan de hand van zes vaardigheden wil ik de fi-
losoof in jou doen ontwaken.’

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

€ 19,95| paperback met flappen | 272 blz. 
ISBN: 978-94-91693-48-9 | nur: 824 | A-boek | 

DE WARE TOEDRACHT PRAK-
TISCHE WETENSCHAPSFILOSO-
FIE VOOR WAARHEIDZOEKERS
Ton Derksen

Handboek voor iedereen die zich wil wapenen
tegen alledaagse valkuilen, tunnelvisie, verborgen
argumentatiefouten en onjuiste interpretatie van
gegevens.

FILOSOFIE BOEK

€ 19,95 | paperback met flappen | 324 blz. | 15 x 23 cm
nur: 730 | ISBN: 978-94-91693-34-2

HET FILOSOFISCH CONSULT
Eite Veening

Wat hebben mensen te zoeken bij een filosoof en
wat moeten filosofen weten en kunnen als een
‘praktijk’ willen beginnen.

FILOSOFIE BOEK

€ 17,50 | paperback met flappen |160 blz. | 14,5 x 21 cm 
ISBN: 978-94-91693-41-0 | nur: 302 | A-boek |

AAP ZOEKT ZIN 
Pouwel Slurink

Cultuur is een wapen in de strijd om het bestaan.
De natuurlijke selectie test ons op ons vermogen
met dit wapen om te gaan. Een evolutionair psy-
chologisch en filosofisch perspectief op kennis,
bewustzijn, vrijheid, het kwaad, liefde, cultuur,
moraal en de aard van de mens.

FILOSOFIE BOEK

JE BREIN OF JE LEVEN 
Jan Bransen 

Jan Bransen, winnaar van de Socrates Wis-
selbeker 2014, laat aan de hand van dit soort
alledaagse voorbeelden zien dat je lichaam
en je brein van alles doen, maar dat jij, de
lezer, de enige bent die het eigen leven leeft.

€ 49,50 | 8 -DVD-box | ca. 480 minuten
ISBN: 978-94-91693-20-5

ALLES VOOR ÉÉN MEISJE
HOE HET HEELAL DE MENS
VOORTBRACHT
Vincent Icke

Wat is er nodig om een mens te maken? Een
uitdijend heelal, gebouwd uit deeltjes,
ruimte en tijd, en hun subtiele mechanis-
men.

FILOSOFIE BOEK

€ 22,50 | hardcover | 114 blz. | 11,8 x 18 cm 
ISBN: 978-94-91693-29-8

HET RELIGIEUZE BEVRIJD
VAN RELIGIE
John Dewey

Waarom zou religie eigenlijk over wonderen en
goden moeten gaan? Een religie zonder al die bo-
vennatuurlijke zaken is best mogelijk, stelt de
Amerikaanse filosoof John Dewey (1859-1952).

FILOSOFIE BOEK

RECENT VERSCHENEN

RECENT VERSCHENEN

€ 17,50 | paperback met flappen |160 blz. | 14,5 x 21 cm 
ISBN: 978-94-91693-44-1 | nur: 302 | A-boek 

BAMBI EEN LEVENS-
GESCHIEDENIS UIT HET BOS
Felix Salten

‘Bambi’, de animatiefilm van Walt Disney, staat
iedereen nog op het netvlies. Maar deze kinder-
film was niet gebaseerd op een kinderboek. De
Hongaars-Oostenrijks-Joodse auteur Felix Salten
schreef Bambi bewust als een boek voor volwas-
senen. 

FILOSOFIE CD-BOX

€ 12,50 | 96 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-94-91693-38-0| nur: 730 | A-boek.
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RECENT VERSCHENEN
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Tel. 06-53833837

Marketing 
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Vertegenwoordiging 
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JANUARI 

Ruud Klarus en Fedor de Beer (red)

Waar, goed en schoon onderwijs

FEBRUARI

André de Vries
Tijd om te denken: de filosofische 

retraite

Martijn Veerman
Humorologie. Grappen maken 

en breken

MAART

Peter Henk Steenhuis & René Gude 
Door het beeld / Door het woord

Miriam van Reijen (red.)
Grote denkers over emoties

APRIL

Rein Gerritsen
Huseyin Baybasin: Nederland en 

de Koerdische kwestie

Francis Bacon
Nieuw Atlantis

René Gude
Het agoramodel

MEI

Ton Derksen
Onschuldig vast

Erno Eskens
Een beestachtige geschiedenis 

van de filosofie

Miriam van Reijen
Filosoferen over emoties

JUNI

Michel Dijkstra (red.) 
Inleiding taoïstische filosofie

Arnold Ziegelaar
Aardse mystiek. Inleiding in de filosofie 

van de verwondering

René Gude
Zinvolle volzinnen
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