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Eindelijk digitaal promotiemateriaal
voor de boekhandel!
De ISVW blijft zich inzetten voor het filosofieboek. We promoten
niet alleen onze eigen boeken (zoals het succesvolle Stand-up filosoof:
de antwoorden van René Gude van Wilma de Rek), maar proberen ook
de filosofieboeken van collega-uitgeverijen te steunen. Daartoe
hebben we een multimediaal tijdschrift gelanceerd, i-Filosofie
genaamd. Het is als iBook en als interactieve PDF beschikbaar. U
kunt het gratis downloaden op onze site. In i-Filosofie treft u
videobesprekingen of teksten over nieuwe filosofieboeken van
allerlei uitgeverijen. Het mooie is dat de video’s en teksten ook voor
u, als boekhandel, beschikbaar zijn. U kunt ze embedden in uw
eigen site. (Zie: www.isvw.nl/tijdschrift/)
Erno Eskens
Uitgever

INHOUD
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● Boeken | Filosofie
Wie het niet weet mag het zeggen
Erasmus en het gelijk van de spindokter
Essays over bewustzijn en verandering
Onschuldig vast
Een filosoof in de bajes
Pioniers in de filosofie

-
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● DVD’s | Filosofie
Wat is het goede leven?
Een inleiding in de ethiek
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Jan Flameling
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● DVD’s | Wetenschap
Alles voor één meisje
Hoe het heelal de mens voortbracht

-

Vincent Icke
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Verkeerde plaats, verkeerde tijd. De zaak Olaf H.
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FILOSOFIE BOEK

Harm van der Gaag
studeerde filosofie in
Utrecht en opende daar in
2004 de deuren van zijn
filosofische praktijk. Naast
de gesprekken met
cliënten is hij werkzaam als
hoofddocent van de
beroepsopleiding tot
filosofisch practicus aan de
ISVW.

Wie het niet weet, mag het zeggen
In de spreekkamer van de filosofische praktijk
Harm van der Gaag
Wat gebeurt er in de spreekkamer van een filosofische praktijk? Wie gaat daar naartoe voor
een serie gesprekken? Wat is het verschil met psychotherapie? Moet je veel van filosofie
weten om er iets aan te hebben?
In dit boek, dat als manifest van een jong ambacht mag gelden, beschrijft Harm van der
Gaag de werkwijze die hij in tien jaar praktijkvoering ontwikkelde. Daarbij staat de vraag
centraal, niet als middel, maar als doel. In de vraag, niet in het antwoord, schuilt wijsheid.
Het boek bevat voorbeelddialogen, uitleg en bespiegelingen. Zo verschijnt een manier van
denken en van spreken die teruggaat tot Socrates en die nu opnieuw vorm krijgt: als filosofie
in de praktijk.

€19,95 | 128 pagina’s | paperback met flappen | ISBN:: 978-94-91693-19-9 | NUR: 734 | september 2013
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WETENSCHAP DVDBOX

Vincent Icke is hoogleraar theoretische astrofysica
aan de Universiteit Leiden, en bijzonder hoogleraar
kosmologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij
publiceerde tal van boeken waaronder The force of
symmetry, Niks relatief, Kosmische krachten, Dat kan ik
me niet voorstellen, en drie boeken over Christiaan
Huygens. Zijn boek Gravity does not exist verschijnt
eind 2013. Een aantal van zijn voordrachten verscheen
op cd (Christiaan Huygens, Kosmische krachten) en
dvd (Grote natuurkundige theorieën). Hij verschijnt
regelmatig op televisie en publiceert in dag- en
weekbladen (o.a. NRC-Handelsblad). Daarnaast is Icke
beeldend kunstenaar en grafisch ontwerper.

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 mechanismen. Een honderdmiljardste van een seconde na het begin van
ruimte en tijd ontstond waterstof, maar pas na een half miljard jaar klonterde die samen om
sterren te vormen. Daaruit kwam sterrenstof: koolstof, stikstof, en alle andere elementen
waardoor wij leven.
Bijna vijf miljard jaar later was de mens voldoende ver geëvolueerd om een paar van die
kosmische mechanismen te doorgronden. En zie: alle eigenschappen van deeltjes-ruimte-tijd,
en al hun wonderlijke wisselwerkingen, blijken nodig te zijn voor ons leven. Dus komen
verdere vragen op: wat weten we nog niet? Is er leven buiten de Aarde, en hoe zou dat er uit
kunnen zien?

€ 49,50 | 5-DVD-box | ca. 480 minuten | ISBN:: 978-94-91693-20-5 | NUR: 052 | februari 2014
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FILOSOFIE BOEK

De Franse filosoof Henri
Bergson (1859-1941) is
vooral bekend door zijn
hoofdwerk l’Évolution créatrice. In dit boek vinden
we zijn latere essays. Opnieuw herneemt Bergson
de thema’s van zijn hoofdwerk: wat is verandering,
wat is tijd en wat is bewustzijn? Hij buigt zich
over de vraag wat bewustzijn is en wat dit met leven
van doen heeft. En tot slot
buigt hij zich over de vraag
hoe het mogelijke en het
werkelijke zich tot elkaar
verhouden.

Essays over bewustzijn en verandering
Henri Bergson
‘Wij praten over de verandering maar wij denken er niet aan. Wij zeggen dat verandering bestaat,
dat alles verandert, dat verandering de essentie zelf van de dingen is. Dat zeggen wij inderdaad en
dat herhalen wij, maar dat zijn slechts woorden. Wij redeneren en filosoferen alsof verandering
niet bestaat. Om verandering te ‘denken’ en om die te zien moet een heel gordijn van vooroordelen
opzij geschoven worden waarvan sommige kunstmatig zijn ontstaan op basis van filosofische
beschouwingen en andere eigen zijn aan het gezond verstand.’
In Het mogelijke en het werkelijke bekritiseert Bergson het mechanistische wereldbeeld en de
filosofie die de onvoorspelbare nieuwheid van elk moment nooit heeft willen toegeven. In Hoe
verandering wordt waargenomen betoogt Bergson dat wij verandering als ondeelbaar moeten
zien. Beweging en tijd zijn namelijk ondeelbaar. Ze hebben een reële duur. Bergson toont
hiermee ook aan dat verleden en heden een geheel vormen en dat onze onderverdeling van de
tijd wel een praktisch hulpmiddel is om er grip op te krijgen, maar de filosofische blik
vertroebelt.

€ 19,95 | 128 pagina’s | hardcover met linnen en goudopdruk | vertaling Joke van Zijl | inleiding Arthur
D’ Ansembourg | ISBN:: 978-94-91693-21-2 | NUR: 730 | november 2013

6

ISVW.UITG.BROCH.7.2013_2011 30-07-13 09:36 Pagina 7

Foto: David Orban

FILOSOFIE BOEK

Daniel C. Dennett
(1942) behoort tot de
belangrijkste denkers op
het gebied van bewustzijn,
kunstmatige intelligentie.
Hij is hoogleraar filosofie
aan de Tufts University. Hij
maakte naam met zijn
boek Het bewustzijn
verklaard en Darwins
gevaarlijke idee. In
Nederland brak hij door
met de VPRO-serie Een
Schitterend Ongeluk.

Erasmus en het gelijk van de spindokter
Daniel C. Dennett

Terwijl neurowetenschappers beweren dat onze gedachten gestuurd worden door processen in
ons brein, omarmt de Amerikaanse topfilosoof Daniel Dennett een oude stelling van Erasmus:
de vrije wil bestaat. Dennett trekt een parallel tussen neurowetenschap en theologie. In Erasmus´ tijd beweerden de theologen dat God almachtig was, en dus ook onze gedachten stuurde,
nu zijn het neurowetenschappers die een almachtig brein ontwaren onder ons schedeldak. Het
theologische determinisme van Luther, waar Erasmus zich tegen keerde, hebben we vervangen
door een even dubieus neurologisch determinisme. Zolang de neurobiologie ons niet precies
kan uitleggen hoe onze hersenen werken en het bestaan van God niet is bewezen, blijft de vrije
wil – of die nou bestaat of niet – volgens Dennett een nuttig begrip.
Dennett sprak deze tekst uit toen hem in 2012 de Erasmusprijs werd toegekend. De tekst is
voorzien van een voorwoord van Max Sparreboom, directeur van de Stichting Praemium
Erasmianum.

€ 12,50 | 48 blz. | hardcover met zwart linnen en goud bedrukt | ISBN:: 978-94-91693-22-9| NUR: 730 |
november 2013
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FILOSOFIE BOEK

Prof.dr. Ton Derksen is
emeritus hoogleraar
wetenschapsfilosofie. Zijn
spraakmakende boek
Lucia de B. vormde de
aanzet tot een herziening
van de zaak tegen deze
Haagse verpleegster. Ook
zijn boek Leugens over
Louwes en Verkeerde
plaats, verkeerde tijd over
de zaak Olaf H. leidden tot
een herziening. Eerder
publiceerde Derksen de
boeken Het O.M. in de
fout, over de systematische missers van het
Openbaar Ministerie, en
De ware toedracht, over
de valkuilen van
waarheidsvinding in
strafzaken.

Media-aandacht
Aandacht in landelijke media
Persconferentie bij de ISVW

Onschuldig vast
Ton Derksen
Hoeveel mensen zitten er in Nederland ten onrechte gevangen? Die vraag is relevant nu steeds
meer gerechtelijke dwalingen aan het licht komen. Na de zaak van Lucia de Berk, Ina Post, Louwes en Olaf Hamers wordt deze vraag steeds prangender. In deze zaken zit namelijk een patroon:
steeds is de bewijslast eenzijdig geïnterpreteerd, steeds heeft men een dader willen zoeken, steeds
hadden de verdachten de schijn tegen, maar bleken ze toch onschuldig.
Aan de hand van nieuw onderzoek onder gevangenen en onder forensische experts beantwoordt
Ton Derksen de vraag hoeveel mensen ten onrechte gevangen zitten. Hij komt tot schokkende
conclusies.
€ 29,95 | 240 blz. | luxe paperback met flappen | ISBN:: 978-94-91693-23-6 | NUR: 820 | februari 2014
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Uit de pers:
´(..) Derksen fileert de bewijsvoering van het Openbaar
Ministerie (OM). Hij laat zien dat verdraaiingen van zowel het
OM als deskundigen de rechters op het verkeerde been zetten.
Daardoor konden zij volgens hem nauwelijks anders oordelen
dan ze hebben gedaan.’
De Telegraaf over Leugens over Louwes

‘Gerechtelijke dwalingen staan in het brandpunt van de
belangstelling. De afgelopen jaren zorgde onder meer de
Puttense moordzaak en de Schiedammer Parkmoord voor
publieke discussie. Voor wie zelf een oordeel wil vellen over
dergelijke zaken is Het O.M. in de fout van Ton Derksen een
goede koop.’
De Volkskrant over Het O.M. in de fout

‘Omdat er geen bewijs was dat zij werkelijk de dader was,
werden er andere gevallen bij gezocht. Dat waren eerst geen
moorden, maar toen opeens wel. Zo is het volgens Ton Derksen
gegaan. En de commissie [Postumus] geeft hem hierin gelijk.’
NRC over het spraakmakende Lucia de B.

‘De Ware Toedracht (...) is in één adem uit te lezen. Het gaat over
het menselijk tekort bij het waarnemen van de alledaagse
werkelijkheid. En het trekt onthutsende conclusies voor
rechercheurs, rechters en officieren – uitgerekend zíj blijken
het slechtst getraind op het voorkomen van de denk- en
waarnemingsfouten waar ieder mens gevoelig voor is.’
NRC over De Ware Toedracht

9
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FILOSOFIE
BOEK
FILOSOFIE
DVD

Rein Gerritsen (1959)
studeerde wijsbegeerte
aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. Van zijn
autobiografische reeks
zijn de eerste twee delen,
Knock-out en 13
ongelukken, bij uitgeverij
Lemniscaat verschenen.
Gerritsen vertaalde het
boek Pragmatisme van
William James en schreef
de monografie James. Hij
schrijft onder meer voor
Filosofie Magazine en is
bestuurslid van de
Nederlandse Stichting
voor Wijsgerig
Pragmatisme.

Een filosoof in de bajes
Rein Gerritsen
MET VOORWOORD VAN PHILIP ZIMBARDO

Er zaten vele filosofen in de gevangenis, van Bertrand Russell tot Antonio Gramsci, maar slechts
een enkeling, zoals de Franse filosoof Bernard Stiegler en de Nederlandse filosoof Rein Gerritsen,
zaten vast wegens het plegen van een bankoverval. Dertig jaar later staat Gerritsen aan de wieg
van de forensische filosofie, het vakgebied dat de gedachten achter ons strafrechtsysteem en het
gevangeniswezen bestudeert. In deze verzameling columns staat de vraag centraal: hoe konden
onze gevangenissen verworden tot hogescholen voor criminaliteit, tot plekken waar we onze geesteszieken wegstoppen, waar gedetineerden systematisch worden getreiterd en waar ieder perspectief op een normaal burgerleven als sneeuw voor zon verdwijnt? En ook al is het antwoord dat
Gerritsen geeft verontrustend, zijn columns tonen een wereld van milde scherts en scherpe analyses, soms ontroerend in de gesprekken met zijn kinderen, soms vilein als het gaat om het beleid
van justitie, maar bovenal doorspekt met humor.
Het voorwoord bij dit boek is van de Amerikaanse psycholoog Philip Zimbardo. Hij is bekend van
het naar hem vernoemde experiment, waarin hij aantoonde dat zelfs de aardigste gevangenbewaarders door scheve machtssituaties in gevangenissen neigen tot geweld.
€ 29,95 | 256 blz. | luxe paperback met flappen | ISBN:: 978-94-91693-24-3 | NUR: 824 | november 2014
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FILOSOFIE
BOEK
FILOSOFIE
DVD

Veerle Pasmans
studeerde filosofie aan de
Katholieke Universiteit
Leuven. Ze specialiseerde
zich in mensenrechten en
werkte bij het Instituut
voor de Gelijkheid van
Vrouwen en Mannen.
Inmiddels is ze directeur
van het Justitiehuis in
Antwerpen. Eerder richtte
ze het Adagio
Studiecentrum op, dat
filosofische teksten maakt
over maatschappelijk
relevante onderwerpen.

Pioniers in de filosofie
Veerle Pasmans

In dit boek komen de pioniers van de praktische
filosofie in Nederland en Vlaanderen aan het woord.
Ze leggen uit hoe ze de filosofie inzetten om
prangende vragen te stellen en concrete adviezen te
geven aan privépersonen, bedrijven en overheden.
Een ding hebben hun verhalen gemeen. Ooit waren
ze verwonderd. Ze werden geraakt door de
schoonheid van helder denken, gingen filosofie
studeren en trokken vervolgens met hun kennis de
wereld in. Daar vonden ze een steeds groter publiek.

Interviews met filosofen:
Sandra Aerts
Richard Anthone
Tinneke Beeckman
Erik Boers
Hans Bolten
Ton Derksen
Hella van den Elshout
René Gude
Alicja Geshinka
Johan Braeckman
Harm van der Gaag
Jos Kessels
Laurens Knoop
Miriam Van Reijen
Kristof Van Rossem
Eddy Strauven
Rob Wijnberg

€ 19,95 | 160 blz. | luxe paperback met flappen| foto’s: Leonie de Jong | ISBN:: 978-94-91693-25-0 | NUR: 734 |
februari 2014
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FILOSOFIE
CD-BOX
FILOSOFIE
DVD

Jan Flameling is filosoof
en docent ethiek aan de
Internationale School voor
Wijsbegeerte. Hij verzorgt
tevens filosofische reizen
en is eigenaar van
filosofisch bureau
Ataraxia.

Wat is het goede leven?
EEN INLEIDING IN DE ETHIEK

Jan Flameling

In deze cd-box behandelt filosoof Jan Flameling de grootste ethische stromingen. Hij staat stil
bij de eudaimonistische ethiek van Aristoteles die gericht is op het deugen en op ‘het goede
leven’. Ook bespreekt hij de ethiek van blijmoedigheid van Spinoza. Daarnaast behandelt hij
de Kantiaanse ethiek (de zogenaamde deontologie) die de nadruk legt op het formuleren van
ethische regels. Op de derde CD komt de gevolgenethiek van John Stuart Mill en Bentham aan
bod. In deze vorm van ethiek bepaalt de optelsom van ellende en genot wat goed is. Tot slot is
er aandacht voor de metafysische ethiek van Emmanuel Levinas. Deze Franse filosoof is
wellicht de meest radicale denker van de twintigste eeuw. Ethiek gaat volgens hem aan andere
zaken vooraf.

€ 34,50 | 5-CD-box | ca. 480 minuten | ISBN:: 978-94-91693-26-7 | NUR: 077 | december 2013
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RECENT VERSCHENEN

FILOSOFIE | BOEK

STAND-UP FILOSOOF
DE ANTWOORDEN VAN RENÉ GUDE

Nu al
3e druk

Wilma de Rek

Hoe houden we het uit met onszelf, met de anderen en
met de dingen? Deze vragen staan centraal in deze filosofische bestseller. De Denker des Vaderlands, René Gude,
geeft antwoord op vragen van Wilma de Rek.

€ 14,95 | 128 blz. | luxe paperback met flappen| 14,5 x 21 cm | nur 730 | ISBN:: 978-94-91693-01-4

FILOSOFIE | BOEK + DVD

OOSTERSE DENKERS IN DE POLDER
Jan Flameling & Hans Baaijens
Als de oosterse filosofie zo veel belang hecht aan persoonlijke spiritualiteit en ‘loslaten’, is er dan nog wel ruimte
voor betrokkenheid en engagement? Met oosters denkende
filosofen Jan Bor, Otto Duintjer, Henk Oosterling, Han de
Wit en samenstellers Jan Flameling en Hans Baaijens.

€ 24,50 | paperback met flappen + dubbelzijdige DVD | 96 pag. & ca. 140 minuten | 14,5 x 21 cm | NUR 730 |
ISBN:: 978-94-91224-26-3

FILOSOFIE | BOEK

VERKEERDE PLAATS, VERKEERDE TIJD
DE ZAAK OLAF H.

Ton Derksen
Olaf H. is ten onrechte veroordeeld voor dubbele moord,
laat wetenschapsfilosoof Ton Derksen in dit boek zien. Het
boek heeft geleid tot een herzieningsverzoek bij de Hoge
Raad.

€ 29,95 | 240 blz. |luxe paperback met flappen| 15 x 21 cm | nur 824 | ISBN:: 978-94-91693-04-5
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RECENT VERSCHENEN

Lopend fonds
hoorcolleges

WORD
EXISTENTIALIST

(CD’s en DVD’s)

JUSTICE; WHAT’S THE
RIGHT THING TO DO?

Gary Cox
Word existentialist is een compact, toegankelijk boek vol onderkoelde humor, over de
filosofie van het existentialisme.

ANCIENT WORLDS
Richard Miles

Michael J. Sandel

€ 22,50 | 160 pag. | paperback met flappen |
ISBN: 9789491224218

€ 32,49 | 3 DVD’s | 336 minuten | Engels
gesproken, Nederlands ondertiteld |
ISBN: 978-94-91693-05-2

€ 24,99 | 2 DVD’s | 312 minuten | Engels
gesproken, Nederlands ondertiteld |
ISBN: 978-94-91693-15-1

THE BUDDHA &
SEVEN WONDERS OF
THE BUDDHIS WORLD

PLANET WORD - TAAL
ALS FUNDAMENT VAN
ONZE BESCHAVING

…EN DENKEN! BILDUNG VOOR LERAREN
Gerard van Stralen en René Gude (red.)
Scholieren moeten leren lezen, schrijven en
rekenen. Goed, maar hoe zit het dan met het
denken? Dit boek bevat vurige pleidooien
voor meer reflectie in het
onderwijs.
€ 29,50 | 408 pag. | gebonden en in kleur |
ISBN: 978-94-91224-12-6

STOÏCIJNSE LEVENSKUNST. EVENVEEL
GELUK ALS WIJSHEID
Miriam van Reijen

David Grubin

Stephen Fry

€ 49,95 | 6 audio-CD’s in luxe slipcase |
ISBN: 978-94-91224-16-4

€ 22,49 | 2 DVD’s | 162 minuten | Engels
gesproken, Nederlands ondertiteld |
ISBN: 978-94-91693-14-4

€ 24,99 | 2 DVD’s | 292 minuten | Engels
gesproken, Nederlands ondertiteld |
ISBN: 978-94-91693-08-3

OPKOMST EN VAL
VAN HET ROMEINSE
RIJK

MASTERCLASS SERIES
INSPIRATION &
GROWTH

GREATEST SPEECHES
OF ALL TIME

Fik Meijer

Stephen Covey e.a.

€ 49,95 | 6 audio-CD’s in luxe slipcase |
ISBN: 978-94-91224-15-7

€ 34,99 | 3 DVD’s | 227 minuten | Engels
gesproken, Nederlands ondertiteld |
ISBN: 978-94-91693-07-6

NEDERLAND & HET
ALGEMEEN BELANG
Yvonne Zonderop
Naast het traditionele polderen – alle
partijen onder regie van de overheid om de
tafel – en het nieuwe polderen met zijn
internetreferenda en cyberpolls, hebben we
een derde poldervariant nodig.
€ 12,50 | 128 pag. | paperback |
ISBN: 9789491224270
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BBC
€ 24,99| 3 DVD’s | 200 minuten | Engels
gesproken, Nederlands ondertiteld |
ISBN: 978-94-91693-16-8
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VERSCHIJNINGSDATA

SEPTEMBER
KIJKEN IN DE ZIEL
TOPTRAINERS

KIJKEN IN DE ZIEL
PSYCHIATERS

Coen Verbraak

Coen Verbraak

€ 22,49 | 2 DVD’s | 161 minuten | Nederlands
gesproken | ISBN: 978-94-91693-13-7

€ 22,49 | 2 DVD’s | 210 minuten | Nederlands
gesproken | ISBN: 978-94-91693-10-6

THE STORY OF MATHS
Marcus du Sautoy
€ 24,99 | 2 DVD’s | 232 minuten | Engels gesproken, Nederlands ondertiteld |
ISBN: 978-94-91693-02-1

Nu in prijs verlaagd

Harm van der Gaag
Wie het weet, mag het zeggen.
In de spreekkamer van de
filosofische praktijk
OKTOBER
Rein Gerritsen
Een filosoof in de bajes
NOVEMBER
Henri Bergson
Essays over bewustzijn en
verandering

BASISCURSUS
KOSMOLOGIE
KIJKEN IN DE ZIEL
POLITICI

THE CODE & MUSIC OF
THE PRIMES

Govert Schilling

Coen Verbraak

Marcus du Sautoy

Van € 49,95
voor € 25,50

€ 22,49 | 2 DVD’s | 210 minuten | Nederlands
gesproken | ISBN: 978-94-91693-12-03

€ 24,99 | 2 DVD’s | 255 minuten | Engels
gesproken, Nederlands ondertiteld |
ISBN: 978-94-91693-03-8

ISBN: 978-94-91224-09-6

Daniel C. Dennett
Erasmus en het gelijk van de
spindokter
DECEMBER
Jan Flameling
Wat is het goede leven?
Een inleiding in de ethiek
FEBRUARI
Veerle Pasmans
Pioniers in de filosofie
Ton Derksen
Onschuldig vast

VOORBIJ GOED EN
KWAAD
KIJKEN IN DE ZIEL
STRAFPLEITERS

BRAVE NEW WORLD
Stephen Hawking

Coen Verbraak
€ 22,49 | 2 DVD’s | 210 minuten | Nederlands
gesproken| ISBN: 978-94-91693-11

€ 24,99 | 2 DVD’s | 230 minuten | Engels
gesproken, Nederlands ondertiteld |
ISBN: 978-94-91693-17-5

Grunberg in gesprek
met…

Vincent Icke
Alles voor één meisje. Hoe het
heelal de mens voortbracht

Van € 34,95
voor € 14,95
4 DVD’s | totale speelduur: 480 minuten |
ISBN: 978-94-91224-02-7
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ISVW uitgevers
Dodeweg 8
3832 RD Leusden
Tel. 033-4650700
Uitgever
Erno Eskens
erno.eskens@isvw.nl
Tel. 06-53833837
Marketing
Internationale School
voor Wijsbegeerte
Tel. 033-4650700
Vertegenwoordiging
Nederland
Gerard Pels boekdiensten
Bordeslaan 90
5223 MS ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6577282 /
06-23769142
info@gerardpels.nl
Vertegenwoordiging
Vlaanderen
Davidsfonds
Blijde-Inkomststraat 79-81
3000 Leuven
Tel. 016/310600
uitgeverij@davidsfonds.be
Algemeen directeur
Chantal Orth
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