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Voorwoord

ISVW uitgevers blijft groeien. Onze najaarsaanbieding bevat weer fraaie
publieksboeken over filosofie en wetenschap. Zo treft u de nieuwe
Vincent Icke, een interviewboek met de laatste gesprekken met René
Gude, en een schitterend fotoboek van Valerie Granberg waarin filosofen
zich over hun voedsel buigen. Verder een nieuwe Bildung scheurkalender
met bijdragen van 366 onderwijsexperts en nog veel meer. 

Natuurlijk zullen wij ook dit najaar de filosofie weer ondersteunen met
gratis boektrailers die u kunt gebruiken voor uw marketing. U treft ze op
voortaan op de nieuwe filosofieboeksite: iFilosofie.nl. Hierop vindt u niet
alleen video’s en teksten over onze eigen boeken, maar ook de boeken van
andere uitgeverijen worden op deze site gepromoot. Omdat wij een non
profit organisatie zijn die de filosofie wil promoten, mag u als
boekhandelaar de boektrailers en teksten van iFilosofie gratis overnemen
in uw eigen digitale mailingen. 

Erno Eskens
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€ 14,95 | 112 blz. in kleur | hardcover | 20 x 19,7 cm |  NUR: 910 | A-boek  | ISBN: 978-94-91693-59-5
februari 2016

WETENSCHAP/ BOEK

Vincent Icke is
hoogleraar theoretische
astrofysica aan Universiteit
Leiden, bijzonder
hoogleraar kosmologie
aan de Universiteit van
Amsterdam, beeldend
kunstenaar en publicist.
Door zijn optredens bij
DWDD en zijn columns in
NRC Handelsblad is hij
bekend bij het grote
publiek. Hij publiceerde tal
van boeken, onder meer
over Christiaan Huygens
en over astrofysica.
Recentelijk verschenen
van zijn hand het boek
Zwaartekracht bestaat niet
en de DVD/box Alles voor
een meisje. 

Promotie: 

• Aandacht in landelijke
media 

• Lancering rond de
honderdste verjaardag van
de Relativiteitstheorie

Einsteins origami 
Vincent Icke 

De meeste mensen zullen de term ‘zwarte gaten’ wel kennen. Maar hoe een zwart gat is
opgebouwd, lijkt onbegrijpelijk. Toch is het te snappen, als je maar niet bang bent voor wat
vreemd en onbekend is. Een zwart gat is een zonsondergang waarbij de zon in zichzelf
ondergaat. Die ondergang van een ster, waarbij niets overblijft dan gekromde tijd-ruimte,
werd in 1919 voorspeld op grond van de Algemene Relativiteitstheorie, die door Albert
Einstein in november 1915 werd voltooid. Om dat eeuwfeest te vieren schreef Vincent Icke dit
boek over zwarte gaten. Wonderlijke vormen, die zijn gebouwd uit ruimte en tijd, zoals je
een bloem kunt vouwen uit een blad papier.

FOTO: ASTRID KOPPERS
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€ 12,50 |64 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | NUR: 730 | A-boek  | ISBN: 978-94-91693-61-8  
september 2015

FILOSOFIE/ BOEK

Rosan Hollak studeerde
politieke wetenschappen
en filosofie aan de
Universiteit van
Amsterdam en aan
Boston College in de VS.
Ze is redacteur media bij
NRC Handelsblad. Haar
debuutroman
Scherptediepte (2012)
werd genomineerd voor
de Academica
Literatuurprijs. Vorig jaar
publiceerde ze het NRC-
ebook Lood & Whisky over
journalistiek in de 20ste
eeuw. In 2016 verschijnt
haar tweede roman bij 
De Bezige Bij. 

Promotie
• Voorpublicatie in NRC

Handelsblad
• Aandacht in iFilosofie
• Boektrailer beschikbaar

voor uw mailingen
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‘Ik blijf nog even
kletsen’
De laatste 
gesprekken met
René Gude 
Rosan Hollak 

René Gude inspireerde duizenden mensen.
De manier waarop hij zijn filosofie wist uit
te dragen was hoogst origineel. NRC-
journalist Rosan Hollak volgde de Denker
des Vaderlands René Gude in zijn laatste
levensjaar. Ze vroeg hem om praktische tips
voor een betere gemoedsrust en legde hem
prangende vragen voor over zijn publieke
leven en sterven. 

Filosofie kan je handiger maken in het
leven, stelde Gude. Als Denker des
Vaderlands wist hij deze boodschap over te
brengen op een steeds groter publiek. Dat
deed hem deugd, want filosofie verdient
volgens hem een prominente rol in het
alledaagse leven van iedereen. 

STAND-UP 
FILOSOOF DE
ANTWOORDEN
VAN RENÉ GUDE 
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. 

‘STERVEN IS
DOODEENVOU-
DIG. IEDEREEN
KAN HET’.
Wim Brands en 
René Gude

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

EERDER VERSCHENEN

€ 14,95 |  ISBN: 978-94-91693-01-4

€ 8,50 |  ISBN: 978-94-91693-49-6

ZINVOLLE 
VOLZINNEN
René Gude

René Gude sprak in spitsvon-
dige, diepzinnige en veelal
geestige oneliners. Tijd dus
voor een overzichtswerk met
de beste citaten uit zijn inter-
views, essays, columns, boeken,
tv-optredens en opiniestukken.  

De samenstelling is in handen
van Florian Jacobs.

€ 14,95 |  ISBN: 978-94-91693-57-1

ISVW.UITG.BROCH.715_X  05-08-15  15:13  Pagina 5



6

€ 15,95 | 736 blz. | scheurkalender met boorgaten en perforatie | 13 x 18 cm | NUR: 014 / 600 | A-boek
ISBN: 978-94-91693-60-1  | november 2015

Bildung scheurkalender 2016 
Henk Sissing (red.)

366 onderwijsexperts uit PO, SO, VO, MBO, HBO en WO presenteren in deze scheurkalender
het citaat dat hen het meest inspireert. Stuk voor stuk zetten de citaten aan tot bildung; tot
onderwijs dat leerlingen wil inspireren en dat veel meer is dan kennisoverdracht alleen. De
pakkende citaten, die u dagelijks aantreft op de voorzijden, zijn afkomstig van filosofen,
pedagogen, leraren, kunstenaars, politici of van de auteurs zelf. Op de achterzijde licht de
auteur het gekozen citaat toe in een mini-essay. Zo krijgt u 366 inspirerende gedachten van
uw collega’s om vorm te geven aan het bildungsideaal.

Met bijdragen van veel leraren - o.a. Jelmer Evers, René Kneyber en Simon Verwer -, alle leden
van de Onderwijsraad, onderwijsexperts als Gert Biesta, Luc Stevens en Jelle Jolles, Denker de
Vaderlands Marli Huijer en politici als Tineke Netelenbos, Marja van Bijsterveldt, Alexander
Rinnooy Kan, Mariëtte Hamer en leden van de Vaste Kamercommissie voor OCW. Ook
onderwijsexperts als Geert ten Dam, Robert-Jan Simons, Paulien Meijer, Marc Vermeulen,
CvB-leden van Hogescholen, leden groep Bildung LERO, directeuren/rectoren, alle BON-
bestuursleden, medewerkers NIVOZ en inspecteurs leveren een bijdrage.

ONDERWIJS/SCHEURKALENDER

Henk Sissing,
samensteller van de
scheurkalender, is
onderwijsliefhebber en
onderwijsconsultant. 
Hij publiceerde onlangs
het populaire boek 
3000 jaar denkers over
onderwijs. Hij is lid van
meerdere denktanks en
organiseerde tentoon-
stellingen in o.a. het
Nationaal Onderwijs-
museum. Hij heeft verschil-
lende (bestuurs-)functies
gehad in het PO, het VO,
het HBO, bij het Ministerie
van OCW en bij CPS. 
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Rousseau’s Émile heeft afge-daan. Wie zich over onderwijsuitspreekt, die leze eerst Bordewijks Bint.

Maarten Doorman (1957)

3
Zondag

JANUARI

BILDUNG SCHEURKALENDER 2016

Bijna iedereen die zich over onderwijs uitlaat herhaalt de cli-
chés van Rousseau, zoals die verwoord zijn in Émile, ou De
l’éducation (1762). Die betreffen het idee dat je het beste uit
een kind moet halen door het kind zelf dingen te laten ont-
dekken. het kind ontwikkelt zichzelf en heeft slechts wat coa-
ching nodig. Die benadering heeft de negentiende eeuw en de
eerste helft van de twintigste veel goeds gebracht omdat
onderwijs traditioneel te veel drill was, stampen, uit je hoofd
leren en klakkeloos aannemen wat je gezegd wordt. Maar dat
is allang niet meer zo. Het grote probleem is dat de afgelopen
vijftig jaar de autoriteit van de meester is verdwenen. Daar-
mee wordt de klassieke pedagogische verhouding ontkend,
van iemand die iets weet en kan en dat ook nog over kan
brengen bij iemand anders, de leerling, die daar voor open
staat, daar respect voor heeft en er zo veel mogelijk aan pro-
beert te ontlenen. Daarom dient iedereen die over onderwijs
nadenkt, erover praat en erover beslist of het geeft eerst Bint te
lezen (en te herlezen). Bint, Roman van een zender (1934) is
een verhaal over een klas die de wanorde vertegenwoordigt en
door een leraar tot de orde wordt geroepen onder bezieling
van een raadselachtige rector: Bint.

Maarten Doorman is filosoof en schrijver van o.a. De romantische
orde (Bert Bakker, 2004) en Rousseau en ik (Bert Bakker, 2012).

3 JANUARI

Dinsdag

JANUARI
BILDUNG SCHEURKALENDER 2016

Education is the most powerful weaponwhich you can use to change the world.
Nelson Mandela, 1918 - 2013.

Uit: Henk Sissing - red. (2015). 3000 jaar denkers over onderwijs. Uitgeverij Boom, Amsterdam.

5
Promotie
• Voorpublicatie in
onderwijsbladen
• Aandacht in iFilosofie 
• Boektrailer beschikbaar voor uw
emailingen

‘Ik wil niet dat de leraar de enige is die nadenkt
en het woord voert. Ik wil dat hij op zijn beurt
de leerling laat praten en naar hem luistert.
Socrates en Archesiles lieten eerst hun discipelen
spreken en pas daarna spraken zij tot hen.’

Michel de Montaigne, 1533 - 1592

Uit: Henk Sissing - red. (2015). 
3000 jaar denkers over onderwijs. Uitgeverij Boom, Amsterdam.

2
Zaterdag

JANUARI
BILDUNG SCHEURKALENDER 2016

Pure inspiratie
voor het
onderwijs. 
1 x daags
innemen!

ISVW.UITG.BROCH.715_X  05-08-15  14:57  Pagina 7



8

€ 24,50 | 192 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm | NUR: 730 | W-boek | ISBN: 978-94-91693-62-5 
februari 2015

Wouter Sanderse is
lector beroepsethiek van
de leraar aan de Fontys
Lerarenopleiding Tilburg.

Jos Kole is universitair
docent beroepsethiek bij
IQ healthcare van het
Radboud umc en senior-
docent verpleegkundige
beroepsethiek bij de
Academie Gezondheids-
zorg van de CHE. Met
bijdragen van Paul van
Tongeren, Jonathan
Soeharno, Wim Dubbink,
Kristján Kristjánsson,
Marcel Becker, Els
Maeckelberghe, Pieter Vos,
Bart Cusveller, Medard
Hilhorst en George Möller. 

FILOSOFIE BOEK

Goed
Deugden voor professionals 
Wouter Sanderse en Jos Kole (red.)

Deugden in de praktijk. Er verschijnen geregeld boeken over deugdethiek en voor elk beroep
bestaan er wel studieboeken beroepsethiek. Maar er is nauwelijks tot geen literatuur die
wetenschappelijk verantwoord en praktisch relevant uitwerkt hoe deugden van belang zijn
voor beroepspraktijken en welke deugden dat dan zouden zijn. Bovendien beperkt
beroepsethische literatuur zich doorgaans tot één beroepsgroep. Door auteurs uit
verschillende professionele praktijken bij de bundel te betrekken, en professionals uit
verschillende praktijken te interviewen, bevordert het boek de uitwisseling over
beroepsethiek tussen beroepsgroepen. 

Het boek bevat tevens interviews met onder meer Robbert Dijkgraaf (over integriteit in de
wetenschap), Willem van Bennekom (advocaat en rechter), Wendy Dorrestijn (politieagente),
Baziel van Engelen (neuroloog), Jos de Blok (verpleegkundige), Femke Cools (lerares van het
jaar) en Tex Gunning (TNT-topman).
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€ 9,50 | 64 blz. | paperback met flappen | 11 x 18 cm | NUR: 730 | A-boek |  ISBN: 978-94-91693-66-3  
september 2015

Jan Bransen (1958) is
hoogleraar filosofie aan de
Radboud Universiteit
Nijmegen. Met Laat je niets
wijsmaken won hij de
Socrates Wisselbeker, de
prijs voor het meest
prikkelende filosofieboek.
Ook zijn Word filosoof,
onlangs heruitgebracht
bij ISVW uitgevers, was
genomineerd voor deze
prijs. Daarnaast publi-
ceerde hij onder meer
Filosofie en Ironie, Drie
modellen van het menselijk
handelen en 
Je brein of je leven. 
Hij is oprichter van het
tijdschrift Philosophical
Explorations en columnist
van iFilosofie.

Wie ben ik dan?
Een filosofisch draaiboek voor je toekomst
Jan Bransen

Of je nu manager bent van een groot, middel- of kleinbedrijf, zzp’er of gewoon thuis
verantwoordelijk voor je eigen leven; dit boek is voor jou. Het is maar een klein boekje dat je
een klein zetje in de rug kan geven bij het vinden van je toekomstige ik. Het geeft je een
waardevol, filosofisch onderbouwd advies. De clou is om in te zien dat de echte uitdaging
voor plannende wezens zoals wij geen kwestie is van overleven in een onzekere wereld, maar
eerder een kwestie is van goed omgaan met je eigen principieel onvoldoende bepaalde
identiteit. 

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Voorpublicatie in iFilosofie
• Boektrailer beschikbaar
voor uw e-mailingen
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FILOSOFIE DVD

€ 26,95 | 160 blz. in kleur | hardcover | 17 x 24 cm | NUR: 840 / 521 | A-boek | ISBN: 978-94-91693-63-2
|november 2015

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.

De Zaanse Agora
Peter Henk steenhuis

Onderwijs moet voorbereiden op een wereld die er nog niet is. Hoe doe je dat? Door te kijken
naar constanten in de cultuur. De wereld verandert razendsnel, maar een paar dingen
veranderen nooit. In iedere stad, in ieder tijdperk, vind je privéhuizen, private, publieke en
politieke gebouwen rond de agora (het marktplein). Je treft er ook steevast tempels,
sportfaciliteiten, kunstinstellingen en scholen. Als het onderwijs dus wil voorbereiden op een
onbekende toekomst, dan vinden we in deze eeuwige gebouwen aanknopingspunten. 
Dit boek schetst de sfeer in de afzonderlijke eeuwige gebouwen in Zaanstad. Bekende
Zaanstadters, waaronder schrijfster Judith Koelemeijer en de in Zaanstad geboren Freek de
Jonge, worden door Trouw-journalist Peter Henk Steenhuis ondervraagd over de sfeer waarin
zijn actief zijn en waarin zij leven. Docenten, leerlingen en ouders van de plaatselijke Agora-
scholen vertellen hoe het onderwijs voorbereidt op een leven in de eeuwige gebouwen. 

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Meerdere voorpublicaties

in Trouw
• Aandacht in Zaanse

media
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FILOSOFIE DVD

€ 24,95 | 320 blz. | paperback met flappen | 17 x 24 cm | NUR: 730 | A-boek |  ISBN: 978-94-91693-72-4
februari 2016

Florian Jacobs (1989)
studeerde filosofie en
literatuurwetenschap aan
de Universiteit van
Amsterdam. Hij heeft
gepubliceerd bij Filosofie
Magazine en het tijdschrift
Filosofie. Hij is werkzaam bij
de ISVW. Ook is hij een
internationaal gediplo-
meerd schaaktrainer. 

Frans Jacobs is voorzitter
van het curatorium van de
ISVW en emeritus hoog-
leraar wijsgerige ethiek aan
de Universiteit van
Amsterdam. Hij maakte
lange tijd deel uit van het
bestuur van de ISVW en
verzorgde talloze cursussen
op het raakvlak van ethiek,
rechtsfilosofie en wijsgerige
antropologie.

Markante denkers
100 jaar filosofie aan de Internationale School voor Wijsbegeerte
Frans en Florian Jacobs 

De Internationale School voor Wijsbegeerte, het centrum van de publieksfilosofie in
Nederland, bestaat honderd jaar. In die tijd ontving de ISVW tal van beroemde denkers
waaronder Martin Heidegger, Karl Popper, Emanuel Levinas en vele anderen. Ook veel
Nederlandse denkers waren en zijn er actief, waaronder Clara Wichmann-Meijer, J.D. Bierens
de Haan en René Gude. 
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. 

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Aandacht in landelijke dagbladen 
• Voorpublicatie in iFilosofie
• Grootse presentatie op Landgoed ISVW
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FILOSOFIE DVD

€ 24,95 | 160 blz. in kleur | flexbind | 21 x 21 cm | NUR: 730 / 440 | A-boek  | ISBN: 978-94-91693-65-6 
november 2015

FILOSOFIE FOTOBOEK

Diner pensant 
Waar filosofen op kauwen
Valerie Granberg 

In Diner Pensant portretteert filosoof en fotograaf Valerie Granberg 35
bekende Nederlandse en Vlaamse denkers met hun lievelingsmaaltijd.
We treffen de denkers in opmerkelijke poses; omringd door rode
pepers, watertandend wachtend op een bordje pap met bessensap, of
met een vinger in guacamole. De filosofen blijken herkauwers. In
korte essays leggen ze uit waarom ze eten wat ze eten.
Kookliefhebbers treffen de recepten van hun maaltijden. 

Denkend over eten ziet de ene denker een toekomst waarin we
menselijke calorieën verorberen, want waarom zou je dat laten als
sommigen kilo’s kwijt willen? De andere hunkert naar troostvoer,
verslonden uit een nostalgisch verlangen naar vervlogen tijden. Er
zijn er ook die als reactie op de overmaat teruggaan naar een
calvinistische soberheid, gelegen op een bedje van oude krant. En
weer anderen vragen aandacht voor het lijden van de vegetariër die
omringd wordt door een carnivorenclan.

Met portretten en bijdragen van Thierry Baudet, Maarten Baudry,
Tinneke Beekman, Jean Paul van Bendegem, Sunny Bergman, René
ten Bos, Maarten Doorman, Jan Drost, Erno Eskens, Stine Jensen, René
Gude, Leon Heuts, Marli Huijer, Ivana Ivkovic, Bert Keizer, Eva-Anne
LeCoultre, Jannah Loontjes, Frank en Maarten Meester, Martijn Meijer,
Henk Oosterling, Daan Roovers, Simone van Saarloos, Coen Simon en
vele anderen.

Valerie Granberg
studeerde schilderkunst
en grafiek aan de HKU. Ze
behaalde haar prope-
deuse kunstgeschiedenis
en studeerde in 2007 cum
laude af in de filosofie.
Tijdens haar studie begon
ze met fotograferen en
het maken van korte films.
Sinds 2007 werkt ze als
fotograaf, schrijver en
filmmaker. Op het
moment werkt ze aan de
filosofische fotoprojecten
Zwart-wit-denken voor
dummies en Tegen de
Zelfvergetelheid.

Promotie
• Boek- en fotopresentatie

op Landgoed ISVW
• Boekpresentatie in 

’t zoekend Hert
(Antwerpen)

• Aandacht in landelijke
media

• Tentoonstelling in 
De Baak
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€ 19,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | ISBN: 978-94-91693-70-0 | NUR: 730 | W-boek |
februari 2016

Met bijdragen van:
Hubertus Bahorie, Desiree
Berendsen, Marijne van
Dam, Frans van Dorp,
Lieke Hendriks, T.M. van
Hummel, Mirjam Jorink ,
Frans Kusters, Don Kwast,
Floor de Nooij, Ine Raangs,
Floor Rombout, Joan de
Ruijter, Jaron Daniël
Schoone, Yoram Stein,
Martin Struik, Floris
Velema, Alderik Visser en
met een inleiding van
Erno Eskens en een
nawoord van Gert Biesta. 

FILOSOFIE BOEK

Verwonderenderwijs
Filosofie & onderwijs
Alderik Visser en 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. Ze moeten ook kunnen nadenken,
zodat ze hun weg vinden in de 21ste eeuw. 
Een twintigtal filosofiedocenten legt in dit boek uit hoe je het (na)denken kunt onderwijzen.
Het begint altijd met verwondering, stelt een van hen: ´Het ongelooflijke, niet te denken
besef bijvoorbeeld dat je er bent, maar dat je er ook niet had kunnen zijn. Die verwondering
wil ik bij mijn leerlingen wakker roepen. Als de verwondering wakker geroepen is volgt het
ambacht. Spelen met een gedachte zonder haar direct te accepteren of te verwerpen. Een
redenering proberen te begrijpen. Een tekst volgen, stap voor stap, zonder er direct een
mening over te hebben. Wat staat er? Wat volgt hieruit, wat kwam hiervoor? Ontleden, lezen
voor gevorderden. Dat is nuttig natuurlijk. Heel nuttig zelfs. Het is een vaardigheid die je in
elke vervolgopleiding kunt gebruiken.´ 

Promotie
• Boekpresentatie tijdens

Nationale Filosofie
Olympiade 

• Boekpresentatie in 
’t Zoekend Hert
(Antwerpen)

• Aandacht in landelijke
media

• Actie onder docenten
filosofie

ISVW.UITG.BROCH.715_X  05-08-15  14:57  Pagina 14



15

€ 14,95 | 64 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | Vertaling: Rogier van der Wal  
ISBN: 978-94-91693-64-9 | NUR: 600 | A-boek | feb. 2016

De pers over dit boek:

‘Als hij nu nog leefde zou
Quintus zonder enige twijfel
groot geld verdienen als
spin dokter.’ 
Los Angeles Times

‘Opvallend hoe eigentijds
dit boek is.’
New York Review of Books

‘Quintus Cicero’s Hoe een
verkiezing te winnen is a
vlot geschreven, puntig, en
zeer vermakelijke boek.’
Chicago Tribune

Hoe win je een verkiezing?
Romeins handboek voor een effectieve 
verkiezingscampagne 
Quintus Tullius Cicero

Hoe win je een verkiezing is een Romeinse handleiding voor een effectieve
verkiezingscampagne. Toen de belangrijkste redenaar van Rome, Marcus Cicero, de In 64
v.Chr. het consulschap ambieerde, liet hij zich bijstaan door zijn praktisch ingestelde broer. In
een fraaie brief geeft hij hem no-nonsense advies over het runnen van een succesvolle
campagne. Hij adviseert om iedereen van alles te beloven. Ook moet Marcus de
seksschandalen van zijn tegenstanders breed uitmeten. Wees verder een kameleon, is het
advies. Pas jezelf steeds weer aan en voer een goede show op voor de massa. 
In dit boek treft u de adviezen in een toegankelijk vertaling aan. De originele Latijnse tekst
treft u op de linker pagina’s. En u wilt weten hoe het afliep? Wel, het werkte. Cicero won
glansrijk. 

Een must read voor iedereen die wil weten hoe je jezelf op het pluche manoeuvreert.

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Voorbereiding voor de

verkiezingen van 2007
• Ideaal als het kabinet valt
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€ 29,95 |192 blz. geïllustreerd met z/w foto’s | paperback met flappen | 17 x 24 cm | NUR: 730 | A-boek 
ISBN: 978-94-91693-67-0 | januari 2016

Met bijdragen van:
Erik Boers, Dorien Brunt,
Sjaak Evers, Andert Loman,
Jan Prij, Jon Winkels en
Saskia van der Werff en
een voorwoord door
Gerdi Verbeet.

FILOSOFIE BOEK

Publieke bezinning
Socratische dialogen over maatschappelijke vraagstukken
Erik Boers, Dorien Brunt, Sjaak Evers, Saskia van der Werff

Waar is ruimte voor publieke bezinning nu kiezers zich vervreemd voelen van de bestaande
representatieve democratie; nu de landelijke overheid zich verder terugtrekt uit allerlei
maatschappelijke instituties; nu de Nederlandse burger aangespoord wordt tot
zelfredzaamheid. En hoe kan die bezinning vorm krijgen? Wat is het antwoord op de oproep
van burgers om meer zeggenschap en eigenaarschap?
Socrates deed het ons voor, 25 eeuwen geleden in de jonge democratie van Athene:
bezinnende gesprekken voeren met burgers en bestuurders over prangende kwesties. In zijn
spoor zijn de auteurs de afgelopen tien jaar betrokken geweest bij Socratische dialogen. Zij
presenteren een verrijkt dialoogmodel en beschrijven gelijktijdig de cases die aan dit model
ten grondslag liggen. Het biedt praktische richtlijnen voor raadsleden, bestuurders en
ambtenaren, voor betrokken burgers en ondernemers, voor gespreksleiders; kortom, voor
iedereen die twijfels heeft bij de dominante manieren van beslissen en die op zoek is naar
beproefde alternatieven.

Promotie
• Boekpresentatie op de

ISVW
• Aandacht in iFilosofie
• Publieke gesprekken in

verschillende theaters
• Methode wordt gebruikt

bij tiental G1000’s 

Voorwoord 
Gerdi Verbeet
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€ 27,99 |coproductie met Uitgeverij Houtekiet | 718 blz. | paperback | 15,5 x 23,5 cm
NUR: 740 | A-boek | ISBN: 978-94-91693-68-7 | september 2015

Floris Van den Berg (1973)
is filosoof en, zoals hijzelf
zegt, dus atheïst en
veganist. Hij is auteur van
onder meer Hoe komen
we van religie af?, Filosofie
voor een betere wereld,
en De vrolijke veganist. 

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Coproductie met

Uitgeverij Houtekiet 
• Boektrailer beschikbaar
voor uw e-mailingen

Beter weten 
Filosofie van het ecohumanisme
Floris van den Berg

Klimaatverandering, dreigende zoetwaterschaarste, botsing tussen de vrije wereld en de islam,
mondiale mensenrechtenschendingen, uitputting van grondstoffen, het wankele economische
systeem: de problemen waar wij voor staan zijn moeilijk te bevatten. Kan de filosofie helpen
om houvast te vinden in een snel veranderende wereld? 

In Beter weten brengt Floris Van den Berg tal van de grote problemen samen in een
consistente, rationele en holistische visie. Hoe moet ik mijn leven leiden? Hoe ziet een
rationeel doordacht wereldbeeld eruit? Dat levert een monumentaal, grensverleggend en
fascinerend denkavontuur op over de grote vragen van het leven waarin Van den Berg
elementen uit liberalisme, humanisme, scepticisme, wetenschappelijke naturalisme maar ook
atheïsme en veganisme verbindt. 

Van den Berg spoort aan tot fundamentele veranderingen, in de samenleving, in het
economisch systeem, in ons denken en, niet te vergeten, in ons handelen. 
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€ 19,95 | 192 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | NUR: 730 | A-boek | ISBN: 978-94-91693-71-7 
november 2015

Erik Hoogcarspel is
docent oosterse filosofie
aan de Internationale
School voor Wijsbegeerte.
Hij vertaalde onder meer
Nagarjuna’s Grondregels
van de filosofie van het
midden uit het sanskriet
en publiceerde de bloem-
lezing De grote weg naar
het licht een keuze uit de
literatuur van het
mahayana-boeddhisme.

FILOSOFIE BOEK

Het Boeddha-fenomeen 
Naar een westers boeddhisme
Erik Hoogcarspel

Is een westers boeddhisme mogelijk; een boeddhisme dat zich baseert op de oudste bekende
woorden van de boeddha en dat consistent en begrijpelijk is voor een publiek dat niet door
verwijzingen naar hindoegoden en wonderverhalen uit zijn bol gaat? 
Filosoof Erik Hoogcarspel denkt dat dit westerse boeddhisme mogelijk is door de inspiratie
van de oudste boeddhistische teksten te verenigen met de nieuwste inzichten uit de westerse
fenomenologie. Beide stromingen gaan uit van de eenvoudige waarheid dat je het leven moet
laten komen zoals het zich aandient en dat je de wereld moet ervaren zoals ze verschijnt. 

‘Het boeddhisme is en blijft een verlossingsleer, alles draait om het bereiken van het

nirvāṇa. De fenomenologie streeft naar inzicht en opheldering op alle niveaus en gebieden.

Zij streeft niet naar een nirvāṇa, maar kan dit streven wel verhelderen.’

Promotie
• Boektoer door Nederland 
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€ 19,95 | 160 blz. | luxe paperback | 15 x 23 cm | NUR: 824 | A-boek | ISBN: 978-94-91693-69-4 | oktober  2015

€ 14,95 | 64 blz. | e-book | NUR: 730 | A-boek | ISBN: 978-94-91693-73-1 | oktober 2015 

FILOSOFIE E-BOEK

RECHTSPRAAK BOEK

Wilma de Rek is journalist
van de Volkskrant. Ze
publiceerde meerdere
boekenwaaronder: Encyclo
pedie der Nederlanden, 
De stijl van de Leider
(met Pieter Broertjes)
en Allemaal Losers.

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. Hij
publiceerde ook De ware
toedracht, over de val-
kuilen van waarheids-
vinding in strafzaken. 

Stand-up filosoof
De antwoorden van René Gude
Wilma de Rek

De bestseller over René Gude, voormalig
Denker des Vaderlands, nu als e-boek! Met
extra hoofdstuk!
Je kon wijlen René Gude een vraag stellen en
hij gaf geheid een origineel antwoord vol
humor en filosofische wijsheid. Het maakte
Gude tot misschien wel de meest
spraakmakende Nederlandse filosoof van
zijn tijd. Voor dit boek vuurde Wilma de Rek,
journalist van de Volkskrant, honderden
vragen af op René Gude. Ze gaan over leven,
liefde, cynisme, kennis, aardigheid, de
ander, de naderende dood, de (on)tembare
ziel, diep-menselijke emoties en veel meer.

Het OM in de fout
MIDPRICE

Ton Derksen

Iedereen maakt wel eens een fout, maar bij
het Openbaar Ministerie (OM) is meer aan de
hand. Openbare aanklagers maken
opvallend veel fouten, vooral in
moordzaken. In dit boek presenteert Ton
Derksen, bekend van het spraakmakende
boek Lucia de B. Reconstructie van een
gerechtelijke dwaling, de meest gemaakte
fouten. 
Derksen analyseert het optreden van het OM
in de Schiedammer Parkmoord, de zaak
Lucia de B., de zaak Sweeney, de zaak Henk
H. en de Deventer moordzaak. Hij
constateert zeven mega-manco’s: het OM
debiteert onwaarheden, houdt informatie
achter, raapt willekeurige feiten bij elkaar,
maakt cruciale argumentatiefouten, staat niet open voor kritiek en laat zich
vaak leiden door het Magische Oog: de overtuiging dat men de waarheid al
heeft ‘gezien’ voordat deze vaststaat. Door deze fouten bestaat ernstige twijfel
over de juistheid van de veroordelingen.
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Van € 12,50 voor € 5,- | 80 blz. | Paperback met flappen | NUR: 730 | ISBN: 7894-91693-56-4

Van € 17,50 voor €7,50 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | NUR: 302 | A-Boek 
ISBN: 978-9491693-44-1

Van € 12,50 voor € 7,50 | 98 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | NUR: 730 | A-boek
ISBN: 9789491693380

Je brein of je leven 
Jan Bransen

Jan Bransen, winnaar van de Socrates Wisselbeker 2014,
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. ‘Thuis zijn in je
leven kun je niet uitbesteden aan je brein. Je zou niet
weten hoe.’

Bambi
Een levensgeschiedenis uit het bos
Felix Salten

Met Bambi wilde de Hongaars-Oostenrijks-Joodse auteur
Felix Salten laten zien dat de natuur geen zonnig paradijs
is. Deze originele tekst, geschreven voor een volwassen
publiek, wordt hier voor het eerst gepresenteerd in
complete vertaling van Aly Knol. 

Humorologie
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.

IN PRIJS VERLAAGD

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK
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EERDER AANGEBODEN

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

FILOSOFIE BOEK

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

EEN BEESTACHTIGE GESCHIEDENIS 
VAN DE FILOSOFIE
Erno Eskens

Aan de hand van talloze
schilderijen, beeldhouw-
werken, tuinontwerpen,
historische foto’s en
manuscripten vertelt dit
boek hoe 26 eeuwen filosofie
ons zelfbeeld hebben
gevormd. Hoe kijken we in
het bijzonder aan tegen ons
lichaam en tegen onze
dierlijkheid? 

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

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

ONSCHULDIG VAST 
Ton Derksen

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

FILOSOFIE BOEK

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

€ 19,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm 
ISBN: 978-9491693-51-9  

FILOSOFIE BOEK

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 ongeloof-
waardige passages uit het
Nieuwe Testament. Wat
overbleef was een Bijbel die
past bij de geest van de
Verlichting.

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 | paperback met flappen | 324 blz. | 15 x 23 cm 
ISBN: 978-94-91693-31-1 

HÜSEYIN BAYBASIN; NEDERLAND EN DE
KOERDISCHE KWESTIE
Rein Gerritsen

Wetenschapsfilosoof Ton Derksen
toonde in Verknipt bewijs (ISVW
uitgevers) aan dat Hüseyin
Baybasin onterecht levenslang
kreeg. Het bewijs tegen hem is
vervalst door een Turks-
Nederlandse politie-afluisterpost.
Terwijl het herzieningverzoek al
ruim vier sleept en de roep om
een parlementaire enquête klinkt,
zoekt filosoof Rein Gerritsen de
politieke achtergronden van de
zaak uit.

ZINVOLLE VOLZINNEN
René Gude 

René Gude sprak in spitsvon-
dige, diepzinnige en veelal gees-
tige oneliners. Tijd dus voor een
overzichtswerk met de beste 
citaten uit zijn interviews, 
essays, columns, boeken, 
tv-optredens en opiniestukken.   

De samenstelling is in handen
van Florian Jacobs.

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

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

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

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

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

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 kennismaken met een
brede filosofische ‘bildung’? 

FILOSOFIE BOEK

€ 14,95 | 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 filosoof in jou doen ont-
waken.’

FILOSOFIE BOEK

€ 24,95 | 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

€ 14,95 | 128 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
NUR: 739 | A-boek | 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. Met oog voor de effecten op de poli-
tieke filosofie, op de kentheorie, de metafysica en de an-
tropologie, op het chan- of zenboeddhisme en op het
westerse denken. Een inleiding in de taoïstische wijsbe-
geerte met bijdragen van tao-kenners Michel Dijkstra,
René Ransdorp, W.L. Chong en Jan De Meyer. 

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 boven-
natuurlijke zaken is best mogelijk, stelt de Ameri-
kaanse filosoof John Dewey (1859-1952).

FILOSOFIE BOEK

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

DOOR HET BEELD / DOOR HET WOORD
Peter Henk Steenhuis & René Gude

Vlak voor zijn overlijden maakte René Gude een filo-
sofisch kunstboek met Trouw-journalist Peter Henk
Steenhuis. Steenhuis ondervroeg eenentwintig beel-
dend kunstenaars over de bronnen van hun werk.
René Gude associeerde door op de concepten die de
kunstenaars aandroegen. In negen eigenzinnige be-
schouwingen rollen de filosoof en de journalist samen
door de woorden en komen zij tot nieuwe inzichten. 

FILOSOFIE BOEK

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

‘STERVEN IS DOODEENVOUDIG. 
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

€ 27,50 | paperback met flappen |160 blz. | 14,5 x 21 cm 
NUR: 302 | A-boek | ISBN: 978-94-91693-41-0  

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

€ 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 mechanismen.

WETENSCHAP DVD-BOX

SEPTEMBER
Rosan Hollak 
Ik blijf nog even kletsen.’ 
De laatste gesprekken met René Gude 
Erno Ekens
Een beestachtige geschiedenis van de filosofie
Jan Bransen
Wie ben ik dan?
Floris van den Berg
Beter weten; Filosofie van het ecohumanisme

OKTOBER 
Erik Boers e.a.
Publieke bezinning
Francis Bacon
Nieuw Atlantis
Ton Derksen
Het OM in de fout (midprice)
Rein Gerritsen
Hüseyin Baybasin; Nederland en de Koerdische kwestie
Wilma de Rek
Stand-up filosoof (e-boek)

NOVEMBER 

Valerie Granberg
Diner pensant
Thomas Jefferson
De Jefferson-Bijbel
Erik Hoogcarspel 
Het verschijnsel Boeddha

DECEMBER 
Peter Henk Steenhuis
De Zaanse Agora
Henk Sissing (red.)
Bildung scheurkalender 2016

JANUARI 2016
Ton Derksen
Onschuldig vast
Miriam van Reijen
Filosoferen over emoties

FEBRUARI 2016
Vincent Icke
Einsteins origami
Frans en Florian Jacobs
Markante denkers. 100 jaar filosofie aan 
de Internationale School voor Wijsbegeerte
Wouter Sanderse & Jos Kole (red.) 
Goed. Deugden voor professionals 
Quintus Tullius Cicero
Hoe win je een verkiezing? 
Alderik Visser & Frans Kusters (red.)
Verwonderenderwijs

VERSCHIJNINGSDATA 2015  

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

DE WARE TOEDRACHT PRAKTISCHE 
WETENSCHAPSFILOSOFIE VOOR 
WAARHEIDZOEKERS
Ton Derksen

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

FILOSOFIE BOEK
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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 
info@isvw.nl
Tel. 033-4650700

Vertegenwoordiging 
Huub van Aalst 
Bookservice
Waemelslant 149
6931 HW  Westervoort
huubvanaalstbookservice@gmail.com
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Marketing en promotie
Internationale School voor Wijsbegeerte
Tel. 033-4650700
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Uit: Zinvolle Volzinnen,
René Gude 2015
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