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VOORWOORD

‘Het leven is een ernstige zaak. Ik heb besloten er de rest van mijn leven over na te
denken’, schreef Arthur Schopenhauer ooit. De boeken van ISVW Uitgevers helpen
bij dat nadenken. U treft geen afstandelijke beschouwingen, maar doorleefde en
vlot geschreven 
filosofie- en wetenschapsboeken waarin nagedacht wordt over het leven zelf.

We blijven de lezer voorzien van nuttige non-fictie. Zo brengt Maarten van Buuren
De essentie van Spinoza, publiceert Arthur d’ Ansembourg zijn grote boek over
filosofie en kunst en komen we met een nieuwe reeks van kleine boekjes (De woorden
van…) waarin bekende Nederlandse en Vlaamse filosofen worden geïnterviewd.
Miriam van Reijen is de eerste.

Voor het eerst zullen we ook filosofisch getinte fictie uitbrengen. Het betreft twee
poëziebundels. Want ook literatuur past in Schopenhauers streven om de rest van je
leven over de ernstige zaak van het leven na te denken. 

Erno Eskens
(uitgever)
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€ 14,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-90-8
oktober 2016

FILOSOFIE/ BOEK

Maarten van Buuren is
emeritus hoogleraar moder-
ne Franse letterkunde aan de
Universiteit van Utrecht.
Samen met Joep Dohmen
schreef hij meerdere boeken
over levenskunst. Met Hans
Achterhuis publiceerde hij
een boek over de betekenis
van de tien geboden in onze
tijd. Zijn eerdere boek over
Spinoza werd met veel lof
onthaald. 

Promotie: 
• Presentatie bij Spinozaweek

op de ISVW
• Ruime media-aandacht

De essentie van Spinoza
Maarten van Buuren

Spinoza begrijpen is niet zo heel moeilijk. Tenminste, niet als je dit kleine handboekje leest.
Maarten van Buuren legt hierin op begrijpelijke wijze uit waarom Baruch de Spinoza niet al-
leen Nederlands belangrijkste denker is geweest, maar waarom hij ook wereldwijd tot de top-
pers wordt gerekend.

Bij Spinoza krijgt het idee van ‘vrijheid van meningsuiting’ voor het eerst goed vorm. Spi-
noza is ook de man die God bevrijdt uit zijn theologische harnas. Zijn God valt samen met de
natuurwetten en is dus verzoenbaar met de moderne wetenschappen. En als je dan weet dat
Spinoza met zijn modern aandoende levenskunst ook nog eens de man is die de mens weet
te bevrijden van lastige emoties, dan begrijp je waarom je dit boekje moet lezen. 
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€ 44,95 | 384 blz. in kleur | hardcover | 17 x 24 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-96-0 
februari 2017

FILOSOFIE/ BOEK

Arthur d’ Ansembourg
studeerde filosofie aan de
Universiteit in Amsterdam en
in München. Hij was als
onderzoeker en docent
verbonden aan de
Universiteit Tilburg. Sinds
2002 is hij werkzaam in het
volwassenenonderwijs. Hij
verzorgt onder meer de
basisopleiding esthetica en
kunstfilosofie aan de
Internationale School voor
Wijsbegeerte. 

Promotie
• Aandacht in iFilosofie
• Filosofisch café

Er zit iets achter  
Over filosofie en kunst
Arthur d’ Ansembourg

Aan de hand van enkele honderden in kleur afgedrukte kunstwerken laat filosoof Arthur 
d’ Ansembourg zien hoe filosofen over kunst en schoonheid nadenken. Hij bespreekt niet 
alleen de belangrijkste kunsttheorieën, maar laat ook zien hoe opvattingen over schoonheid in
de moderne tijd radicaal veranderen. 

In tegenstelling tot veel andere boeken over kunst wil d’ Ansembourg vooral het kunstwerk
zelf laten spreken. Ieder kunstwerk draagt zijn eigen filosofie met zich mee, stelt hij. Die eigen
filosofie van het kunstwerk wordt duidelijk als je goed kijkt en als je het kunstwerk in zijn 
context plaatst. De kracht van deze aanpak blijkt als d’ Ansembourg stilstaat bij de zichtbare
moraal van kunstwerken, bij de betekenis van het afgebeelde lichaam, bij het ingenomen 
perspectief en bij de verbeelding van de (verheven) schoonheid. 

Een prachtig boek
dat je bijpraat over
ontwikkelingen in
de kunst, dat je leert
kijken en aan het
denken zet! 

‘

’
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€ 17,50 | 160 blz.  | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-95-3 
oktober 2016

FILOSOFIE/ BOEK

Lieve Goorden
promoveerde in de Politieke
en Sociale Wetenschappen
aan de Universiteit
Antwerpen. Algauw raakte ze
gefascineerd door het
publieke debat over de
nieuwste technologieën en
zette daarover onderzoek op
voor organisaties zoals het
Studiecentrum Technologie
en Beleid (TNO, Delft) en de
Universiteit Antwerpen. Haar
ideeën en ervaringen
vonden hun neerslag in tal
van artikelen en in het
gepubliceerde essay De
horzel en het luie paard. Over
technologische groepsspurt
en morele verbeelding. 

Promotie
• Aandacht in iFilosofie
• Boekpresentatie
• Ruime media-aandacht

De sprong in de techniek 
Nadenken over wat we doen
Lieve Goorden

‘Shaping the world atom by atom’. Met dit ophefmakende motto lanceert Bill Clinton in 2000
het eerste grootscheepse  onderzoek naar nanotechnologie. Zodat het vandaag – anderhalf de-
cennium later – nanotechnologen effectief zal lukken om almaar gerichter atomen op te pak-
ken en ze naar believen te verplaatsen. En daarmee een begin te maken met het inruilen van
de ons gegeven wereld tegen iets wat we zelf maken. 

Nimmer konden we met technologie zoveel kanten op. Maar ook nooit was de onzekerheid
zo groot. Want hoe onszelf opnieuw uitvinden? Welke kwaliteiten zullen hier prevaleren? En
hoe om te gaan met zelfgemaakte creaturen die eigengereid zijn en waarmee we niet zijn ver-
trouwd? Dit zijn vragen die ons allemaal – en niet alleen het laboratorium – aangaan. We zijn
met zijn allen betrokken partij, als experimentator en als proefkonijn. Vandaar de oproep:
laten we stilstaan bij wat we doen. En telkens opnieuw de vraag stellen: wat maakt een experi-
ment in onze ogen acceptabel?
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€ 29,95 | 240 blz. in kleur | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-97-7
november 2016

Werk verzetten 
Zingeving volgens René Gude
Peter Henk Steenhuis

‘René, wat is zin?’ Met deze vraag begonnen journalist Peter Henk Steenhuis en toenmalig
Denker des Vaderlands René Gude een project over zingeving en werk. 

Gude onderscheidde vier betekenissen van zin: 1) het zinnelijke, ofwel het lijflijke, het 
lekkere; 2) het zintuigelijke, ofwel het esthetische, het mooie; 3) het zinrijke, ofwel het 
rationele, dat betreft ons ‘kletsvermogen’ en 4) het zinvolle, of je achter de doelen van je
werk, onderneming en je leven staat. Met die vierdeling wilden Gude en Steenhuis het 
bedrijfsleven binnen stormen, om er flink zin te gaan maken en zo verschijnselen als 
burn-out te helpen terugdringen. 

De AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, en Steenhuis hebben het 
gedachtegoed van Gude opgepakt en zijn ermee verder gegaan. In dit boek krijgen de Z’ten
inhoud door interviews met economen, theatermakers, psychoanalytici, ondernemers en 
sociologen. Zingeving op het werk: het kan, want het moet.

FILOSOFIE BOEK

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 internationale bestseller
Hidden like Anne Frank ,
waarvan er alleen al in de VS
meer dan 150.000 zijn
verkocht. Bij ISVW Uitgevers
publiceerde hij eerder Door
het beeld – door het woord en
De Zaanse agora.

Met interviews met Hester
Alberdingk Thijm, Christien
Brinkgreve, Liesbeth Dillen,
Marijke Horstink, Annet de
Lange, Moniek Merkx,
Meerten B. ter Borg, Paul
Verhaeghe en anderen.

Promotie
• Boekpresentatie op de

Internationale School voor
Wijsbegeerte

• Ruime media-aandacht
• Voorpublicatie in Trouw

FOTO: RENÉ DUBA
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€ 24,95 |  224 blz. in kleur | hardcover | 21 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-01-7
januari 2017 

Wouter Sanderse is filosoof
en werkt als lector Beroeps-
ethiek bij Fontys Hoge-
scholen. In 2012 promo-
veerde hij op de betekenis
van de Aristotelische
deugdethiek voor morele
vorming in het onderwijs.
Naast zijn lectoraat werkte hij
als research fellow bij het
Britse Jubilee Centre for
Character and Virtues, dat
veel lesmateriaal voor
scholen heeft ontwikkeld. Hij
doceert tevens ethiek aan de
Radboud Universiteit,
Nijmegen. Sanderse is auteur
van Character education
(Eburon, 2012) en Teaching
character and virtue in schools
(Routledge, 2016), en
redacteur van Denkruimte
(Valkhof Pers, 2012) en Goed.
Deugden voor professionals
(ISVW, te verschijnen in 2016).

Lezen voor het leven 
Deugden in de wereldliteratuur 
Wouter Sanderse (red.)

Met literatuur kun je het karakter van leerlingen vormen. Maar hoe pak je dat aan? In dit boek
staan bekende karaktervormende romans uit de westerse cultuur centraal. Welke deugden
staat centraal in Orwells boek 1984, in Het lijden van de jonge Werther van Johann Wolfgang von
Goethe en de Fabels van La Fontaine? Hoe kan het lezen van deze boeken bijdragen aan wat in
de VS en in Groot-Brittannië character education heet?

Dit boek biedt docenten in het voortgezet onderwijs inspiratie om in hun lessen oog te krij-
gen voor de morele dimensies van literatuur. Het boek bevat voorbeeldlessen die zijn ontwik-
keld en uitgeprobeerd door een ontwikkelgroep van lerarenopleiders en vo-docenten. Ook zijn
er verdiepende hoofdstukken over de relatie tussen kunst en vorming, en zijn er interviews
over de vormende boeken van o.a. minister Jet Bussemaker en schrijver Jan Terlouw. Door de
vele kleurenafbeeldingen is het boek ook een genot om naar te kijken.

Met bijdragen van prof. Paul van Tongeren (RU Nijmegen) en dr. Pieter Vos (PThU) en anderen.

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Acties onder scholen
• Aandacht in iFilosofie
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€ 9,95 | 80 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-03-1
september 2016

Francien Homan is filosoof
en schrijver. Na een bachelor
taalwetenschap en een
bachelor filosofie te hebben
behaald aan de Universiteit
Utrecht volgde ze de master
Metaphor in Discourse om
de relatie tussen taal, denken
en de wereld nog beter te
kunnen duiden. Ze is werk-
zaam als redacteur bij de
ISVW en hoofdredacteur van
De Filosoof, het departe-
mentsblad van Filosofie en
Religiewetenschappen aan
de Universiteit Utrecht.

FILOSOFIE BOEK

‘Filosoferen maakt een eind aan al
het gezeur’ De woorden van Miriam
van Reijen 
Francien Homan

Miriam van Reijen is praktisch filosoof. Ze stelt dat veel van de belemmeringen die we ervaren
alleen in theorie bestaan, niet in de praktijk. Door kritisch na te denken en je bewust te zijn
van je gedachten kun je veel problemen meteen oplossen. Deze visie vormt een rode draad in
haar veelbewogen leven. Keuzestress? Kent ze niet. Filosofie studeren, lesgeven op verschil-
lende hogescholen en universiteiten, promoveren op Spinoza, emigreren naar Nicaragua en
vervolgens weer terugkeren, onderzoek doen: als ze iets wil, dan doet ze het. 

Het boek is een portret van Miriam en haar filosofie, die in de traditie van de stoïcijnen,
Spinoza en Sartre staat. Daarnaast is het een praktisch handboek voor iedereen die weleens
ergernissen of twijfels ervaart. Je kunt erover zeuren, maar je kunt er ook over filosoferen.

Promotie
• Aandacht in iFilosofie
• Boekpresentatie op de

Internationale School voor
Wijsbegeerte

ISVW Uitgevers presenteert een nieuwe
reeks van kleine boekjes (De woorden
van…) waarin bekende Nederlandse en
Vlaamse filosofen worden geïnterviewd.
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€ 27,50 | 448 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-85-4
november 2016

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, bewustzijns-
filosofie en levensfilosofie. 
Hij publiceerde eerder Aardse
mystiek, inleiding in de filosofie
van de verwondering (ISVW
Uitgevers, 2015).

Oorspronkelijk bewustzijn 
Arnold Ziegelaar

Mensen hebben, zo zeggen we, een materiële, lichamelijke kant en een geestelijke, zielsmatige
kant. Van oudsher roept dit onderscheid fundamentele vragen op: hoe verhouden deze twee
kanten zich tot elkaar? Is de een tot de ander te reduceren? Op welke wijze kunnen hersenen
bewustzijn of ziel voortbrengen? Of kunnen die onafhankelijk van de hersenen bestaan?

In dit boek bekijken we deze vragen vanuit de filosofie. In wat de auteur het neuromane
denken noemt wordt, als het over bewustzijn gaat, altijd onmiddellijk over de hersenen
gesproken. In dit boek echter staat eerst de vraag ‘Wat is bewustzijn?’ centraal. We
onderzoeken bewustzijn door te rade te gaan bij denkers uit oost en west. We komen tot een
definitie van bewustzijn, geven fundamentele kenmerken ervan en proberen bewustzijn te
begrijpen in relatie tot ruimte en tijd.

Het boek biedt een fascinerende reis door ons bewustzijn en legt een veld van filosofisch
onderzoek open voor de lezer.

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Ondersteuning met digitale

leesclub op iFilosofie.nl
• Filosofisch café
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FILOSOFIE DVD

€ 12,50 | 96 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-91-5
september  2016

Jan Bransen is hoogleraar
filosofie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Hij
publiceerde onder meer Je
brein of je leven, Word zelf
filosoof en Laat je niets
wijsmaken. Met het laatste
boek won Bransen de
Socrates Wisselbeker. Hij is
oprichter van het tijdschrift
Philosophical Explorations.

Waar filosofen van houden                            
Jan Bransen

Jan Bransen, onder meer bekend van zijn boek Word zelf filosoof, denkt hardop na over de plaats
van de filosofie in de huidige multiculturele kennis- en participatiesamenleving. Hij laat zien
dat dit een kwestie is die ieders aandacht verdient en die juist op dit moment even spannend
is als de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de toekomst van de Europese Unie, het wereld-
kampioenschap voetbal of het Eurovisie Songfestival. 

De traditionele hegemonie van de academische filosofie wankelt immers onder de druk
van de publieksfilosofen, die het zelf weer moeilijk hebben met de kritische blik van weten-
schappers en intellectuelen. In dit instabiele en innerlijk verscheurde krachtenveld neemt
Bransen het op voor iedereen die een pas op de plaats durft te maken en die oprecht een vraag
aan zichzelf durft te stellen. 

Bransen laat zien dat filosofie een mentaliteit is, een mentaliteit die we allemaal kunnen
ontwikkelen en die we allemaal kunnen waarderen, een mentaliteit die in ieder mens en in 
iedere beroepsgroep op zijn plaats is. De vraag die Bransen zichzelf stelt is hoe onze samen-
leving goed voor die mentaliteit zou kunnen zorgen.  

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Ruime aandacht in iFilosofie
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FILOSOFIE DVD

€ 29,95 | 416 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 680 | ISBN: 978-94-91693-94-6
november 2016

Carla du Pree is historicus
en cultuurwetenschapper. Ze
houdt zich vooral bezig met
het publieke debat en de rol
van intellectuelen daarin,
zowel in het heden als in de
vorige eeuw. In het blad
Streven heeft ze onder
andere geschreven over het
debat in de jaren dertig van
de vorige eeuw in Duitsland.
Dit najaar promoveert ze op
de publieke rol van Johan
Huizinga.

Johan Huizinga en de bezeten 
wereld
Carla du Pree

In de jaren dertig van de vorige eeuw werd Johan Huizinga (1872-1945) de belangrijkste
publieke intellectueel in Nederland. Vooral door de bestseller In de schaduwen van morgen werd
Huizinga toen een bekende Nederlander. In dit boek belicht Carla du Pree de wereldberoemde
historicus en cultuurfilosoof als publieke intellectueel.

De auteur plaatst Huizinga in de context van een tijd van crisis, waarin het fascisme in
Europa veld won. Het boek geeft daardoor niet alleen een beeld van een nog weinig
onderzochte kant van Huizinga, maar verschaft ook inzichten in het publieke debat in zijn
tijd, in Nederland en in Europa. Bijna onvermijdelijk roept het associaties op met het debat
over populisme en nationalisme in de huidige tijd. 

In die zin is Johan Huizinga en de bezeten wereld ook een urgent boek, dat ons begrip van de
huidige discussies kan vergroten.

GESCHIEDENIS BOEK

Promotie
• Aandacht in iFilosofie
• Filosofisch café
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€ 12,50 | 128 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-93-9 
februari 2017

Mark Leegsma legde
tijdens zijn studie psycho-
logie de nadruk op de
filosofische vragen achter het
experimentele onderzoek en
de klinische praktijk. Na het
behalen van zijn bul psycho-
logie volgde een studie
wijsbegeerte. In Amsterdam
doceerde hij aan de
universiteit en hogeschool
verscheidene cursussen. Hij is
hoofdredacteur van iFilosofie,
het online magazine van de
ISVW en is onlangs begon-
nen aan een promotie-
onderzoek.

ONDERWIJS BOEK

Extreem in de klas
Mark Leegsma

In menige schoolklas zijn de afgelopen jaren twee werelden ontstaan. Allochtone en autoch-
tone leerlingen mijden elkaar, contacten beperken zich tot de eigen groep. Intussen oordelen
de groepen steeds harder over elkaar. Botsingen in de klas die daarvan het gevolg zijn moet
de leraar in goede banen zien te leiden. 

Dat blijkt lang niet eenvoudig. Want wat doe je als een scholier tijdens de wiskundeles een
foute opmerking maakt over joden of Marokkanen? Wat zeg je als een leerling roept dat alle
buitenlanders het land uit moeten en daarbij een venijnige blik werpt op een klasgenoot met
een kleurtje? Hoe reageer je als iemand de Holocaust ontkent? 

Dit boek geeft leraren, maar anderen evengoed, handvatten om met dergelijke extreme ui-
tingen om te gaan. Een dertigtal experts uit verschillende kennisinstituten en lerarenoplei-
dingen van hogescholen en universiteiten zijn voor dit boek geïnterviewd. Zij vertellen hoe je
radicalisering tijdig kunt signaleren en hoe je bekwaam kunt handelen om de klas, en uitein-
delijk de samenleving, bij elkaar te houden.

Promotie
• Aandacht in iFilosofie
• Acties onder scholen
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€ 12,50 | 128 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm |A-boek |NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-99-1
februari 2017

Ina van der Meulen was
interim communicatie-
adviseur toen ze in 2013 te
horen kreeg dat ze een
kwaadaardige hersentumor
heeft. Opereren was zinloos.
Na een gitzwarte periode
vond ze rust door anders
naar haar leven te kijken en
te vertrouwen op haar eigen
kracht.

LEVENXL
Ina van der Meulen (red.)

Dit boek bevat levensverhalen van mensen die ernstig ziek zijn (geweest). Ze gaan over wat er
met hen is gebeurd. Wat hebben ze verloren en wat hebben ze gewonnen? Noodgedwongen
moesten zij hun leven anders inrichten. Wat heeft hen geïnspireerd? Hun verhalen,
ondersteund door filosofische kennis en praktische oefeningen, geven kracht en inspiratie om
bewust te kiezen voor het leven dat echt bij je past.

De mensen uit het boek zijn levenscoach bij stichting LEVENXL. Zij coachen anderen op het
gebied van keuzes maken. LEVENXL is voortgekomen vanuit het gedachtegoed van René Gude.
René Gude was directeur bij de ISVW en Denker des Vaderlands. 

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Aandacht in iFilosofie
• Boekpresentatie op de

Internationale School voor
Wijsbegeerte

• Ruime media-aandacht
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€ 14,95 | 64 blz. | hardcover | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 306 | ISBN: 978-94-91693-98-4
september 2016

POËZIE BOEK

Zwaan en zang
Florian Jacobs

Onze herinneringen zijn een zee
en wij staan op de kust.

Zwaan en zang is meer dan een dichtbundel; het is een filosofische zoektocht naar wat 
de wereld te boven gaat. De romantische verbeelding regeert in deze voortrazende poëzie: 
lachende boeken, kleurrijke nachten, fantastische steden en zwevende zwanen begeleiden 
de verteller op zijn danteske tocht. Een muzikale wervelwind van woorden die de lezer 
getroost en gesterkt achterlaat.

Promotie
• Aandacht in iFilosofie

Florian Jacobs is schrijver
en filosoof. Hij schreef samen
met Frans Jacobs Markante
denkers, het jubileumboek
van de Internationale School
voor Wijsbegeerte en publi-
ceerde in de tijdschriften
Filosofie Magazine en Filosofie
over filosofie en literatuur.
Ook was hij persoonlijk
assistent van René Gude, van
wie hij meerdere boeken
redigeerde. Het citatenboek
van René Gude, Zinvolle
volzinnen, stelde hij samen.
Dit is zijn eerste dichtbundel.
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€ 14,95 | 48 blz. in kleur | hardcover | 21 x 21 cm | A-boek | NUR: 306 | ISBN: 978-94-92538-00-0
oktober 2016

POËZIE BOEK

De temptaties van Jeroen Bosch
Ton Derksen

Ton Derksen heeft zich in deze gedichten laten inspireren door de apocalyptische beelden
van Jeroen Bosch. In Tondalus’ Visioen beschrijft hij in even zwarte taal de zeven hoofd-
zonden en wat daarvan komt. Beeld en woord staan zij aan zij in deze gedichtenbundel met
de schilderijen.

In De temptaties van Jeroen Bosch reflecteert en reageert Ton Derksen op enkele afzonderlijke
schilderijen van Bosch, over heiligen in schuldige landschappen, met narren en 
marskramers. Hij leeft zich in hen in en beschrijft hen, soms met humor, soms met tragiek. 
Een bundel waarin het schrijfplezier en de aandacht voor dicht- en schilderkunst elkaar 
versterken.

Promotie
• Aandacht in iFilosofie

Ton Derksen is emeritus
hoogleraar wetenschaps-
filosofie. Zijn spraakmakende
boek Lucia de B. vormde de
aanzet tot een herziening
van de zaak tegen deze
Haagse verpleegster. Ook zijn
boeken Verknipt bewijs (over
de zaak Baybasin), Leugens
over Louwes en Verkeerde
plaats, verkeerde tijd (over de
zaak Olaf H.) liggen aan de
basis van herzienings-
aanvragen. Dit is zijn eerste
dichtbundel.
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FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

€ 24,95 | 192 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm 
W-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-62-5 
december 2016 

GOED DEUGDEN VOOR PROFESSIONALS
Wouter Sanderse & Jos Kole (red.)

Dit boek laat zien
hoe deugden van
belang zijn voor 
beroepspraktijken.
Het bevat inter-
views met professio-
nals, waaronder
Robbert Dijkgraaf
(over integriteit in
de wetenschap),
Femke Cools (lera-
res van het jaar) en
Tex Gunning (TNT-
topman) en teksten
van prof. dr. Paul
van Tongeren, Mar-
cel Becker en ande-
ren.

NIEUW ATLANTIS
Francis Bacon

Iedereen kent
Francis Bacon
als de grondleg-
ger van de 
moderne weten-
schappelijke 
methode. Maar
welke rol moet
die wetenschap
spelen in de 
samenleving?
Dat beschreef
Bacon in zijn
minder bekende
werk Nieuw 
Atlantis (1627).

€ 12,50 | 64 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-53-3 
februari 2017 

€ 27,50 | 288 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm 
A-boek | NUR: 782 / 756 | ISBN: 978-94-91693-79-3
december 2016

ALS MACHT ONTSPOORT DE SCHIE-
DAMMER PARKMOORD, PCM EN VUMC
Henk Stil

Macht kan
gemakkelijk
ontsporen. Dit
boek beschrijft
drie spraak-
makende
voorbeelden en
legt de vraag op
tafel of er iets
structureel mis
is met macht in
onze samen-
leving.

Eerder 
aangeboden
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FILOSOFIE BOEK

FILOSOFEREN OVER EMOTIES
Miriam van Reijen

Miriam van Reijen
laat zien hoe je 
je ongewenste
emoties kunt
bijsturen en zelfs
elimineren door
de achterliggende
gedachten bewust
te worden en
kritisch te
bevragen.

€ 19,95 | 324 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-31-1
januari 2017  

FILOSOFIE BOEK

EERDER AANGEBODEN

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

HOE JE EEN VERKIEZING WINT 
ROMEINS HANDBOEK VOOR EEN 
EFFECTIEVE VERKIEZINGSCAMPAGNE
Quintus Tullius Cicero

Een Romeinse
handleiding voor
een effectieve 
verkiezingscam-
pagne. Een must
read voor iedereen
die wil weten hoe
je jezelf op het 
pluche manoeu-
vreert.

€ 17,50 | 144 blz. | paperback met flappen | 17 x 24 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-81-6
november 2017

BASISBOEK WESTERSE FILOSOFIE
Frank Rebel (red.)

In het Basisboek
westerse filosofie
maakt u kennis
met de belangrijk-
ste filosofen uit de
geschiedenis van
de westerse wijs-
begeerte. Aan bod
komen de preso-
craten, Plato, Aris-
toteles, Thomas
van Aquino, René 
Descartes, David
Hume, Immanuel
Kant, Georg W.F.
Hegel, Friedrich
Nietzsche en 
Michel Foucault.

€ 17,50 | 160 blz. | paperback met flappen | 17 x 24 cm
A-boek | NUR: 739 | ISBN: 978-94-91693-80-9
oktober 2016

BASISBOEK OOSTERSE FILOSOFIE
Michel Dijkstra

Wie was
Confucius en wat
onderwees hij?
Draait zen alleen
om het bereiken
van een serene
levenshouding?
En wat is precies
het verschil
tussen hin-
doeïstisch en
boeddhistisch
denken? Op deze
en andere vragen
geeft het Basisboek
oosterse filosofie
een helder 
antwoord.

€ 14,95 | 64 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm 
A-boek | NUR: 600 | ISBN: 978-94-91693-64-9
januari 2017 
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FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

LEVENSKUNST À LA MONTAIGNE
Ronald Wolbink

Je kunt naar een
coach gaan om te
zoeken naar je
diepste gevoe-
lens, maar je
kunt beter eerst
dit boek lezen.
Het beschrijft
wat jij, hier en
nu, kunt op-
steken van de
levenskunst van
de Franse filosoof
Michel de
Montaigne.

FILOSOFIE BOEK

€ 27,50 | 380 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 824 | ISBN: 978-9491693-51-9 
december 2016

HÜSEYIN BAYBASIN 
TURKS-NEDERLANDS OVERSPEL IN DE
KOERDISCHE KWESTIE
Rein Gerritsen

Is Baybasin een
politiek gevangene?
Filosoof Rein
Gerritsen spitte 
de zaak uit. Het
resultaat is een 
meeslepend verslag
waarin Turkse en
Nederlandse
veiligheids-
diensten, politie,
ministers en
topambtenaar 
Joris Demmink 
een dubieuze rol
spelen.

EERDER AANGEBODEN

BILDUNG SCHEURKALENDER 2017 
INSPIRATIE VOOR HET ONDERWIJS
Henk Sissing en 365 onderwijsexperts

Deze scheur-
kalender
bevat 365 in-
spirerende 
uitspraken
over onder-
wijs. 
Met bijdragen
van minister
Jet Bussema-
ker, Gert Bie-
sta, Mariëtte
Hamer, Paul
Frissen, Arnon
Grunberg en
vele anderen. 

€ 15,95 | 736 blz. | scheurkalender met boorgaten en perforatie
13 x 18 cm | A-boek | NUR: 014 | ISBN: 978-94-91693-84-7
september 2016

ONSCHULDIG VAST 
Ton Derksen

Hoeveel mensen
zitten er in Ne-
derland ten on-
rechte gevangen? 
Wetenschaps-
filosoof Ton 
Derksen zocht
het nauwgezet
uit en komt tot
een schokkende 
conclusie. 

€ 29,95 | 240 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm 
A-boek | NUR: 824 | ISBN: 978-949169-323-6
december 2016

€ 14,95 | 128 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-82-3
november 2016
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RECENT VERSCHENEN

€ 17,50 | 168 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-83-0

STOÏCIJNSE LEVENSKUNST EVENVEEL 
GELUK ALS WIJSHEID
Miriam van Reijen

Mensen lijden niet door de
dingen die hun overkomen,
maar door hun gedachten
daarover.
Irrationele gedachten veroor-
zaken negatieve emoties als
irritatie, angst, teleurstelling,
jaloezie en schuldgevoel. Dit
soort emoties heeft geen en-
kele positieve functie. Miriam
van Reijen helpt ons ervan af. 

FILOSOFIE BOEK

DIERENTALEN
Eva Meijer

Dolfijnen noemen elkaar bij
hun naam. Bijen hebben
dansjes waarin ze symbo-
lisch informatie doorgeven.
In Dierentalen bespreekt Eva
Meijer recent wetenschap-
pelijk onderzoek naar die-
rentalen. Steeds weer blijkt
dat dieren veel complexer
met elkaar communiceren
dan we dachten.

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

€ 29,95 | 192 blz. | paperback met flappen | 17 x 24 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-67-0  

PUBLIEKE
BEZINNING
Erik Boers, Dorien Brunt, Sjaak Evers &
Saskia van der Werff (red.)

Een handboek voor 
socratische dialogen over
maatschappelijke 
vraagstukken. Want
niemand weet in zijn
eentje genoeg.

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

HET AGORAMODEL
René Gude 

De Oud-Denker des Vader-
lands liet een manuscript
achter over het agoramodel.
Als je je makkelijk wilt be-
wegen in het leven, 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 an-
dere levens- en trainingssferen. Dat is de kortste weg
naar bildung, oftewel persoonlijke ontwikkeling.

FILOSOFIE BOEK

€ 14,95 | 144 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm 
vertaling: Joke van Zijl | inleiding: Arthur d’ Ansembourg
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-78-6 

DE KWESTIE PEGIDA
JOURNALISTIEKE 
FILOSOFIE UIT DRESDEN
EN AMSTERDAM

Jurriën Rood

Filosoof Jurriën Rood 
analyseert de Pegida-
beweging en pleit voor de
invoering van een sociaal
contract dat elke burger
moet ondertekenen. 

€ 19,95 | 224 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 754 | ISBN: 978-94-91693-77-9

ESSAYS OVER 
BEWUSTZIJN EN 
VERANDERING
Henri Bergson

De Franse filosoof Henri
Bergson (1859-1941) her-
neemt in dit boek de the-
ma’s van zijn hoofdwerk
L’Évolution créatrice: wat is
verandering, wat is tijd en
wat is bewustzijn?

FILOSOFIE BOEK

€ 17,50 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 924 | ISBN: 978-94-91693-74-8
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RECENT VERSCHENEN

€ 14,95 | 114 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
vertaling en inleiding: Kees Hellingman
A-boek | NUR: 700 | ISBN: 978-94-91693-87-8

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

HET RELIGIEUZE BEVRIJD VAN RELIGIE
John Dewey

Waarom zou religie eigen-
lijk over wonderen en
goden moeten gaan? Een
religie zonder al
die bovennatuurlijke
zaken is best mogelijk.
Zo’n geloof zou ook veel
beter passen bij onze
tijd.

LIEFHEBBEN  
Laura van Dolron

Liefhebben is een openhartig
en hoopvol boek over wat
liefhebben écht is. Theater-
maker Laura van Dolron
zoekt als een archivaris van
de liefde in haar hoofd, in
haar hart en in de wereldge-
schiedenis naar mensen die
daden stelden en die ons
leren wat liefhebben is.

FILOSOFIE BOEK

€ 19,95 | 192 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-71-7   

HET BOEDDHA-FENOMEEN NAAR EEN WESTERS
BOEDDHISME
Erik Hoogcarspel

Door de oudste boed-
dhistische teksten te
verenigen met de
nieuwste inzichten uit de
westerse fenomenologie
ontstaat een westers
boeddhisme.

DE JEFFERSON-BIJBEL DE FILOSOFIE VAN JEZUS
VAN NAZARETH
Thomas Jefferson

Met een klein scheermesje
sneed de Amerikaanse
president en filosoof Thomas
Jefferson (1743–1826) alle
ergerlijke en ongeloofwaar-
dige passages uit het Nieuwe
Testament. Wat overbleef was
een Bijbel die past bij de
geest van de Verlichting

€ 19,95  | 272 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm 
A-boek | NUR: 824 | ISBN: 978-94-91693-48-9 

DE WARE TOEDRACHT
PRAKTISCHE WETEN-
SCHAPSFILOSOFIE VOOR
WAARHEIDZOEKERS
Ton Derksen

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

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

INLEIDING 
TAOÏSTISCHE 
FILOSOFIE
LEVEN VANUIT 
NIET-DOEN
Michel Dijkstra (red.)

De belangrijkste filosofische
uitgangspunten van de tao
op een rij gezet door Michel
Dijkstra, René Ransdorp, 
Woei-Lien Chong en 
Jan De Meyer.

€ 12,50 | 96 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 307 | ISBN: 978-94-91693-75-5

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

€ 22,50 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 824 | ISBN: 978-94-91693-76-2

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

€ 24,95 | 314 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm
W-boek | NUR: 730/824 | ISBN: 978-94-91693-58-8

FILOSOFIE BOEK

DE BAYBASIN-TAPS EEN
POLITIEK GEVANGENE IN
NEDERLAND
Ton Derksen

Hüseyin Baybasin, oprichter
van het Koerdische 
Parlement in Ballingschap,
zit een levenslange
gevangenisstraf uit in 
Nederland. In dit boek
maakt Ton Derksen duide-
lijk dat het bewijs tegen hem
is gefabriceerd.

LUCIA DE B. 
Ton Derksen

Over het leven van Lucia de
Berk zou nooit een film zijn
gemaakt als dit boek niet
was verschenen. Meerdere
rechters gaven verpleegster
‘Lucia de B.’ levenslang voor
de moord op zeven patiën-
ten. Wetenschapsfilosoof
Ton Derksen ontdekte dat
politieagenten, officieren
van Justitie en rechters de plank mis hadden geslagen.

FILOSOFIE BOEK

€ 37,50 | 478 blz. in kleur | hardcover | 17 x 23,5 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-39-7

EEN BEESTACHTIGE GESCHIEDENIS VAN 
DE FILOSOFIE
Erno Eskens

Aan de hand van talloze
schilderijen, beeldhouwwer-
ken, tuinontwerpen, histori-
sche foto’s en manuscripten
vertelt dit boek hoe 26 eeu-
wen filosofie ons zelfbeeld
hebben gevormd. Hoe
kijken we in het bijzonder
aan tegen ons lichaam en
tegen onze dierlijkheid? 

€ 19,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-70-0  

VERWONDERENDERWIJS
Alderik Visser & Frans Kusters (red.) 

Waarom hoort filosofie op
elke school thuis? Omdat de
wereld sterk verandert.
Leerlingen redden het niet
met lezen, schrijven en 
rekenen alleen. In dit 
boek beschrijven tal van 
filosofiedocenten wat hun
onderwijs aan ontwikkeling
van de leerling bijdraagt en
aan de samenleving heeft te
bieden.

MARKANTE DENKERS 100 JAAR FILOSOFIE AAN
DE INTERNATIONALE SCHOOL VOOR WIJSBEGEERTE
Florian Jacobs & Frans Jacobs 

Filosofen Florian Jacobs en
Frans Jacobs duiken in de rijke
geschiedenis van de ISVW en
portretteren de opvallendste,
invloedrijkste en meest
gedreven denkers, stuk voor
stuk met een eigen verhaal. Ze
schetsen daarmee tegelijk een
beeld van een eeuw filosofie in
Nederland. 

€ 24,95 | 176 blz. in kleur | hardcover | 17 x 24 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-89-2

MARKANTE VRIENDEN 
Lieneke Koornstra & Ellie Teunissen e.a.

De Vereniging Vrienden van
de ISVW bestaat in 2016 hon-
derd jaar. In dit feestelijke ju-
bileumboek beschrijven bijna
vijftig Vrienden wat filosofie
en de ISVW voor hen beteke-
nen. Ze vertellen over hun
eerste kennismaking met de
filosofie, over het effect op
hun leven, en de nieuwe in-
zichten die de grote denkers
hun brachten.

€ 24,95 | 208 blz. in kleur | paperback met flappen | 17 x 24 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-72-4 
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LOPEND FONDS

€ 24,95 | 280 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-32-8 

FILOSOFIE BOEK

€ 27,50 | 416 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-55-7 

AARDSE MYSTIEK INLEIDING IN DE FILOSOFIE VAN
DE VERWONDERING

Arnold Ziegelaar

Bestaat er zoiets als aardse
mystiek – een levens-
beschouwing die niet
zweverig is en die in
harmonie is met het redelijke
denken? Filosoof Arnold
Ziegelaar betoogt van wel 
en ontwikkelt een kleine
filosofie van de verwon-
dering.

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

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

WAAR, GOED EN SCHOON ONDERWIJS

Ruud Klarus & Fedor de Beer (red.)

Hoe zorg je als leraar 
dat je leerlingen kennis-
maken met een brede 
filosofische bildung? 

FILOSOFIE BOEK

€ 17,50 | 96 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-47-2 

FILOSOFIE BOEK

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. 

JE BREIN OF JE LEVEN 
Jan Bransen 

Je brein doet van alles,
maar wat zegt dat? 
Jan Bransen laat aan de
hand van 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. 

€ 7,50 | 96 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-38-0

AAP ZOEKT ZIN
WAAROM WIJ 
BEWUSTZIJN, VRIJE WIL,
MORAAL EN RELIGIE
HEBBEN
Pouwel Slurink

Een evolutionair en
filosofisch perspectief op
kennis, bewustzijn,
vrijheid, het kwaad,
liefde, cultuur, moraal en
de aard van de mens.

EVEN DENKEN 
OP GESPREK BIJ DE FILOSOOF
André de Vries

Uitleg over het filosofisch
consult en de filosofische
retraite. Geschikt voor
mensen die in dialoog 
met een vakdenker 
levensvraagstukken 
willen doordenken.

FILOSOFIE BOEK

€ 27,50 | 352 blz.  | paperback met flappen| 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 949 | ISBN: 978-94-91693-41-0
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WEBSITE FILOSOFIEBOEKEN

VERSCHIJNINGSDATA 2016/2017  

SEPTEMBER

Jan Bransen Waar filosofen van houden
Francien Homan ‘Filosoferen maakt een eind aan

al het gezeur’
Florian Jacobs Zwaan en zang
Henk Sissing Bildung scheurkalender 2017

OKTOBER

Maarten van Buuren De essentie van Spinoza
Ton Derksen De temptaties van Jeroen Bosch
Michel Dijkstra Basisboek oosterse filosofie
Lieve Goorden De sprong in de techniek

NOVEMBER

Carla du Pree Johan Huizinga en de bezeten 
wereld

Peter Henk Steenhuis Werk verzetten
Frank Rebel (red.) Basisboek westerse filosofie
Ronald Wolbink Levenskunst à la Montaigne
Arnold Ziegelaar Bewustzijn

DECEMBER

Ton Derksen Onschuldig vast
Rein Gerritsen Hüseyin Baybasin
Wouter Sanderse 
& Jos Kole (red.) Goed
Henk Stil Als macht onstpoort

JANUARI 2017

Wouter Sanderse (red.) Lezen voor het leven
Quintus Tullius Cicero Hoe je een verkiezing wint
Miriam van Reijen Filosoferen over emoties

FEBRUARI 2017

Arthur d’ Ansembourg Er zit iets achter
Francis Bacon Nieuw Atlantis
Mark Leegsma Extreem in de klas
Ina van der Meulen (red.) LEVENXL

De site iFilosofie.nl is in de lucht.
Hierop worden recent verschenen
filosofieboeken besproken en treft
u boektrailers en digitale leesclubs
rond filosofieboeken. Deze
boektrailers en recensies kunt u
heel komend jaar zonder betaling
gebruiken voor uw mailingen. Dus
plak de video’s en teksten in uw
mailing en stimuleer zo uw
boekverkoop. Natuurlijk blijven wij
ook komend najaar de verkoop van
filosofieboeken weer ondersteunen
door gratis boektrailers te maken
die u kunt gebruiken voor uw
marketing.
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