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VOORWOORD

Beste boekhandelaar,
ISVW uitgevers richt zich op toegankelijke filosofie en wetenschap. In deze brochure treft u weer
een aantal fraaie titels. Dierentalen van Eva Meijer beschrijft hoe ingenieus de communicatie in het
dierenrijk verloopt. Er blijkt heel wat te worden afgekletst in het dierenrijk en dieren blijken nog
slimmer dan wij al dachten. De spraakmakende theatermaakster Laura van Dolron verrast ons in
Liefhebben met een persoonlijk getinte tekst over alles wat dierbaar is. Miriam van Reijen komt met
een in ieders leven toepasbaar boek over Stoïcijnse levenskunst, terwijl Ronald Wolbink een al even
handige Levenskunst à la Montaigne bepleit.
Ook de Bildung Scheurkalender, waarvan er vorig jaar ruim 9.000 werden verkocht, is weer van de
partij. Verder presenteren we een nieuwe filosofiemethode, waarvan de eerste twee boeken
komend voorjaar verschijnen, over westerse en oosterse filosofie.
Henk Stil werpt in Als macht ontspoort nieuw licht op onder meer de Schiedammer parkmoord. In
De Baybasin-taps van Ton Derksen lezen we hoe een van de oprichters van het Koerdische Parlement
in Ballingschap, op basis van bewust vervalst bewijs, levenslang kreeg in Nederland. In Hüseyin
Baybasin beschrijft Rein Gerritsen de schimmige achtergronden van deze zaak aan de hand van
nog geheime overheidsdocumenten. Dit boek gaat spannender worden dan de Endstra-tapes en zal
politiek Den Haag en Istanbul in rep en roer brengen.
Tot slot wijzen we u op de Maand van de Filosofie, die zoals altijd in april plaatsvindt. Paul
Scheffer schrijft daarvoor het essay (verkrijgbaar via Lemniscaat). Het thema van de maand, ‘Over
de grens’, sluit naadloos aan op het komende boek van Jurriën Rood, De kwestie Pegida, een
filosofisch verslag van de opkomst van deze extreem-rechtse beweging.
Erno Eskens
(uitgever)
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FOTO: CARLI HERMES

FILOSOFIE/ BOEK

Liefhebben is het eerste boek
van Laura van Dolron, die
al jaren met veel succes
theater maakt op het snijvlak
van cabaret en filosofie,
waaronder Sartre zegt sorry,
Wat nodig is en Iemand moet
het doen. Na de veelgeprezen
voorstelling Liefhebben gaat
‘de liefde van Laura’ ook in
boekvorm de wereld in.
De pers over Laura van
Dolron: “Van Dolron heeft
iets van een vrouwelijke
Woody Allen en ze verdient
een even groot publiek als
de meester zelf.”

Promotie:
• Boekpresentatie in Scheltema
• Ruime media-aandacht
• Boektrailer in iFilosofie

Liefhebben
Laura van Dolron
Met oud en nieuw wilden mijn geliefde en ik na twaalf uur even naar het grafje van ons kindje.
Wij vonden de knallen zo hard, we waren bang dat hij alleen zou zijn zonder ons.
Toen we daar aankwamen, bleek dat mijn moeder dennentakken op het grafje had gelegd. Om het
geluid wat te dempen, dat is liefde.
Liefhebben is een openhartig en hoopvol boek over wat liefhebben écht is. Theatermaker Laura
van Dolron zoekt als een archivaris van de liefde in haar hoofd, in haar hart en in de wereldgeschiedenis naar mensen die daden stelden en die ons leren wat liefhebben is. Liefhebben is
meer dan romantiek. In het boek staan heldendaden, kleine gebaren of ontroerende vergissingen: gefeliciteerd in plaats van gecondoleerd zeggen en daar samen om lachen.
Liefhebben is een troostrijk en warm boek. Geluk en verdriet spreken elkaar niet tegen, maar
maken elkaar juist mogelijk. En het blijkt dat liefde even sterk is als de dood.

€ 12,50 | 96 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 307 | ISBN: 978-94-91693-75-5
februari 2016
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FILOSOFIE/ BOEK

Eva Meijer is beeldend
kunstenaar, filosoof, schrijver
en singer-songwriter. Ze
publiceerde de romans
Dagpauwoog en Het
schuwste dier, dat genomineerd was voor de
Academica Literatuurprijs, de
Gouden Boekenuil en de
Vrouw&Proza DebuutPrijs.
Korte verhalen en gedichten
van haar hand zijn onder
andere verschenen in De
Revisor, Tirade en De Brakke
Hond. Ze is medeoprichter
van literair collectief De
Jagers. Ze bracht vier albums
en een aantal EP’s uit. Naast
performances, muziektheatervoorstellingen en
installaties maakt ze ook
tekeningen en foto’s, video’s
en afleidingsmateriaal voor
varkens. Op dit moment
schrijft ze aan haar proefschrift over de politieke stem
van het dier.

Promotie

Dierentalen

• Ruime media-aandacht
• Presentatie op Minding
Animals Conference
• Aandacht in iFilosofie

Eva Meijer
Dolfijnen noemen elkaar bij hun naam. Bijen hebben dansjes waarin ze symbolisch informatie doorgeven. Prairiehonden waarschuwen elkaar voor mensen en beschrijven daarbij hun
formaat en snelheid, de kleur van hun kleding, objecten die ze bij zich hebben en haarkleur.
Deze dieren zijn geen uitzondering. Overal in het dierenrijk worden talen gesproken. Penseelaapjes kennen bijvoorbeeld taalonderwijs: ze leren hun kinderen elkaar te laten uitpraten.
In Dierentalen bespreekt Eva Meijer recent wetenschappelijk onderzoek naar dierentalen.
Steeds weer blijkt dat dieren veel complexer met elkaar communiceren dan we dachten. Dit
onderzoek roept filosofische vragen op. Is de taal van mensen speciaal of zijn alle talen op
hun eigen manier speciaal? Wat is taal eigenlijk? Moeten we dieren anders benaderen nu ze
talig blijken te zijn? Als je Dierentalen gelezen hebt, kun je misschien nog niet met alle dieren
praten, maar je zult anders naar dieren kijken, ook naar de huisdieren die je dacht zo goed te
kennen.
€ 17,50 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 924 | ISBN: 978-94-91693-74-8
maart 2016
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FILOSOFIE/ BOEK

Jurriën Rood is filosoof en
filmer. Zijn boek Wat is er mis
met gezag? Een praktische
filosofische studie over
autoriteit werd in 2014
genomineerd voor de
Socratesprijs. Hij maakte films
en theater en won een
cabaretfestival voordat hij
wijsbegeerte ging studeren.
Rood werkt als freelancer en
verdeelt zijn tijd tussen zijn
twee grote (werk)liefdes:
filosofie en film.

Promotie
• Ruime media-aandacht
• Boektrailer in iFilosofie

De kwestie Pegida Journalistieke
filosofie uit Dresden en Amsterdam
Jurriën Rood
Eind 2014 gaat in de Duitse stad Dresden een snel groeiende groep burgers de straat op. Ze
noemt zich Pegida, de ‘Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland’. In
dagboeknotities beschrijft Jurriën Rood, Amsterdammer in Dresden, de protestbijeenkomsten.
Als filosoof analyseert hij het gepolariseerde debat dat in de Duitse, en ook in de Nederlandse,
media over de Pegida-beweging losbarst. Worden ‘we’ inderdaad bedreigd? En waardoor dan
eigenlijk? Door immigratie, religie, terrorisme, of wellicht door Pegida zelf?
Er moeten in een democratie manieren zijn om te spreken over vermeende bedreiging. Hardop
nadenkend onderzoekt Jurriën Rood hoe het debat gevoerd kan worden. Met filosofische
inzichten trekt hij de lezer uit de modderpoel van half uitgesproken ideeën en emoties.

€ 19,95 | 192 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 754 | ISBN: 978-94-91693-77-9
februari 2016
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FILOSOFIE BOEK

t
Frank Rebel is docent
wijsbegeerte aan de UvA.
Eerder ontwikkelde hij
cursussen en programma’s
op het gebied van
wijsbegeerte voor het
Instituut voor Filosofie, veelal
in samenwerking met
mediapartners als NRC
Handelsblad, Trouw, Filosofie
Magazine, etc.
Verder met bijdragen van
dr. Charles Hupperts, prof.
Frans de Haas, prof. Rudi te
Velde, prof. Theo Verbeek,
dr. Jan Prins, dr. Willem van
der Kuijlen, prof. Paul
Cobben, prof. Paul van
Tongeren en prof. Michiel
Karskens.

ISVW uitgevers
presenteert een
nieuwe reeks
basisboeken rond
de kerngebieden
van de filosofie.
De komende jaren
volgen delen over
kunstfilosofie,
ethiek, antropologie en levenskunst.
De boeken worden
geschreven door
topexperts en zijn
voorzien van korte
teksten van grote
denkers. Hierdoor
is deze nieuwe
reeks basisboeken
bij uitstek geschikt
voor het onderwijs.

t

Basisboek westerse filosofie
Frank Rebel (red.)
In het Basisboek westerse filosofie maakt u kennis met de belangrijkste filosofen uit de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte. Aan bod komen de presocraten, Plato, Aristoteles, Thomas van Aquino, René Descartes, David Hume, Immanuel Kant, Georg W.F. Hegel, Friedrich
Nietzsche en Michel Foucault.
De tien denkers zijn historisch van belang en zijn representatief voor de wijsbegeerte van
hun tijd. Met elkaar vertellen ze dan ook het verhaal van de westerse wijsbegeerte. De besproken denkers belichamen de belangrijkste stromingen, waaronder het empirisme, het rationalisme en het structuralisme. Ook ontdekt u via de denkers de belangrijkste filosofische
vakgebieden zoals de ethiek, sociale en politieke filosofie, wetenschapsfilosofie, esthetica,
godsdienstfilosofie, metafysica en wijsgerige antropologie.
€ 17,50 | 144 blz. | paperback met flappen | 17 x 24 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-81-6
mei 2016
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FILOSOFIE BOEK

Michel Dijkstra studeerde
filosofie, journalistiek en
Sanskriet in Groningen. Hij
schreef een aantal boeken
over oosterse filosofie, onder
andere de bloemlezing
Bij Lao Tsé op de thee,
Zenboeddhisme en Inleiding
taoïstische filosofie (red.)
Ook publiceert hij regelmatig
over dit onderwerp in
Filosofie Magazine en
Boeddha Magazine. Naast het
verzorgen van cursussen
voor de ISVW en andere
onderwijsinstellingen werkt
hij aan een proefschrift
over Meister Eckhart en
zenmeester Dogen.

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 hindoeïstisch en boeddhistisch denken?
Op deze en andere vragen geeft het Basisboek oosterse filosofie een helder antwoord.
De inleiding biedt een kernachtig overzicht van de drie belangrijkste tradities uit het oosterse
gedachtegoed: India, China en Japan. Terwijl in de Indiase wijsbegeerte het zoeken naar het
‘zelf’ een belangrijk thema vormt, staan in het Chinese denken ethische en sociaalmaatschappelijke kwesties centraal. De Japanners namen veel inzichten van de Chinezen
over, maar transformeerden deze ook naar eigen smaak: een fraai voorbeeld van
intercultureel filosoferen uit de middeleeuwen.
Behalve een eerste kennismaking met de belangrijkste filosofen uit Azië bevat het basisboek
een ruime selectie fragmenten uit hun werk. Een glossarium complementeert dit overzicht
van de oosterse filosofie, die in al haar veelvormigheid, diepgang en complexiteit schouder
aan schouder met het westerse denken staat.
€ 17,50 | 160 blz. | paperback met flappen | 17 x 24 cm | A-boek | NUR: 739 | ISBN: 978-94-91693-80-9
mei 2016
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FILOSOFIE BOEK

Ronald Wolbink is filosoof
en voorzitter van de
Vereniging Filosofische
Praktijk. Hij doceert levenskunst en bedrijfsfilosofie aan
de Internationale School
voor Wijsbegeerte. Eerder
schreef hij Filosoferen over
management en organisaties
en Het coachvak
binnenstebuiten.

Promotie
• Boekpresentatie op de
Internationale School voor
Wijsbegeerte
• Boektrailer in iFilosofie

Levenskunst à la Montaigne
Ronald Wolbink
Je kunt naar een coach gaan om te zoeken naar je diepste gevoelens, maar je kunt beter eerst
dit boek lezen. Het beschrijft wat jij, hier en nu, kunt opsteken van de levenskunst van de
Franse filosoof Michel de Montaigne. De zestiende-eeuwse denker hield er een aantal
verrassende denkbeelden op na. Zo beschrijft hij de mens als een complex en veranderlijk
wezen, boordevol tegenstellingen. We zijn van nature wisselvallig, en nu we dit weten past
ons bescheidenheid.
Anders dan de moderne coach besteedt Montaigne ook aandacht aan de onvermijdelijke
eindigheid van ons leven; een gedachte waaraan de moderne coach, die stilzwijgend uitgaat
van een steeds verdergaande ontwikkeling en ontplooiing, liever voorbijgaat. Pas door stil te
staan bij de dood kunnen we verder leven in het hier en nu. Montaigne leert ons om op een
positieve maar sceptische wijze naar ons handelen te kijken.

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

Dr. Miriam van Reijen is
filosoof en socioloog. Ze
publiceerde eerder Grote
denkers over emoties en een
CD-box met colleges over
stoïcijnse levenskunst, die
aan de basis van dit boek
heeft gelegen. Zij werkte als
docent filosofie en ethiek aan
de Avans Hogeschool en de
Fontys Hogeschool, Tilburg
en Eindhoven. Zij verzorgt de
opleiding Filosofie in de
Praktijk aan de ISVW en is
bestuurslid van de
Vereniging voor Filosofische
Praktijk (VFP) en bestuurslid
van de Vereniging Het
Spinozahuis.

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 veroorzaken negatieve emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en schuldgevoel. Dit soort emoties heeft geen enkele positieve functie.
Wie van lijder (passief) tot leider (actief) wil worden, kan terecht bij de stoïcijnse levenskunst
van onder meer Epictetus, Spinoza en Sartre. Daarbij hoort ook het keuzes maken zonder nodeloze onzekerheid en gepieker vooraf en zonder zinloze spijt- en schuldgevoelens achteraf.
Aan de hand van veel alledaagse voorbeelden vertelt dr. Miriam van Reijen - zelf enthousiast
stoïcijn - hoe het mogelijk is om te leven zonder irritaties en teleurstelling.
€ 14,95 | 128 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-83-0
juni 2016
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FILOSOFIE
BOEK
FILOSOFIE
DVD

De Franse filosoof Henri
Bergson (1859-1941) is
vooral bekend door zijn
hoofdwerk L’Évolution
créatrice. In dit boek
bundelen 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. Tot slot
buigt hij zich over de vraag
hoe het mogelijke en het
werkelijke zich tot elkaar
verhouden.

Midprice

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 dat de filosofische
blik vertroebelt.
€ 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 | maart 2016
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FILOSOFIE
BOEK
FILOSOFIE
DVD

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.

Midprice

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.’ Dát is wat Dewey wil: het
religieuze aspect in ervaringen behouden, in ons leven en in de samenleving. Tegelijkertijd
ziet hij in dat kerken te weinig aandacht geven aan dat religieuze aspect. In dit boek geeft hij
zijn zienswijze op een modern besef van religie.

€ 14,95 | paperback met flappen | 114 blz. | 11,8 x 18 cm | vertaling en inleiding: Kees Hellingman
A-boek | NUR: 700 | ISBN: 978-94-91693-87-8 | maart 2016
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ONDERWIJS SCHEURKALENDER
FILOSOFIE DVD

Henk Sissing, samensteller
van de scheurkalender, is
onderwijsliefhebber en
onderwijsconsultant. Hij
publiceerde het populaire
boek 3000 jaar denkers over
onderwijs. Hij is lid van
meerdere denktanks en
organiseerde tentoonstellingen in o.a. het
Nationaal Onderwijsmuseum. Hij heeft verschillende (bestuurs-)functies
gehad in het PO, het VO,
het HBO, bij het ministerie
van OCW en bij CPS.

Promotie
• Acties onder scholen
• Vorig jaar 9.000 exemplaren
verkocht!

Bildung scheurkalender 2017
Henk Sissing (red.)
Deze scheurkalender bevat 365 inspirerende uitspraken over onderwijs. Stuk voor stuk zetten ze aan tot nadenken. De uitspraken worden toegelicht door 365 experts, afkomstig uit
alle hoeken van het onderwijs; van basisschool tot universiteit en van onderwijsinstelling
tot Tweede Kamer. Dagelijks treft u op de voorzijde een fraai citaat dat afkomstig is van
een filosoof, pedagoog, leraar, politicus of van de auteur zelf. Op de achterzijde staat steeds
een mini-essay dat aanzet tot denken en dat u inspireert om het ideaal van bildung handen en voeten te geven. Want onderwijs is meer dan kennisoverdracht alleen.
Inspiratie voor het onderwijs. 1 x daags innemen.

€ 15,95 | 736 blz. | scheurkalender met boorgaten en perforatie | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 014
ISBN: 978-94-91693-84-7 | augustus 2016
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SOCIOLOGIE BOEK

Henk Stil was
personeelsmanager bij
Fokker, Ballast-Nedam en
Kluwer. Vervolgens begon hij
een organisatieadviesbureau
met als specialiteit versterking van de samenwerking
tussen management en
medewerkers. Hij voerde
complexe opdrachten uit bij
het Ministerie van Justitie,
Verkeer en Waterstaat, nu
Infrastructuur en Leefomgeving, bij PCM, NRC
Handelsblad en vele andere
bedrijven en instellingen. Hij
is redacteur van vaktijdschriften en heeft meer dan
twintig praktijkboeken op
zijn naam staan.

Promotie
• Primeur in NRC Handelsblad
• Ruime aandacht in de media

Als macht ontspoort
De Schiedammer parkmoord, PcM en VUmc
Henk Stil
Macht kan gemakkelijk ontsporen. Dit boek beschrijft drie spraakmakende voorbeelden. De
eerste casus betreft uitgeverij PcM die door hebzucht tot wankelen werd gebracht. Ook bij de
Schiedammer parkmoord ging het mis. De auteurs presenteren nieuw bewijs waaruit blijkt
dat rendementsdenken en doorgeslagen scoringsdrang van politie en justitie ertoe leidde dat
een onschuldige passant een moord in de schoenen kreeg geschoven. De derde casus is die van
het VUmc, waar professionals en Raad van Bestuur door verstoorde verhoudingen niet optraden bij vermijdbare sterfgevallen.
Machtsverstoringen leiden tot een verzwakking van de rechtstaat. De auteurs leggen de vraag
op tafel of er iets structureel mis is met macht in onze samenleving.
Een boek voor mensen met sterke knieën.

€ 27,50 | 288 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 782 / 756
ISBN: 978-94-91693-79-3 | april 2016
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Prominente cultuurdragers
uit vele sectoren van de
samenleving leggen in dit
boek uit dat het tijd is voor
een hernieuwde bildung. Ze
adviseren leraren hoe zij hun
leerlingen kunnen vormen
tot erudiete, zelfstandig
denkende burgers.

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Lancering op de 2e landelijke
bildungsconferentie
• Reeds 11.000 verkocht!

Midprice

...En denken!
Bildung voor leraren
Gerard van Stralen & René Gude (red.)
Een goede school leidt op voor een samenleving die er nog niet is. De sfeer op school
moet bepalend zijn voor de sfeer in de samenleving en niet andersom.
Peter Sloterdijk in …En denken!
Leraren moeten beter geschoold worden in taal en rekenen. Goed, maar onze complexe samenleving stelt een grotere uitdaging aan de leraar. Ouders vragen meer en meer om erudiete leraren die creatief aansluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en hun rol
van overdrager van cultuur serieus nemen. Dit vereist van leraren dat zij kunnen reflecteren
op hun werk, maatschappelijk betrokken zijn, culturele diepgang hebben en een actieve intellectuele houding bezitten. Zo worden leerlingen beter voorbereid op onze toekomstige kennissamenleving.

€ 22,50 | 408 blz. in kleur | paperback met flappen | 21,5 x 23 cm | A-boek | NUR: 408
ISBN: 978-94-91693-88-5 | april 2016
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RECHTSPRAAK BOEK

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
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
herzieningsaanvragen. Eerder
publiceerde Derksen de
boeken Het OM in de fout,
over de systematische
missers van het Openbaar
Ministerie, en De ware
toedracht, over de valkuilen
van waarheidsvinding in

Promotie
• Primeur in De
Telegraaf
• Persconferentie op
de Internationale
School voor
Wijsbegeerte
• Ruime persaandacht

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 een eerder boek, Verknipt bewijs, maakte Ton
Derksen al duidelijk dat het bewijs tegen hem is gefabriceerd. Er is gemanipuleerd met
telefoontaps, die vervolgens ook nog eens doelbewust verkeerd zijn vertaald.
Baybasins advocaat Adèle van der Plas heeft zestien jaar tevergeefs gevraagd om de originele
bandopnames. Pas onlangs is slechts een dertigtal van de zesduizend telefoontaps vrijgegeven
voor nader onderzoek. Ton Derksen analyseert de vrijgegeven audiobestanden in dit boek. De
uitkomsten zijn opnieuw ronduit schokkend: de Nederlandse politie, het Openbaar Ministerie
en de Turkse politie moeten hun vervalsingen zorgvuldig op elkaar hebben afgestemd.
Advocaat-Generaal Aben van de Hoge Raad staat nu voor een dilemma: als hij Baybasin laat
zitten, dan begaat hij onrecht. Maar als hij hem vrijspreekt, komt die ene prangende vraag op
tafel: is Baybasin al die tijd een politiek gevangene geweest?

€ 22,50 | 128 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 824 | ISBN: 978-94-91693-76-2
februari 2016
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EERDER AANGEBODEN
FILOSOFIE BOEK

DE JEFFERSON-BIJBEL DE FILOSOFIE VAN JEZUS
VAN NAZARETH

FILOSOFIE BOEK

EINSTEINS ORIGAMI
Vincent Icke

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

€19,95 | 128 blz. | paperback met flappen| 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 701| ISBN: 978-94-91693-40-3 | maart 2016

FILOSOFIE BOEK

Een zwart gat is een
zonsondergang waarbij
de zon in zichzelf
ondergaat, stelt Vincent
Icke in dit fraaie boek
over zwarte gaten.
Wonderlijke vormen, die
zijn gebouwd uit ruimte
en tijd zoals je een bloem
kunt vouwen uit een
blad papier.

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

FILOSOFIE BOEK

MARKANTE DENKERS 100 JAAR FILOSOFIE AAN
DE INTERNATIONALE SCHOOL VOOR WIJSBEGEERTE

HÜSEYIN BAYBASIN TURKS-NEDERLANDS
OVERSPEL IN DE KOERDISCHE KWESTIE

Florian Jacobs & Frans Jacobs

Rein Gerritsen

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 | 208 blz. | paperback met flappen | 17 x 24 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-72-4 | februari 2016

FILOSOFIE BOEK

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

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFEREN OVER EMOTIES

HET AGORAMODEL

Miriam van Reijen

René Gude

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.

De Oud-Denker des Vaderlands
liet een manuscript achter over
het agoramodel. Als je je makkelijk wilt bewegen 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 andere levens- en trainingssferen. Dat is
de kortste weg naar bildung, oftewel persoonlijke ontwikkeling.

€ 19,95 | paperback met flappen | 324 blz. | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-31-1 | juli 2016
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Is Baybasin een politiek
gevangene? Filosoof Rein
Gerritsen spitte de zaak uit.
Het resultaat is een
meeslepend verslag waarin
Turkse en Nederlandse
veiligheidsdiensten, politie,
ministers en topambtenaar
Joris Demmink een
dubieuze rol spelen.

€ 12,50 | 64 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-54-0 | mei 2016
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EERDER AANGEBODEN
FILOSOFIE BOEK

HET BOEDDHA-FENOMEEN NAAR EEN WESTERS
BOEDDHISME
Erik Hoogcarspel
Door de oudste boeddhistische teksten te
verenigen met de nieuwste
inzichten uit de westerse
fenomenologie ontstaat
een westers boeddhisme.

€ 19,95 | 192 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-71-7 | februari 2016

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

HOE JE EEN VERKIEZING WINT
ROMEINS HANDBOEK VOOR
EEN EFFECTIEVE
VERKIEZINGSCAMPAGNE
Quintus Tullius Cicero
Een Romeinse handleiding
voor een effectieve verkiezingscampagne. Een must read
voor iedereen die wil weten
hoe je jezelf op het
pluche manoeuvreert.

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

FILOSOFIE BOEK

GOED DEUGDEN VOOR PROFESSIONALS

VERWONDERENDERWIJS

Wouter Sanderse & Jos Kole (red.)

Alderik Visser & Frans Kusters (red.)

Dit boek laat zien hoe deugden van belang zijn voor
beroepspraktijken. Het bevat
interviews met professionals,
waaronder Robbert Dijkgraaf
(over integriteit in de wetenschap), Femke Cools (lerares
van het jaar) en Tex Gunning
(TNT-topman) en teksten van
prof. dr. Paul van Tongeren,
Marcel Becker en anderen.

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.

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

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

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

NIEUW ATLANTIS

PUBLIEKE BEZINNING

Francis Bacon

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

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

€ 12,50 | 64 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | Aboek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-53-3 | april 2016

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

€ 24,95 | 192 blz. | paperback met flappen | 17 x 24 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-67-0 | februari 2016
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RENÉ GUDE
FILOSOFIE BOEK

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

Het beste
van en over
René Gude

Trouw-journalist Peter Henk
Steenhuis ondervroeg 21
beeldend kunstenaars over de
bronnen van hun werk.
René Gude associeerde door
op de concepten die de
kunstenaars aandroegen.
In negen eigenzinnige
beschouwingen rollen de
filosoof en de journalist
samen door de woorden en
komen zij tot nieuwe
€ 39,95 | 336 blz. in kleur | hardcover | 17 × 24 cm
A-boek | NUR: 640 | ISBN: 978-94-91693-50-2

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

‘IK BLIJF NOG EVEN KLETSEN’
DE LAATSTE GESPREKKEN MET RENÉ GUDE

STAND-UP FILOSOOF
DE ANTWOORDEN VAN
RENÉ GUDE

Rosan Hollak
Wilma de Rek
NRC-journalist Rosan Hollak
volgde 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.

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

€ 14,95 | 160 pagina’s | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-01-4

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

‘STERVEN IS DOODEENVOUDIG. IEDEREEN
KAN HET’. WIM BRANDS IN GESPREK
MET RENÉ GUDE

ZINVOLLE VOLZINNEN

Wim Brands

René Gude sprak in
spitsvondige, diepzinnige
en veelal geestige
oneliners. Dit overzichtswerk bundelt zijn beste
citaten uit interviews,
essays, columns, boeken,
tv-optredens en
opiniestukken.
Nu al
2e druk!

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

Nu al
4e druk!

€ 8,50 | 60 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR 730 | ISBN: 978-94-91693-49-6
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Hoe houden we het uit met
onszelf, met de anderen en
met de dingen? Deze vragen
staan centraal in deze
filosofische bestseller.
René Gude geeft antwoord
op vragen van Volkskrantjournalist Wilma
Nu al
de Rek.
9e druk!

René Gude

€ 12,50 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-57-1
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RECENT VERSCHENEN
FILOSOFIE BOEK

DINER PENSANT WAAR FILOSOFEN OP KAUWEN
Valerie Granberg

FILOSOFIE BOEK

EEN BEESTACHTIGE GESCHIEDENIS VAN
DE FILOSOFIE
Erno Eskens

Filosoof en fotograaf Valerie Granberg portretteert
35 bekende Nederlandse
en Vlaamse denkers met
hun lievelingsmaaltijd.
We treffen de denkers in
opmerkelijke poses en in
korte essays leggen ze uit
waarom ze eten wat ze
eten.

€ 24,95 | 220 blz. in kleur | flexbind | 21 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 / 440 | ISBN: 978-94-91693-65-6

FILOSOFIE BOEK

Aan de hand van talloze
schilderijen, beeldhouwwerken, 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?

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

FILOSOFIE BOEK

BETER WETEN
FILOSOFIE VAN HET
ECOHUMANISME

WIE BEN IK DAN?

Floris van den Berg

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.

Een monumentaal, grensverleggend en fascinerend denkavontuur waarmee Floris
van den Berg aanspoort tot
fundamentele veranderingen
in de samenleving, in het
economisch systeem, in ons
denken en, niet te vergeten,
in ons handelen.

€ 27,99 | 718 blz. | paperback | 15,5 x 23,5 cm
A-boek | NUR: 740 | ISBN: 978-94-91693-68-7

FILOSOFIE BOEK

Jan Bransen

€ 14,95 | 64 blz. | paperback met flappen | 11 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-66-3

FILOSOFIE BOEK

DE ZAANSE AGORA

HET OM IN DE FOUT

Peter Henk Steenhuis

Ton Derksen

Onderwijs moet voorbereiden op een wereld
die er nog niet is. Hoe
doe je dat? Door te kijken naar constanten in
de cultuur. Een Zaans
voorbeeld.

Alle systematische missers van het Openbaar Ministerie op een rij.

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

€ 19,95 | 160 blz. | paperback | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 824 | ISBN: 978-94-91693-69-4
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LOPEND FONDS
FILOSOFIE BOEK

GROTE DENKERS OVER EMOTIES
Miriam van Reijen (red.)

FILOSOFIE BOEK

AARDSE MYSTIEK INLEIDING IN DE FILOSOFIE VAN
DE VERWONDERING
Arnold Ziegelaar

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

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

FILOSOFIE BOEK

WAAR, GOED EN SCHOON ONDERWIJS
Ruud Klarus & Fedor de Beer (red.)
Hoe zorg je als leraar
dat je leerlingen kennismaken met een brede
filosofische bildung?

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

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

FILOSOFIE BOEK

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.

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

FILOSOFIE BOEK

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

FILOSOFIE BOEK

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.

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

BAMBI EEN LEVENSGESCHIEDENIS UIT
HET BOS
Felix Salten
De HongaarsOostenrijks-joodse
auteur Felix Salten
schreef Bambi als
een boek voor
volwassenen.

€ 7,50 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 302 | ISBN: 978-94-91693-44-1

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

DE WARE TOEDRACHT
PRAKTISCHE WETENSCHAPSFILOSOFIE VOOR
WAARHEIDZOEKERS
Ton Derksen
Handboek voor iedereen
die zich wil wapenen tegen
alledaagse valkuilen,
tunnelvisie, verborgen
argumentatiefouten en
onjuiste interpretatie van
gegevens.

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

FILOSOFIE BOEK

WORD ZELF FILOSOOF

HUMOROLOGIE

Jan Bransen

Martijn Veerman

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 ontwaken.

Wat is humor en hoe
werkt het? Het antwoord
van de jonge filosoof
Martijn Veerman.

€ 14,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-35-9

€ 5,- | 80 blz. | paperback met flappen | 12 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-56-4

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

HET FILOSOFISCH
CONSULT

INLEIDING TAOÏSTISCHE FILOSOFIE
LEVEN VANUIT NIET-DOEN

Eite Veening

Michel Dijkstra (red.)

Wat hebben mensen te
zoeken bij een filosoof?
En wat moeten filosofen
weten en kunnen als ze
een praktijk willen
beginnen?

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

€ 24,95 | 324 blz. | paperback met flappen| 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-34-2

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

SPREKENDE DENKERS

SCHOPENHAUER

ARISTOTELES

ERASMUS

Frans Jacobs

Paul van Tongeren

Herman Pleij

Prof. dr. Frans Jacobs vertelt op
deze cd’s over de bekende, maar
ook minder bekende details van
Schopenhauers leven en werk. Hij
bespreekt Schopenhauers jeugd,
zijn moeizame relatie tot vrouwen
en zijn miskenning als filosoof.
Daarna komt Schopenhauers
intrigerende visie op de mens ter
sprake. Die visie resulteert in een
vrolijk, literair pessimisme.

Aristoteles was de belangrijkste
leerling van Plato. Er is momenteel
sprake van een waar neoaristotelisme, met name in de
ethiek. In deze collegereeks ligt
daarom de nadruk op de
praktische filosofie van Aristoteles.
Prof. dr. van Tongeren vertelt op
boeiende wijze over de persoon
Aristoteles, zijn leven en zijn
boeken.

Prof. dr. Herman Pleij, emeritushoogleraar in de Historische
Nederlandse Letterkunde, vertelt in
dit college op zijn bekende
enthousiaste manier, vol passie en
humor, over leven en werk van
deze Nederlandse
Renaissancedenker, die zijn tijd
beslissend vooruitduwde.

€ 29,95 | 4 uur en 36 minuten
ISBN: 978-94-91224-03-4

€ 24,95 | 4 uur en 28 minuten
ISBN: 978-94-91224-04-1

NIETZSCHE & HET
NIHILISME
Paul van Tongeren

€ 24,95 | 3 uur en 22 minuten
ISBN: 978-94-91224-06-5

Een meeslepend hoorcollege door
prof. dr. Paul van Tongeren over
Friedrich Nietzsche. Over zijn
persoonlijkheid, leven, boeken en
vooral zijn gedachten over het
nihilisme.

€ 49,95 | 7 uur en 42 minuten
ISBN: 978-94-91224-07-2

GESCHIEDENIS EN WETENSCHAP

ATHENE / SPARTA
Fik Meijer
Athene is in de vijfde eeuw voor
Christus een centrum van cultuur en
wetenschap. Sparta is een militaristisch bolwerk. In deze zes colleges
hoort u hoe deze twee machtige
stadstaten elkaar eeuwenlang
beconcurreren. Op meeslepende
wijze beschrijft classicus en
historicus prof. dr. Fik Meijer tot in
detail de aanleiding, de oorzaak en
het verloop van de roemruchte
Peloponnesische Oorlog.
€ 49,95 | 7 uur en 38 minuten
ISBN: 978-94-91224-08-9
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OPKOMST & VAL
VAN HET
ROMEINSE RIJK

KOSMISCHE
KRACHTEN

KOSMOLOGIE
Govert Schilling

Vincent Icke

Fik Meijer
Een klein stadje aan de Tiber gaf
zijn naam aan een van de grootste
wereldrijken uit de geschiedenis:
het Imperium Romanum.
Historicus Fik Meijer bespreekt op
zijn kenmerkende enthousiaste
wijze het verloop van de
geschiedenis van het Romeinse
Rijk, van zijn groei tot zijn
ineenstorting.

Hoogleraar theoretische sterrenkunde prof. dr. Vincent Icke
bespreekt de belangrijkste
natuurkundige krachten die in
onze kosmos werkzaam zijn,
zoals mechanica, magnetisme,
atoomstructuur, relativiteit,
quantummechanica en
veldentheorie. Hij doet dat aan de
hand van dagelijkse verschijnselen
en anekdotes.

€ 49,95 | 6 uur en 4 minuten
ISBN: 978-94-91224-15-7

€ 49,95 | 7 uur en 20 minuten
ISBN: 978-94-91224-01-0

De kosmos is voor 96 procent een
groot raadsel. En die 4 procent
dan? Die worden u door de
bekende wetenschapsjournalist
Govert Schilling op deze vier cd’s
haarfijn uitgelegd. En passant
behandelt hij de grote vragen: wat
was er vóór de oerknal? Is het
heelal oneindig? Had het heelal
ook anders kunnen zijn?

€ 25,50 | 4 uur en 13 minuten
ISBN: 978-94-91224-09-6
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WEBSITE FILOSOFIEBOEKEN

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 voorjaar de verkoop
van filosofieboeken weer
ondersteunen door gratis boektrailers
te maken die u kunt gebruiken voor
uw marketing.

VERSCHIJNINGSDATA 2016
JANUARI
Verwonderenderwijs

APRIL
Alderik Visser & Frans Kusters (red.)

FEBRUARI
De Baybasin-taps
Het boeddha-fenomeen
Liefhebben
Markante denkers
Publieke bezinning
De kwestie Pegida

Ton Derksen
Erik Hoogcarspel
Laura van Dolron
Florian Jacobs & Frans Jacobs
Erik Boers e.a. (red.)
Jurriën Rood

…En denken! Bildung voor leraren
Als macht ontspoort
Einsteins origami
Goed. Deugden voor professionals
Nieuw Atlantis

Gerard van Stralen & René Gude (red.)
Henk Stil
Vincent Icke
Wouter Sanderse & Jos Kole (red.)
Francis Bacon

MEI
Het agoramodel
Basisboek oosterse filosofie
Basisboek westerse filosofie

René Gude
Michel Dijkstra
Frank Rebel

MAART
JUNI
Dierentalen
Essays over bewustzijn
en verandering
Het religieuze bevrijd
van religie
Hüseyin Baybasin
De Jefferson-Bijbel
Levenskunst à la Montaigne

Eva Meijer
Henri Bergson
John Dewey
Rein Gerritsen
Thomas Jefferson
Ronald Wolbink

Hoe je een verkiezing wint
Stoïcijnse levenskunst

Quintus Tullius Cicero
Miriam van Reijen

JULI / AUGUSTUS
Bildung scheurkalender 2017
Filosoferen over emoties
Onschuldig vast

Henk Sissing (red.)
Miriam van Reijen
Ton Derksen
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