ISVW.UITG.BROCH.11.13_2011 07-01-14 15:52 Pagina 1

MIRIAM
VAN REIJEN

REIN GERRITSEN

KLAAS MULDER

ISVW UITGEVERS

VOORJAAR
2014

JAN BRANSEN

JOHN
DEWEY

EITE VEENING

TON DERKSEN

ISVW.UITG.BROCH.11.13_2011 07-01-14 15:52 Pagina 2

i-filosofie, gratis voor uw klanten!
Stel dat uw nieuwsbrief er heel anders zou uitzien. Stel dat het een mooi
digitaal tijdschrift zou zijn waarin auteurs middels videobeelden en
geschreven interview aan het woord komen. Tja, zou dat niet prachtig zijn? De
ISVW gaat uw droom verwezenlijken. Wij gaan alle belangrijke filosofieboeken
bespreken en promoten in ons nieuwe tijdschrift i-Filosofie. Ja, dus ook de
boeken van onze concurrenten. En u kunt i-Filosofie gratis naar uw achterban
sturen! i-Filosofie verschijnt maandelijks en bevat interviews met filosofen,
recensies van filosofieboeken, reportages et cetera. Ook treft de lezer een
agenda van filosofische activiteiten.
Wilt u dat de links in i-Filosofie naar uw eigen site of
bestelformulier gaan verwijzen, dan is dat mogelijk tegen
een vergoeding van € 100,- per editie. Niet meer dan kostprijs, met andere woorden. Natuurlijk vraagt u zich af hoe
we een tijdschrift vol hoogwaardige informatie – geschikt
voor iPad en voor PC – gratis kunnen aanbieden. Wel, dat
kan omdat we in het tijdschrift ook wat aandacht besteden
aan de opleidingen en cursussen van de ISVW. Maar
belangrijker: we doen dit niet voor het geld. De ISVW is
een non profitorganisatie. Het gratis verspreiden van
informatie over filosofieboeken past in onze doelstelling.
Nieuwsgierig naar i-Filosofie? Werp een blik op www.i-filosofie.nl.
Wilt u contact met ons? Mail ifilosofie@isvw.nl.
Erno Eskens (Uitgever)
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Jarenlang jaagt de Britse
filosoof zijn levensidealen
na. Tot hij zich op een dag
afvraagt of het verwezenlijken van zijn idealen hem
gelukkig zou maken. ‘Een
ellendig antwoord drong zich onweerstaanbaar
op: nee! De moed zakte me in de schoenen: het
hele fundament onder mijn leven zakte in
elkaar. Ik dacht dat al mijn geluk in het najagen
van dit doel lag. Maar dat doel had al zijn
charme verloren. Hoe kon ik ooit nog enige
waarde hechten aan de middelen tot dat doel?
Ik had niets meer om voor te leven.’
Mill belandt in een diepe crisis die jaren duurt.
Hij komt er pas uit als hij beseft dat het geluk
niet ligt in het bereiken van een doel. Geluk,
schrijft hij in zijn autobiografie, ligt niet aan het
einde van de weg die je wilt gaan. Je vindt het
eerder ergens onderweg, ‘along the way’.

‘Stel je voor dat al die veranderingen die je zo graag
wilde doorvoeren in de
instituties en opinies op dit
moment gerealiseerd
worden: zou het je vreugde en
geluk brengen?’
John Stuart Mill

Wijsheid aan de wand 2015
De eerste grootformaat scheurkalender!
Nee, dit is niet de zoveelste scheurkalender. Deze scheurkalender is namelijk zo groot als een
schilderij en wellicht net zo mooi. Het bevat 52 bemoedigende en inspirerende citaten van
filosofen. De citaten staan in sierletters en zijn voorzien van een illustratie. In de korte
begeleidende tekst, gedrukt in een fraaie steunkleur, leest u hoe je de wijsheid kunt
toepassen op je eigen leven of eigen werk. De (week)kalender is, mede door het goud op
snede, een inspirerend sierobject voor de huis- of directiekamer.

€ 22,50 | 64 blz. met perforatierand | goud op snede | 40 x 30 cm (liggend) | A-boek | nur: 014
ISBN: 978-94-91693-36-6 | augustus 2014
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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.

Verslag van een
van de grofste
gerechtelijke
dwalingen tot
nu toe!

Media-aandacht
• Aandacht in landelijke media
• Persconferentie bij de ISVW

Verknipt bewijs De zaak baybaﬂin
Ton Derksen
In 1995 vraagt Hüseyin Baybasin politiek asiel aan. Hij heeft uit de school geklapt over de betrokkenheid van de Turkse regering bij de internationale drugshandel. Hij zou tweede plaats
staan op de Turkse lijst van gewenste liquidaties. Onzin, reageert de Turkse regering; Baybasin is
zelf een ordinaire drugshandelaar die uitgeleverd moet worden. Ook het Nederlandse Openbaar
Ministerie denkt een internationale drugsdealer in zijn net te hebben. Het besluit de telefoon
van de verdachte te tappen. De rechter oordeelt op basis van de taps dat Baybasin schuldig aan
moord, gijzeling en drugshandel. Hij verdient levenslang. Baybasin blijft volhouden onschuldig
te zijn en vecht zijn veroordeling in 2003 tevergeefs aan bij de Hoge Raad.
Wetenschapsfilosoof Ton Derksen bestudeerde en beluisterde de zesduizend getapte gesprekken en komt tot een schokkende conclusie: de rechters zijn voorgelogen. De afgeluisterde
telefoongesprekken zijn niet alleen onjuist vertaald, maar ook gemanipuleerd. Er is geknipt en
geplakt in de audiobestanden.

€ 29,95 | 324 blz. | luxe paperback met flappen| 15 x 23 cm | A-boek | Ton Derksen | nur: 820
ISBN: 978-94-91693-28-1 | april 2014
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Uit de pers:
‘Zelden lees je een filosofisch boek dat zo verontrustend is, omdat het zo
direct verbonden is met het hier en nu. … De schoonheid [van dit boek] zit
hem in Derksens denkkracht. Zijn redeneringen zijn even simpel als onweerlegbaar. (…) Eén ding staat voor mij vast: Mocht ik ooit ten onterechte
ergens van beschuldigd worden, dan eis ik een wetenschapsfilosoof.
Trouw over Verkeerde plaats, verkeerde tijd

´(..) 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

5
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FILOSOFIE/THEOLOGIE BOEK

John Dewey (1859-1952)
is een van de invloedrijkste
Amerikaanse filosofen en
pedagogen van de twintigste eeuw. Met William
James en Charles Peirce is
hij een van de grondleggers van het ‘pragmatisme’,
de filosofische stroming
waarin de concrete, materiële werkelijkheid en de
praktijk waarin wij handelen centraal staan. Zijn
werk op het gebied van de
religie kreeg tot nu toe
minder aandacht. Maar ook
hier werkt zijn pragmatische kijk verhelderend.

In dezelfde reeks
verschenen:

Het religieuze bevrijd van
religie
John Dewey
Waarom zou religie eigenlijk 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, stelt de Amerikaanse
filosoof John Dewey (1859-1952). Als we de metafysische verzinsels
achter ons laten, kan de religie weer tot leven komen. ‘Dan pas zal het
religieuze aspect van de ervaring vrij zijn om zich op eigen kracht te
ontwikkelen.’

€ 14,95 | hardcover | 114 pagina’s | 11,8 x 18 cm | vert. Kees Hellingman | orig. titel: A Common Faith (1934)
A-boek | nur: 700 | ISBN: 978-94-91693-29-8 | juli 2014.
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FILOSOFIE/RECHTSPRAAK BOEK

Rein Gerritsen (1959)
studeerde wijsbegeerte
aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. Van zijn autobiografische reeks zijn de
eerste twee delen, Knockout 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.

Straffe meningen

De pers over eerdere boeken
van Gerritsen:

Rein Gerritsen
Waarom kijken er zoveel mensen naar misdaadseries als Penoza, NCIS of
Law and Order? En hoe komt het dat misdaadbiografieën zo’n gretige
aftrek vinden? Wij willen o zo graag ook een ‘vrije jongen’ zijn die zich
laat vereeuwigen in een selfie, samen met Willem Holleeder, of een
‘koele rechercheur’, zoals Gibbs, die elke onverlaat vroeg of laat te
pakken krijgt, terwijl we van onszelf weten dat we schijtlijsters zijn voor
wie een middagje paintballen al het uiterste van onze zenuwen vergt.
Vanwaar die dubbelslachtigheid? In Straffe meningen geeft filosoof
Rein Gerritsen zijn ongezouten mening over onze criminaliteitsverslaggeving, onze misdaadbestrijders, onze misdaadseries en ons
boevenpak.

‘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

€ 29,95 | 256 blz. | luxe paperback met flappen| 14,5 x 21 cm | A-boek | nur: 824
ISBN: 978-94-91693-30-4 | juni 2014
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FILOSOFIE BOEK

Dr. Miriam van Reijen
(1946) doceert onder
meer aan de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zij publiceerde
de succesvolle collegebox
Stoïcijnse levenskunst en
schreef eerder onder
meer de monografie
Spinoza – De geest is
gewillig, maar het vlees is
sterk en Het Argentijnse
gezicht van Spinoza –
Passies en politiek. Onlangs
verscheen haar Spinoza
voor managers; van passie
naar actie.

Filosoferen over emoties
Miriam van Reijen
Emoties zijn geen irrationele opwellingen. Volgens o.a. de stoïcijnse filosofen en Spinoza
liggen er duidelijke gedachten aan ten grondslag. En volgens Sartre is elke emotie het
magische gevolg van je eigen bewustzijnsinstelling. Je voelt je niet schuldig door wat je wel of
niet heb gedaan, maar omdat je niet voldoet aan de norm of eis die jezelf hebt opgelegd. En
je wordt niet geïrriteerd door wat een ander doet of laat, maar door de eisen die je aan de
ander stelt, zoals Seneca schrijft. In dit boek laat Miriam van Reijen zien hoe je je ongewenste
emoties kunt bijsturen en zelfs elimineren door de achterliggende gedachten bewust te
worden en kritisch te bevragen. Aan de hand van een groot aantal filosofen en psychologen
worden emoties als schuld, schaamte, angst, woede en jaloezie, maar ook geluk, liefde,
lachen en gevoel voor humor uitvoerig besproken.
€ 19,95 | paperback met flappen | 324 pagina’s | 15 x 23 cm | A-boek | nur: 730
ISBN: 978-94-91693-31-1 | maart 2014
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FILOSOFIE BOEK

Met bijdragen van Miriam
van Reijen, Charles Vergeer, Hans Maes, Desiree
Verweij, Heleen Pott, Tom
Speelman, Wim Lintsen,
Sandra Aerts, Simone van
der Burg en Herman de
Regt

Grote denkers over emoties
Van stoïcijnse apatheia tot heftige liefde
Miriam van Reijen (red)
Zijn emoties inferieure driften en moeten ze in bedwang worden gehouden door onze rede?
In het dagelijks taalgebruik praten we wel vaak zo over emoties. Filosofen hebben altijd hun
vraagtekens geplaatst bij deze alledaagse opvatting van emoties. In dit boek maken we kennis
met hun alternatieve visies.
Dit boek laat niet alleen zien wat denkers als Seneca, Spinoza, Heidegger, Sartre, Nussbaum en
Damasio over emoties denken, maar legt ook uit hoe ingenieus zij de emoties koppelen aan
rationaliteit. Naast hun aandacht voor geluk en levenskunst, is deze koppeling waarschijnlijk
de verklaring voor het feit dat juist deze filosofen op het moment weer zo actueel zijn.
€ 19,95 | paperback met flappen | 280 pagina’s | 15 x 23 cm | A-boek | nur: 730
ISBN: 978-94-91693-32-8 | maart 2014

9
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ECONOMIE
BOEK
FILOSOFIE
DVD

Klaas Mulder is publicist
en docent aan de Hogeschool Utrecht. Hij studeerde filosofie aan de
Universiteit van Amsterdam en Algemene
Muzikale Vorming aan het
Brabants Conservatorium.
Hij werkte als docent
filosofie en muziek en
was Senior adviseur bij
Laagland’advies.

Pakkenproletariaat
Klaas Mulder
In een essay uit 1930 voorspelt John Meynard Keynes dat automatisering zal leiden tot een
15-urige werkweek. Tachtig jaar later lijkt zijn voorspelling uit te komen. Een nieuwe fase van
automatisering leidt tot de opkomst van een pakkenproletariaat van hoog opgeleide mannen
en vrouwen zonder werk. De werkgelegenheid in de witte boordensector kan niet langer
kunstmatig hoog gehouden worden met injecties van geleend geld, maar het onderwijs blijft
zich vooral op die sector richten.
Filosoof Klaas Mulder laat zien dat we geen andere keuze hebben dan het anders verdelen van
de laatste banen. Met weinig, maar zinvol werk kan iedereen een gevulde maag hebben en met
ruim voldoende welvaart en welzijn.

€ 19,95 | luxe paperback met flappen | A-boek | 160 pagina’s | 15 x 23 cm | A-boek | nur: 730
ISBN: 978-94-91693-33-5 | februari 2014
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FILOSOFIE
BOEK
FILOSOFIE
DVD

Jan Bransen (1958) is
hoogleraar filosofie aan de
Radboud Universiteit
Nijmegen. Hij publiceerde
onder meer Filosofie en
ironie. Fantastische
opmerkingen over de
toekomst van een traditie
(1992), Drie modellen van
het menselijk handelen
(1999) en Laat je niets
wijsmaken (2013). Hij is
oprichter van het tijdschrift Philosophical
Explorations.

Word zelf filosoof

MIDPRICE!

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, de taal die jou
bij alles wat je zegt intiem vergezelt. Aan de hand van zes vaardigheden wil ik de filosoof in jou doen
ontwaken.’
Met filosofische vaardigheden sta je sterker in discussies. De media overspoelen ons met
allerlei meningen en we hebben er zelf ook nogal wat. Dit boek leert je om het kaf van het
koren te scheiden. En aan de hand van allerlei voorbeelden en gedachte-experimenten laat
filosoof Jan Bransen zien hoe filosofische vaardigheden helpen bij het vormen van een
degelijke eigen mening. Hij neemt de lezer mee op een reis door het hedendaagse
meningencircuit, van het subtielgroffe taalgebruik van Paul de Leeuw, tot de retoriek van
populistische politici, de opiniestukken over de vermeende verhuftering van de samenleving
en het alledaagse geroddel op het werk.

€ 12,50 | paperback | 256 pagina’s | 21,1 x 14,6 cm | A-boek | nur: 730 | isbn: 978-94-91693-35-9 | maart 2014.
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FILOSOFIE
BOEK
FILOSOFIE
DVD

Eite Veening is een van
de grondleggers van de filosofische consultatie in
Nederland. Na een lange
loopbaan als docent/manager in tal van opleidingen in de zorg en ruim 25
jaar een eigen praktijk (en
actieve jaren in de Nederlandse organisatie voor filosofisch consulenten) is
hij nu gepensioneerd en
doet hij wat een filosoof
graag doet: lezen, nadenken en schrijven.

Het filosofisch consult
Dr. Eite P. Veening

Dit boek maakt enerzijds duidelijk wat mensen bij een filosoof te zoeken hebben en wat ze
daar dan kunnen verwachten en anderzijds wat filosofen moeten weten en kunnen als ze
klanten iets te bieden willen hebben en een ‘praktijk’ willen beginnen. Het gaat over alle
aspecten van het filosofisch consult en over de plek daarvan op de markt van welzijn en geluk
en wijsheid.

€ 19,95 | luxe paperback met flappen | 160 pagina’s | 15 x 23 cm | W-boek | nur: 730 | isbn: 978-94-9169334-2 | juni 2014
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WETENSCHAP DVD-BOX

REEDS AANGEBODEN

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.

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

ESSAYS OVER BEWUSTZIJN EN VERANDERING
Henri Bergson
Drie niet eerder vertaalde essays van een de grootste filosofen van de
twintigste eeuw.
€ 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 | maart 2014
FILOSOFIE BOEK

EEN FILOSOOF IN DE BAJES
Rein Gerritsen
In deze verzameling essays staat de vraag centraal: hoe konden onze
gevangenissen verworden tot hogescholen voor criminaliteit

€ 29,95 | 256 blz. | luxe paperback met flappen | ISBN: 978-94-91693-24-3 | NUR: 824 | november 2014
FILOSOFIE BOEK

PIONIERS IN DE PRAKTISCHE FILOSOFIE
Veerle Pasmans
Interviews met de filosofen Hans Bolten, Ton Derksen, René Gude, Alicja
Geshinka, Harm van der Gaag, Jos Kessels, Laurens Knoop, Miriam Van
Reijen, Kristof Van Rossem, Eddy Strauven, Rob Wijnberg en anderen.
€ 19,95 | 160 blz. | luxe paperback met flappen| foto’s: Leonie de Jong | ISBN: 978-94-91693-25-0 | NUR: 734 |
februari 2014
FILOSOFIE CD-BOX

WAT IS HET GOEDE LEVEN? EEN INLEIDING IN DE ETHIEK
Jan Flameling
In deze cd-box behandelt filosoof Jan Flameling de grootste ethische
stromingen.

€ 34,50 | 5-CD-box | ca. 480 minuten | ISBN: 978-94-91693-26-7 | NUR: 077 | april 2014
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RECENT VERSCHENEN
FILOSOFIE BOEK

STAND-UP FILOSOOF DE ANTWOORDEN VAN RENÉ GUDE
Wilma de Rek

15.000
verkocht!

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

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?

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

FILOSOFIE BOEK

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.

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

VERSCHIJNINGSDATA

boeken en

hoorcolleges

WORD
EXISTENTIALIST

VERKEERDE PLAATS,
VERKEERDE TIJD
DE ZAAK OLAF H.
Ton Derksen

Gary Cox

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

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

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

€ 29,95 | 240 blz. |luxe paperback met flappen
ISBN: 978-94-91693-04-5

IN PRIJS VERLAAGD

JANUARI
Klaas Mulder
Het pakkenproletariaat
Rein Gerritsen
Filosoof in de bajes
FEBRUARI
Veerle Pasmans
Pioniers in de praktische filosofie
MAART
Miriam van Reijen
Filosoferen over emoties
Miriam van Reijen (red.)
Grote denkers over emoties

…EN DENKEN!
BILDUNG VOOR
LERAREN
Gerard van Stralen en René Gude (red.)

Jan Flameling
Het goede leven. Inleiding in de ethiek

NEDERLAND & HET
ALGEMEEN BELANG
Yvonne Zonderop

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.

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.

€ 29,50 | 408 pag. | gebonden en in kleur |
ISBN: 978-94-91224-12-6

€ 12,50 | 128 pag. | paperback |
ISBN: 9789491224270

VOORBIJ GOED EN
KWAAD GRUNBERG IN
GESPREK MET…
Van € 34,95
voor € 14,95
4 DVD’s | totale speelduur: 480 minuten |
ISBN: 978-94-91224-02-7

Jan Bransen
Word zelf filosoof
Vincent Icke
Alles voor één meisje. Hoe het heelal de
mens voortbracht.
Henri Bergson
Essays over bewustzijn en verandering
APRIL
Ton Derksen
Verknipt bewijs: de zaak Baybasin
MEI
Rein Gerritsen
Straffe meningen
JUNI
Ton Derksen
Onschuldig vast
JULI

STOÏCIJNSE LEVENSKUNST. EVENVEEL
GELUK ALS WIJSHEID
Miriam van Reijen

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

OPKOMST EN VAL
VAN HET ROMEINSE
RIJK

BASISCURSUS
KOSMOLOGIE

Fik Meijer

Van € 49,95
voor € 25,50

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

Govert Schilling

John Dewey
Het religieuze bevrijd van religie
AUGUSTUS
Wijsheid aan de wand 2015

ISBN: 978-94-91224-09-6
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