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FILOSOFIE | BOEK
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Lieve Goorden promoveerde in de
politieke en sociale wetenschappen aan de
Universiteit Antwerpen. Algauw raakte ze
gefascineerd door het publieke debat over
de nieuwste technologieën en zette
daarover onderzoek op voor organisaties
zoals het Studiecentrum Technologie en
Beleid (TNO, Delft) en de Universiteit
Antwerpen. In 2016 verscheen bij ISVW
Uitgevers van haar hand De sprong in de
techniek. Nadenken over wat we doen.

Promotie

• Hannah Arendt is dé filosoof voor actuele kwesties als
populisme en vluchtelingenbeleid.

• Online-aandacht in het blad OPZIJ.
• Interview met Lieve Goorden in iFilosofie (6.000

abonnees).
• Flinke marketingaandacht rondom de 

Hannah Arendt-week op de ISVW in mei 2019.

€ 17,50 | 160 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-54-3
mei 2019

De essentie van
Arendt
Lieve Goorden

Hannah Arendt is een van de
belangrijkste denkers voor onze tijd.
Tijdens haar leven (1906-1975) was ze al
een scherp analyticus van de tijdgeest; nu
duikt haar gedachtegoed vrijwel
wekelijks op in de media. De filosofie van
Arendt formuleert een antwoord op
actuele kwesties, zoals de verhouding
tussen werk en privé en het populisme in
de politiek. Of je nu in het onderwijs
werkt, vluchtelingenbeleid maakt of wilt
weten wat we moeten met alle
technologie, bij Arendt kun je terecht.

Het is evenwel geen eenvoudige kost, het
werk van Hannah Arendt: ze schrijft
complexe, lange zinnen die overwoekerd
zijn door de geschiedenis van de filosofie.
Het is dus hoogste tijd voor een
verhelderend boek. In De essentie van
Arendt zet kenner Lieve Goorden de
belangrijkste ideeën van Arendt op een
rij. Dat doet ze aan de hand van Arendts
belangrijkste werken, waarbij ze steeds
laat zien waarom Arendt vandaag de dag
zo relevant is.

‘Er zijn geen gevaarlijke gedachten; 
denken zelf is gevaarlijk’ - Hannah Arendt
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€ 39,95 | 320 blz. | flexbind in kleur | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 649 | ISBN: 978-94-92538-50-5
april 2019

Karin Braamhorst is kunsthistoricus en
docent kunstgeschiedenis. Ze studeerde
kunstgeschiedenis in Leiden. Als auteur is
ze bekend van onder andere Ikonen
Lexicon (Terra 2004), Nederland in de
negentiende eeuw (Terra 2006), een vijftal
luisterboeken en samen met Marlies Visser
Het poppenhuis van Petronella Oortman
(Luitingh-Sijthoff 2014). Ze is daarnaast
actief als reisleider en organiseert rond-
leidingen in musea. De persoonlijke kijk op
kunst stelt ze voorop: ‘Kunst gaat over ons’,
aldus Braamhorst.

Iconische iconen
Karin Braamhorst

Iconen zijn al eeuwenlang betekenisvol.
Sommige iconen vertellen verhalen die
je hoofd doen tollen en sommige
brengen je tot intense verstilling. Elk
icoon zit vol met lagen, letterlijk van
verguldsel en verf en figuurlijk van
geschiedenis en symboliek. Ieder icoon
verwijst door en geeft richting. Wat
betekenen iconen, waarom fascineren
ze al eeuwen en wat vertellen ze ons
vandaag de dag nog?

Specialist Karin Braamhorst neemt
steeds een meesterwerk als verteller van
verhalen vol geschiedenis, symboliek,
filosofie en spirituele betekenis. Zo
geeft ze de lezer een breed palet aan
perspectieven door de eeuwen heen.
Marlies Visser tekent voor de
beeldredactie en ontwerp. Dit rijk
geïllustreerde boek toont alle facetten
van de rijkdom van de iconentraditie.
Braamhorst en Visser werkten al eerder
samen aan de succesvolle uitgave over
het poppenhuis van Petronella
Oortman uit Rijksmuseum Amsterdam.

Iconische iconen: een rijk boek over een
duizelingwekkend rijke traditie.

Promotie

• Sluit aan bij de groeiende aandacht voor iconen en
symbolen.

• Voorpublicatie in iFilosofie (6.000 abonnees).
• Karin Braamhorst geeft cursussen en lezingen door het

hele land, waaronder in februari 2019 op de ISVW.

‘Ieder icoon is gelaagd’
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€ 24,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-53-6
februari 2019

Wil Heeffer studeerde filosofie in Tilburg,
Amsterdam en Rotterdam. Hij volgde
colleges bij Jürgen Habermas en Richard
Bernstein aan het Inter-University Centre of
Postgraduate Studies in Dubrovnik.
Verdere expertise ontwikkelde hij via
colleges van Enrique Dussel, de Argentijns-
Mexicaanse grondlegger van de
bevrijdingsfilosofie, en Heinz Kimmerle, de
grondlegger van de interculturele filosofie
in Nederland. In Cuba werkte hij mee aan
conferenties over het werk van José Martí.

Van roofbouw 
naar opbouw
Oorsprong en ontwikkeling
van de Latijns-Amerikaanse
filosofie
Wil Heeffer

Over de Latijns-Amerikaanse filosofie is
in ons land weinig bekend. Wie kent er
José Martí of Enrique Dussel? Dat zijn
zeer invloedrijke denkers die eens niet
vanuit een Europees gedachtegoed
vertrekken. Latijns-Amerikaanse filosofie
is bevrijdingsfilosofie. Het is een denken
dat zich bewust is van zijn koloniale
verleden én van zijn eigen wortels. 

Het gaat Martí en Dussel om een denken
dat zich fundeert op een ‘wij’, het
erfgoed van moeder aarde, la Pachamama.
Aan de hand van Dussel ontwikkelt
kenner Wil Heeffer een filosofie die ons
een breder perspectief op de wereld geeft.
Op naar een betere wereld, ditmaal
zonder slaven en barbaren. Een wereld
van Buen vivir, zonder economische
dwang, waarin het leven in alomvattende
zin centraal staat en waarin de politiek
tot doel heeft om mens en natuur veilig
te stellen. Te idealistisch? Wil Heeffer
denkt van niet. Leve de cosmovisión!

Promotie

• Stijgende aandacht voor wereldfilosofie en niet-
Europese levenskunst.

• Relevant voor het begrijpen van huidige politieke
spanningen.

‘Ontdek een filosofie van de bevrijding’
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€ 19,95 | 192 blz. | hardcover | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-56-7
februari 2019

Vereeuwigd
Het kwetsbare leven
verbeeld
Gert Willem Haasnoot (red.)

In 2017 startte Gert Willem Haasnoot het
succesvolle fotoproject Vereeuwigd, waarin
hij de levenslessen van ernstig zieke
mensen verspreidde via sociale media.
Veel bekende fotografen, waaronder
Patricia Steur en Govert de Roos, hebben
inmiddels belangeloos meegewerkt. 
Na het succes van het project en zijn
bijbehorende website (vereeuwigd.nu) –
dat werd benoemd tot Digitaal Erfgoed in
2018 – volgt nu een schitterend fotoboek.

In dit boek staan de verhalen en
levenslessen van de mensen centraal. 
Zij hebben het allemaal aangedurfd
kwetsbaar te zijn en ons te vertellen wat
voor hen echt telt, nu zij hun eigen
sterfelijkheid onder ogen moeten zien. 
De verhalen worden ondersteund door
prachtige foto’s van topfotografen die
allemaal ruimhartig hun talent en tijd
ter beschikking stelden.

Vereeuwigd is opgesteld met de hoop je te
helpen om het leven met nog meer liefde
en aandacht te leven.

Gert Willem Haasnoot is mede-eigenaar
van een trainingsbureau en bestuurder/
medeoprichter van de stichting LEVENXL,
een initiatief dat projecten opzet met
betrekking tot de levenskunst en
levenservaring. Haasnoot gelooft dat het
betekenis geven aan de vervelende dingen
die ons overkomen in het leven helend kan
werken en inspirerend kan zijn. Vanuit deze
overtuiging biedt hij mensen die ernstig
ziek zijn de mogelijkheid hun verhalen en
levenslessen te delen.

Promotie

• Grote fototentoonstellingen in Haaglanden Medisch
Centrum, de Martinikerk van Groningen, de
Laurenskerk in Rotterdam en de Krachtcentrale in
Huizen.

• Uitgebreide media-aandacht.

‘Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken’
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€ 29,95 | 224 blz. | vertaald door Timon Meynen | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-94-92538-55-0 | mei 2019

FILOSOFIE | BOEK

Promotie
• Drie klassiekers, na vele jaren

vertaald naar het Nederlands,
in één boek.

• Onmisbaar voor beleids-
medewerkers en anderen die
zich bezighouden met het
algemeen welzijn.

Jeremy
Bentham
(1748-1832)
was een
Britse
filosoof,

jurist en sociale hervormer.
Als politiek betrokken
filosoof zette hij het
algemene recht op
onderwijs op de kaart. Hij
vocht voor het bestaan van
burgerrechten, waaronder
vrouwenrechten en het
echtscheidingsrecht.

John
Stuart Mill
(1806-1873)
was een
Britse
filosoof en

econoom. Zijn oeuvre
beslaat meer dan zestig jaar
als politiek commentator
en wetenschapper.
Daarnaast was hij als
parlementslid de eerste die
het vrouwenkiesrecht op
de agenda zette.

Utilisme
Jeremy Bentham & John Stuart Mill

Bouwen we een parkeergarage of leggen we een park aan? Willen we meer of minder
kerncentrales? Grote maatschappelijke en politieke vraagstukken zijn vaak vragen naar het
grootste geluk voor het grootst mogelijk aantal mensen. Dat collectieve, opgetelde geluk
noemen we geluk volgens de theorie van het utilisme.

Dit boek brengt drie hoofdwerken van het utilisme bij elkaar. Wie utilisme zegt, zegt Jeremy
Bentham, met name vanwege zijn An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Hierin
schetst hij de basis van het utilisme. Bentham was ook de man die voor vrouwenrechten en
het recht op echtscheiding streed: vooruitstrevende gedachten die hij koesterde vanuit zijn
objectieve, niemand op voorhand uitsluitende theorie.

Ook bevat Utilisme de belangrijkste teksten van Benthams protegé en verfijner van zijn
gedachtegoed, John Stuart Mill. Mill bouwde voort op Bentham met zijn werken Bentham en
Utilitarianism en beïnvloedt daarmee de discussie tot op de dag van vandaag.

‘Kunnen 
we geluk 
berekenen? ’
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€ 24,95 | 272 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-57-4
februari 2019

FILOSOFIE | BOEK

Gevormd of vervormd?
Een pleidooi voor ander onderwijs
Jan Bransen

Het onderwijs vormt niet: het vervormt. Dat komt doordat het uitgaat van verkeerde
aannames. Neem de aanname dat je eerst jarenlang moet leren voor je kunt meedoen aan 
het maatschappelijk leven, of de aanname dat kennisverwerving het best in kleine brokjes
gebeurt, waarbij je voortdurend toetst. Dit alles leidt tot een cultuur waarin alles meetbaar
moet zijn en waarin diploma’s je gevoel van eigenwaarde kunnen maken of breken. Dit zijn
ideeën die meer kwaad doen dan goed.

Het onderwijs kan zoveel beter. Het kan vormen, en om dat te bereiken moet het roer om.
Primair onderwijs hoort te draaien om de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, zodat
kinderen hun stemmen durven te verheffen. Het voortgezet onderwijs hoort ervoor te zorgen
dat jongeren een positie verwerven waarin ze ertoe doen, op school en op straat. En al het
zogenaamde ‘hogere onderwijs’ – wat een term! – organiseren we voortaan in duale trajecten,
waarin leren en werken samengaan.

Promotie
• Boekpresentatie op de ISVW op 

1 februari 2019, met uitreiking
eerste exemplaar aan Tweede
Kamerlid Lisa Westerveld.

• Nieuwe filosofische opvatting
over het onderwijs door een
bekroonde auteur.

• Doet gegarandeerd stof
opwaaien.

Jan Bransen is hoogleraar
filosofie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Met
Laat je niets wijsmaken
(Klement 2013) won hij de
Socrates Wisselbeker, de
prijs voor het meest
prikkelende filosofieboek.
Ook zijn Word zelf filosoof,
in 2014 heruitgebracht bij
ISVW uitgevers, was
genomineerd voor deze
prijs. Recentelijk
verscheen bij Routledge
het Engelstalige Don’t Be
Fooled: A Philosophy of
Common Sense. Hij is
daarnaast oprichter van
het tijdschrift Philosophical
Explorations.

‘Ons huidige
onderwijs is 
achterhaald en
overbodig ’

ISVW.UITG.BROCH.11.18.qxp_X  05-12-18  13:05  Pagina 13



14

€ 29,95 | 416 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 686 | ISBN: 978-94-92538-51-2 
augustus 2019

FILOSOFIE | BOEK

Promotie
• Kan niet ontbreken in de

discussie rondom het huidige
onderwijs.

• Advertenties rondom honderd
jaar Nijverheidswet van 1919.

Ruud Klarus was werk-
zaam in het middelbaar
beroepsonderwijs en
vanaf 2003 lector bij de
Hogeschool Arnhem
Nijmegen, faculteit
educatie. Hij publiceerde
veel over het beroeps-
onderwijs en was eind-
redacteur van de serie 
‘Wat is goed onderwijs?’. 
In 2015 publiceerde hij bij
ISVW Uitgevers de bundel
Waar, goed en schoon
onderwijs. Als emeritus
lector verdiept hij zich in
de geschiedenis van het
beroepsonderwijs en is hij
nog altijd actief in het
beroepsonderwijs.

Van ‘afrigten’ naar onderwijs
100 jaar beroepsonderwijs in Nederland
Ruud Klarus

Beroepsonderwijs is niet weg te denken uit het Nederlandse onderwijs. Dat was voor de
negentiende eeuw nog lang niet vanzelfsprekend. Met de Nijverheidswet van 1919 kreeg het
beroepsonderwijs zijn wettelijke status. Honderd jaar later blikt onderwijsman Ruud Klarus
hierop terug.

De ontwikkeling van het beroepsonderwijs gaat zij aan zij met grote maatschappelijke
veranderingen; ook is de wetgeving rondom het onderwijs in de afgelopen eeuw drastisch
veranderd. Wat hield onderwijsmakers bezig in deze periode en hoe speelden sociale
veranderingen in op het onderwijs? Welke rol speelde bildung erin? Ruud Klarus neemt ruim
honderd jaar lager en middelbaar beroepsonderwijs onder de loep om op deze vragen
antwoord te geven. Daarbij schenkt hij vooral aandacht aan bijzondere leraren die hun
stempel op het onderwijs hebben gedrukt.

Een kleurrijk boek dat een roerig en belangrijk deel van de onderwijsgeschiedenis de
aandacht geeft die het verdient.
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€ 15,95 | 736 blz. | scheurkalender met boorgaten en perforatie | 13 x 18 cm | A-boek | NUR: 014 
ISBN: 978-94-92538-58-1 | augustus 2019

FILOSOFIE | SCHEURKALENDER

Bildung scheurkalender 2020
Henk Sissing (red.)

Voor het vijfde jaar op rij hebben onze onderwijscollega’s hun meest inspirerende citaat
aangeleverd voor de Bildung scheurkalender. Ze zetten allemaal aan tot bildung, de bredere
ontwikkeling van leerlingen binnen het onderwijs.

Sinds 2016 heeft de Bildung scheurkalender zichzelf bewezen op de kalendermarkt. 
De kalender is intussen voor velen onmisbaar geworden. Met de reflecties die volgen op de
wijsheden van de kalenderdag draagt de kalender bij aan zowel persoonlijke ontwikkeling 
als teamontwikkeling. De prikkelende citaten dragen bij aan je motivatie voor het onderwijs
en een goed begin van de dag.

Dit jaar bevat de Bildung scheurkalender wederom bijdragen van leraren uit alle geledingen van
het onderwijs. Daarnaast zijn er ook bijdragen van onder andere teamleiders,
leerlingbegeleiders, coördinatoren, directeuren/rectoren, hoogleraren, wetenschappers,
politici, onderzoekers, pedagogen, filosofen, schrijvers en nog veel prominenten.

Promotie
• Uitgebreide marketing naar

scholen en besturen.
• Tienduizenden exemplaren

verkocht van de eerdere edities.
• Bezongen door prominente

onderwijsmensen als Joep
Dohmen en Hugo de Jonge.

Henk Sissing is onder-
wijsliefhebber, onderwijs-
consultant en onder-
zoeker. In 2015 redigeerde
hij het populaire boek
3000 jaar denkers over
onderwijs (Boom). Hij is lid
van meerdere denktanks
en organiseerde tentoon-
stellingen in onder andere
het Nationaal Onderwijs-
museum in Dordrecht. Hij
heeft verschillende
(bestuurs-)functies gehad
in het p.o., het vo en het
hbo, en bij het ministerie
van OCW en bij CPS. Bij de
ISVW is hij jaarlijks verant-
woordelijk voor het
redigeren van de Bildung
scheurkalender.

‘De toekomst van de wereld zit
vandaag in mijn klas’
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€ 14,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-52-9
maart 2019

FILOSOFIE | BOEK

Promotie
• Sluit mooi aan bij het thema

van de Maand van de Filosofie
2019: ‘Ik stuntel, dus ik ben.’

• Online-aandacht in het blad
OPZIJ.

• Interview met de auteur in
iFilosofie (6.000 abonnees).

• Marthe Kerkwijk geeft
regelmatig lezingen over
publieksfilosofie.

Marthe Kerkwijk
studeerde filosofie aan de
Universiteiten van
Amsterdam en Londen.
Ze doceerde filosofie aan
de universiteit en
daarbuiten en werkt als
programmacoördinator
bij de ISVW. Daarnaast is
ze actief als illustrator.

Lul! Waarom het gebroken hart 
gelijk heeft
Marthe Kerkwijk

Liefdesverdriet, wie kent het niet? Als je gedumpt wordt, dan klopt de wereld niet meer. Ook
filosoof Marthe Kerkwijk overkwam dit. Het sloeg haar omver. Maar dat kon ze niet uitstaan,
want de filosofie zou haar moeten helpen in tijden van crisis, vond ze.

In Lul! gaat Kerkwijk op zoek naar de betekenis van het gebroken hart. Haar zoektocht voert
haar langs verschillende denkers. Terwijl de een haar aanspoort haar gebroken hart zo snel
mogelijk te genezen – ‘je bent die lul beter kwijt dan rijk’ – vertelt de ander dat ze maar beter
haar leed kan omarmen. Uiteindelijk vindt Kerkwijk troost in het werk van Albert Camus en
dat van Hannah Arendt. Het gebroken hart is geen ziekte, maar een daad van verzet tegen
zinloosheid en is daarmee dus betekenisvol.

Dit boek steekt een hart onder de riem van iedereen die een gebroken hart heeft of een hart
heeft gebroken – dat van zichzelf of dat van een ander.

‘Het gebroken
hart is geen
ziekte’
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€ 14,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-59-8 
april 2019

FILOSOFIE | BOEK

Promotie
• Deel van de serie De woorden

van...
• Frans Jacobs geeft veel

lezingen op de ISVW en andere
onderwijsinstellingen.

• Voorpublicatie in iFilosofie
(6.000 abonnees).

Tim Kooijman is
journalist, schrijver,
muzikant en stemacteur.
Hij studeerde recent af
aan de Hogeschool voor
Toegepaste Filosofie te
Utrecht als journalistiek
filosoof. Hij werkte onder
meer voor het Algemeen
Dagblad en de Kunstkrant
en publiceerde, onder het
pseudoniem Francis
Paisley, de dichtbundel
Woensdagse regen (2017).

‘Zonder roes komt niets goeds tot
stand’ De woorden van Frans Jacobs
Tim Kooijman

Er is iets vreemds aan de hand met Frans Jacobs. Als emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek
heeft hij driekwart filosofisch Nederland opgeleid, maar sinds zijn pensioen verstoffen de
ethiekboeken op de plank. Die plank vult hij nu aan met boeken van eigen kweek: rusteloos
schrijft hij maar door over schrijvers als Montaigne, Schopenhauer en Proust. Hij geeft geen
lezingen meer over morele emoties. Liever wijdt hij zich aan oud-Italiaanse literatuur.

Als een hoogleraar ethiek al genoeg heeft van zijn vakgebied, waarom zou een ander zich dan
wel met ethiek bezighouden? Dat wil filosoof Tim Kooijman te weten komen. In een reeks
openhartige gesprekken met Frans Jacobs bespreekt hij de grenzen van de filosofie en de
vreugde in het spel van argumenten. Soms spatten de vonken eraf: Jacobs staat niet voor niets
bekend als de wildeman onder de filosofen.

Een vrolijk en waardevol boek over een denker voor wie ernst en humor hand in hand gaan.

‘Filosofie is 
een gevecht 
tegen denk-
luiheid’

Eerder verschenen
Woorden van...:
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EERDER AANGEBODEN

FILOSOFIE | BOEK

€ 12,50 | 96 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-23-9 | januari 2019

HOE JE 
EEN LAND 
BESTUURT

Marcus Tullius
Cicero

Een land besturen is geen klein bier, laat staan een wereldrijk. 
Iemand die dat al te goed meemaakte, was de Romeinse staatsman,
redenaar en filosoof Marcus Tullius Cicero. En hij schreef zijn advie-
zen nog op ook. Hoe je een land bestuurt, een handzaam overzicht
van bestuurderschap.

€ 24,95 | 160 blz. | flexbind in kleur | 21 x 21 cm | A-boek
NUR: 212 | ISBN: 978-94-92538-32-1 | januari 2019

In dit boek loop je in 70 stappen door de ‘grote geschiedenis’ van de
afgelopen 14 miljard jaar. Van de oerflits tot de vorming van ato-
men, van het ontstaan van de aarde tot de evolutie van de mens
tot nu toe. Iedere stap is schitterend geïllustreerd met een mooie,
paginagrote tekening van Adriaan Bijloo.

HOE 
ALLES
BEGON

Bouwine 
Bergsma

FILOSOFIE | KINDERBOEK

Het gaat helemaal mis in het circus. Als Laura en Bruno meedoen aan
een verdwijntruc, belanden ze tot hun schrik in het oude Grieken-
land. Helaas heeft geen Griekse filosoof van Amsterdam gehoord en
op de enige wereldkaart komt Nederland niet voor. Hoe komen ze nu
thuis? Met levendige illustraties van Marthe Kerkwijk.

€ 22,50 | 192 blz. | flexbind in kleur | 17 x 24 cm | A-boek
NUR: 280 | ISBN: 978-94-92538-33-8 | maart 2019

DE KINDEREN
VAN 
CHRONOS

Erno Eskens

FILOSOFIE | KINDERBOEK FILOSOFIE | BOEK

€ 19,95 | paperback met flappen | 324 blz. | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-31-1
mei 2019

Miriam van Reijen laat zien hoe je je ongewenste emoties kunt bij-
sturen en zelfs kunt elimineren door bewust te worden van de ach-
terliggende gedachten en door deze kritisch te bevragen.

FILOSOFEREN
OVER 
EMOTIES

Miriam van Reijen
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EERDER AANGEBODEN

Wiskunde is meer dan formules, getallen en modellen: een wiskun-
dige staat midden in de samenleving. Een schitterend boek voor lief-
hebbers van wiskunde en professionals die met wiskunde werken.

€ 22,50 | 160 blz. | hardcover in kleur | 17 x 24 cm | A-boek |
NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-45-1 | april 2018

Opgaan in muziek of natuur. Jezelf vergeten in je werk. Een enkele
keer hebben we dit soort overweldigende ervaringen. Jurgens on-
derzoekt hun aard en betekenis.

€ 19,95 | 224 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-43-7 | maart 2019

FILOSOFIE | BOEK FILOSOFIE | BOEK

FILOSOFIE | BOEK

DE OVERWEL
DIGENDE
ERVARING
LOSBREKEN ALS 
LEVENSKUNST

Peter Jurgens

DE GRENZEN
VAN HET GETAL
WISKUNDIGEN AAN
HET WOORD

Karin Verouden
(red.)

€ 14,95 | 144 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-48-2

RENÉ GUDE
OVER RENÉ
DESCARTES 

René Gude

In dit handzame boekje met nagelaten en niet eerder gepubliceerde
teksten komen fascinatie en wijsheid samen. René Gude over René
Descartes: een eerbetoon aan de liefde voor de filosofie.

Honderd manieren om te leven in honderd puntgave beschrijvin-
gen. Leer van de hele wereld hoe je vandaag eens aan zal pakken.

€ 19,95 | 208 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-49-9 | februari 2019

UBUNTU, 
WU WEI, 
BUEN VIVIR
LEVENSKUNSTEN 
UIT DE HELE 
WERELD

Michel Dijkstra &
Simone Bassie

FILOSOFIE | BOEK
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RECENT VERSCHENEN

Het heelal bevat vooral heel veel ‘niets’, denken wetenschappers.
Nietzsche stelde honderd jaar geleden al dat de realisatie van het feit
dat er ‘niets’ is ons bevrijdt, omdat we die leegte tenminste naar eigen
inzicht kunnen vullen. Maar helemaal blij werd de moderne mens
toch ook weer niet van het overweldigende niets. Rizzuto schetst een
post-nihilistische filosofie.

€ 27,50 | 272 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-
boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-26-0

De creatieve evolutie van Henri Bergson is een filosofische klassieker.
Zijn ideeën over tijd en de interpretatie van de evolutieleer waren en
zijn zeer invloedrijk. De laatste vertaling naar het Nederlands dateert
uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Hoog tijd dus voor een
nieuwe vertaling.

€ 29,95 | 284 blz. | vertaald door Joke van Zijl | paperback
met flappen | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-94-92538-17-8

FILOSOFIE | BOEK FILOSOFIE | BOEK

FILOSOFIE | BOEK

DE CREATIEVE
EVOLUTIE

Henri Bergson

DENKEND AAN
NIETS 

Giovanni Rizzuto

€ 19,95 | 128 blz. | paperback met flappen | 16,7 x 24 cm | A-
boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-42-0

BASISBOEK
POLITIEKE
FILOSOFIE

Frank Rebel
(red.)

Leer wat klassieke denkers, zoals Aristoteles en Mill, en moderne
denkers, zoals John Rawls en Ronald Dworkin, zoal over recht, macht,
vrijheid hebben gedacht. Een onmisbaar boek voor wie zich wil ver-
diepen in de grote politieke vraagstukken.

Ze leken verdwenen, uitgeroeid: indianen, de oorspronkelijke be-
woners van Amerika. En met hen hun culturen, talen en verhalen.
Maar ze vertonen veerkracht en laten weer van zich horen. Wat kun-
nen wij van hen leren?

€ 29,95 | 352 blz. | flexbind in kleur | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR:
730 | ISBN: 978-94-92538-40-6

VEERKRACHT

Serv Wiemers

FILOSOFIE | BOEK

Eindelijk 
vertaald!
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€ 14,95 | 136 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek |
NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-90-8

Een verhelderend en toegankelijk boek voor wie een van de groot-
ste romanciers aller tijden beter wil leren kennen.

€ 17,50 | 164 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 320 | ISBN: 978-94-92538-41-3

DE ESSENTIE 
VAN PROUST

Maarten van 
Buuren

Hét boek over Proust. Keer in de wereld van de dandy en zijn Parijs,
waar Prousts wetten van de liefde gelden en de herinnering het
heden beheerst.

€ 29,95 | 256 blz. | flexbind in kleur | 15 x 23 cm | A-boek
NUR: 320 | ISBN: 978-94-92538-46-8

OP ZOEK
NAAR
PROUST

Frans Jacobs

DE ESSENTIE
VAN SPINOZA

Maarten van
Buuren

RECENT VERSCHENEN

FILOSOFIE | BOEKFILOSOFIE | BOEK

FILOSOFIE | BOEKFILOSOFIE | BOEK

Spinoza begrijpen is niet zo heel moeilijk. Tenminste, niet als je dit
kleine handboekje leest. Maarten van Buuren legt Spinoza op be-
grijpelijke en persoonlijke wijze uit.

3e druk!

€ 17,50 | 240 blz. | vertaald door Thomas Heij | paperback met
flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 
ISBN: 978-94-92538-44-4 | januari 2019

DE STRALENDE
WERELD
EEN FEMINISTISCHE
UTOPIE

Margaret
Cavendish

‘Macht in de handen van een vrouw zou een natuurlijke harmonie
en vrede in de samenleving brengen. Maar kijk uit, want Cavendish’
keizerin deinst niet terug voor het gebruik van excessief geweld.’
– Marli Huijer
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Een kernachtig overzicht van de drie belangrijkste tradities uit het
oosterse gedachtegoed: India, China en Japan.

€ 17,50 | 128 blz. | paperback met flappen | 16,7 x 24 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-80-9

Leer aan de hand van grote denkers als Descartes, Merleau-Ponty
en Arendt wat het betekent om mens te zijn.

€ 19,95 | 136 blz. | paperback met flappen | 16,7 x 24 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-39-0

BASISBOEK
FILOSOFISCHE
ANTROPOLOGIE

Frank Rebel (red.)

Ervaren gespreksleider Marlou van Paridon legt het socratisch ge-
sprek kort en bondig uit in vijf stappen, compleet met checklisten en
overzichten van de belangrijkste handvatten en valkuilen voor de be-
ginnende gespreksleider.

€ 14,95 | 120 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-13-0

SOCRATISCH
GESPREK
VOOR
BEGINNERS

Marlou van
Paridon

Miriam van Reijen legt uit hoe het mogelijk is om te leven zonder
emoties als irritatie, schuldgevoel en teleurstelling.

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

STOÏCIJNSE
LEVENSKUNST

Miriam van Reijen

BASISBOEK
OOSTERSE
FILOSOFIE

Michel Dijkstra

RECENT VERSCHENEN

FILOSOFIE | BOEKFILOSOFIE | BOEK

FILOSOFIE | BOEKFILOSOFIE | BOEK

2e druk!

3e druk!
5e druk!
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VERSCHIJNINGSDATA 2019  

JANUARI

Margaret Cavendish De stralende wereld 
Een feministische utopie

Bouwine Bergsma Hoe alles begon
Marcus Tullius Cicero Hoe je een land bestuurt

FEBRUARI

Wil Heeffer Van roofbouw naar opbouw
Oorsprong en ontwikkeling van de 
Latijns-Amerikaanse filosofie

Gert Willem Haasnoot (red.) Vereeuwigd
Het kwetsbare leven verbeeld

Jan Bransen Gevormd of vervormd?
Een pleidooi voor ander onderwijs

Michel Dijkstra 
& Simone Bassie Ubuntu, Wu Wei, Buen Vivir

MAART

Marthe Kerkwijk Lul! 
Waarom het gebroken hart gelijk heeft

Peter Jurgens De overweldigende ervaring

Erno Eskens De kinderen van Chronos

APRIL

Karin Braamhorst Iconische iconen
Tim Kooijman ‘Zonder roes komt niets goeds 

tot stand’ 
De woorden van Frans Jacobs

Karin Verouden (red.) De grenzen van het getal 
Wiskundigen aan het woord

MEI

Lieve Goorden De essentie van Arendt
Jeremy Bentham & John 
Stuart Mill Utilisme
Miriam van Reijen Filosoferen over emoties

JULI/AUGUSTUS

Henk Sissing (red.) Bildung scheurkalender 2020
Ruud Klarus Van 'afrigten' naar onderwijs

100 jaar beroepsonderwijs in Nederland

iFilosofie
Op de website
iFilosofie.nl 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. 
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