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‘Je kan een verschil maken .’

Waarom zou ik?
Handelen in een
veranderend klimaat
Petra van der Kooij
Had Petra van der Kooij een paar jaar geleden gevraagd naar de rol van het individu in
het klimaatprobleem en ze had geantwoord
dat het aanpakken van klimaatverandering
niet gaat over individuele keuzes, maar over
het veranderen van politieke, economische
en culturele structuren. Tegelijkertijd probeerde ze al lang in haar eigen leven duurzame keuzes te maken. Als ze zelf zo
duurzaam probeert te leven, vroeg ze zich af,
waarom vindt ze dat dan een onbelangrijk
thema in het klimaatdebat?
Met deze vraag in het achterhoofd ging ze
op zoek naar antwoorden. Petra van der
Kooij ging in gesprek met politiek-filosofen,
ondernemers, actievoerder en ecologen, en
leerde gaandeweg dat je individuele keuze
bepaald niet in strijd is met het aanpakken
van de samenleving. Op individueel niveau
kan je veel sneller veranderingen maken, die
uiteindelijk kunnen leiden tot structurele
veranderingen.
Waarom zou ik? stelt iedere lezer in staat
om zich te beraden op haar eigen levenshouding, en geeft iedereen die niet weet wat te
doen helder advies.
Met interviews met: Marli Huijer, Marc Davidson,
Peter Smith, René ten Bos, Irma Abelskamp, Kimo
van Dijk, Kauthar Bouchallikht, Daniëlle Hirsch,
Volkert Engelsman, Jan van de Venis, Talitha
Muusse, klimaatstakers Sophie en Roemer.

Petra van der Kooij studeerde bètagamma aan de Universiteit van Amsterdam
en Human Ecology: Culture Power and
Sustainability aan de Universiteit van Lund.
Daarna deed ze onderzoek naar het
Antropoceen en klimaatrechtvaardigheid
voor Wetenschappelijk Bureau GroenLinks,
de Vrije Universiteit Amsterdam en de
Universiteit Utrecht. Momenteel werkt ze
aan het klimaatadaptief maken van
gemeenten bij de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en is ze junior
researcher aan de Universiteit van Utrecht.

Promotie
• Presentatie op 16 september in Utrecht
• Een zeer welkom boek in verwarrende tijden
• Sluit aan bij actuele publieke discussies
• Netwerk Fair Ecological Limits Project
• Aandacht in de nieuwsbrief van het Ethiek Instituut
• Uitgebreide online-campagne met artikelen en blogs
van de auteur
• Lunchlezing bij Wetenschappelijk Bureau GroenLinks

€ 17,50 | 192 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-60-4
september 2019
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‘Het goede leven kun je definiëren: het bestaat
uit de waardevolste dingen die de mensheid
heeft voortgebracht en zal voortbrengen.’

Doorlopen en
stilstaan
Zoeken naar het
goede leven
Henk Smeijsters
In beginsel heeft een mens drie opties. Je
kunt je altijd in de actie storten en nooit
achter de geraniums gaan zitten. Je kunt je
volledig van de wereld afzonderen en je als
een kloosterling niet op de wereld richten,
maar op dat wat de wereld overstijgt. De
derde optie brengt actief zijn en contemplatief leven met elkaar in evenwicht. Filosoof Henk Smeijsters ging op zoek naar dit
evenwicht, en schreef dit indrukwekkende
boek.
Omdat Smeijsters ziet dat de huidige maatschappij overhelt naar tomeloze activiteit,
maakt hij zich in dit boek sterk voor het in
ere herstellen van een contemplatieve levenshouding. Een gebrek aan evenwicht
tussen actie en contemplatie is niet alleen
slecht voor de aarde en het fysieke voortbestaan van de mens, maar vooral ook voor
ons geestelijke welzijn.
Een boek dat duizelt in zijn eruditie en dat
elke bladzijde aan het denken zet, over de
maatschappij waarin we leven en over onszelf.

Henk Smeijsters studeerde sociale pedagogiek/andragogiek, muziekwetenschappen en piano, en promoveerde in 1986
op basis van een filosofische cultuurkritiek
op de toepassing van technologie in de
muziek. Hij werkte als docent, onderzoeker
en lector en is een wereldwijd vermaard
ontwikkelaar van de muziektherapie en
creatieve therapie. Sinds zijn emeritaat
verdiept hij zich als filosofisch cultuurcriticus en psychomusicoloog in de mens,
maatschappij en muziek.

Promotie
• Advertenties in landelijke en regionale dagbladen en
toonaangevende tijdschriften.
• Uitgebreide onlinecampagne.
• Voorpublicatie in iFilosofie (6.000 abonnees).
• De auteur is beschikbaar voor lezingen in Nederland
en Vlaanderen.

€ 29,95 | 448 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-61-1
oktober 2019
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‘Angst leren begrijpen is een avontuur dat
iedereen dient aan te gaan.’ – Kierkegaard

De schoonheid
van angst
Saskia Kalb
Toen Saskia Kalb een jaar of zestien was,
kreeg ze voor het eerst een angstaanval. De
ervaring zou haar leven grotendeels tekenen.
Omdat therapeuten vol goede bedoelingen
haar niet konden helpen, besloot ze zelf op
onderzoek te gaan. Ze studeerde psychologie
en las alles waar ze haar handen op kon krijgen: filosofie, biologie, kabbala en nog veel
meer. En ze slaagde erin haar angst beter te
begrijpen en een plek in haar leven te geven.
De schoonheid van angst is het resultaat van
tientallen jaren onderzoek. Erin vindt de
lezer alles wat Saskia Kalb geleerd heeft, en
haar heeft geholpen tijdens haar worsteling
met angst. Je leert dat angst een goede leermeester is en dat een angstig karakter veel
mooie eigenschappen met zich meebrengt.
Iedereen heeft wel in zeker mate angst. Iedereen, behalve psychopaten. Angst hoort bij
het leven zoals mieren bij een picknick.
Een boek voor iedereen die lijdt aan een
vorm van angst of zorgelijkheid, iedereen
van wie een dierbare te kampen heeft met
angstaanvallen, en iedereen die onze innerlijke demonen beter wil begrijpen.

Saskia Kalb werkte als econoom en registeraccountant in Monaco tot ze een burnout kreeg. Sinds haar jeugd leed ze aan
een angststoornis die ze met alle macht
probeerde te onderdrukken. Ze hing een
glansrijke carrière aan de wilgen en ging
psychologie studeren. In de jaren nadien
overwon ze niet haar angst, maar wel de
worsteling ermee. Nu woont ze met haar
echtgenoot en drie honden in Frankrijk.

Promotie
• Promotie bij GGZ-instellingen.
• Uitgebreide onlinecampagne.
• Adverteren in netwerk van registeraccountants.
• Aandacht in psychologiebladen.
• Voorpublicatie in iFilosofie (6.000 abonnees).

€ 24,95 | 304 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-62-8
september 2019
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‘Wees een fakkeldrager van de waarheid.’

Van Eeden kiest
voor de maan
Mogobe Ramose
We kunnen allemaal wel wat maanziekte gebruiken. De maan associëren we misschien
van oudsher met abnormale dromen en irrationele gedragingen, maar tegelijkertijd is zij
noodzakelijk voor het ecosysteem en de
naamgever van het vooruitstrevende Maanverdrag uit 1979. Hierin verklaarde de mensheid gezamenlijk dat geen staat aanspraak
kon maken op welk hemellichaam dan ook.
Al hebben weinig grote staten het verdrag
daadwerkelijk geratificeerd, de redenering
erachter noemt filosoof Mogobe Ramose
toonaangevend voor een nieuwe manier van
denken, waarin niet macht maar eendracht
de boventoon voert. Aan de hand van de
maan en de psychiater Frederik van Eeden
ontwikkelt Ramose een hoogst originele filosofie over mens-zijn, waarbij hij kritiek op de
moderne, door geld gedreven maatschappij
niet schuwt. Steeds houdt hij de lezer vergezichten voor, zoals de maan op onbewolkte
nachten de weg wijst.
Van Eeden kiest voor de maan komt uit in een
mooie tweetalige (Nederlands/Engelse) editie,
met een inleiding van filosoof en kenner
Henk Haenen.

Mogobe Ramose is hoogleraar aan de
Universiteit van Zuid-Afrika (UNISA) in Pretoria. Hij staat bekend om zijn toepassing
en uitwerking van de Afrikaanse ubuntufilosofie, waarmee hij filosofische vraagstukken belicht op unieke wijze. Naar het
Nederlands werd eerder zijn Ubuntu vertaald (Ten Have, 2017).

Promotie
• Aandacht in iFilosofie (6.000 abonnees).
• Advertenties in filosofievakbladen.
• Geschikt voor een groot publiek (zowel Engels- als
Nederlandstalig).
• Uitgebreide onlinecampagne.

€ 9,95 | 96 blz. | paperback met flappen | vertaald door Melissa van Amerongen | 11,8 x 18 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-63-5 | december 2019
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‘Willen we cultuur behouden, dan moeten
we cultuur blijven scheppen.’

In de schaduwen
van morgen
Johan Huizinga
Met In de schaduwen van morgen, dat voor het
eerst verscheen in 1935, brak wereldberoemd
historicus Johan Huizinga door naar het
grote publiek. Het waarschuwende boek
werd in de jaren dertig vertaald naar alle
grote Europese talen. Ook nu nog is het een
belangrijk geschrift dat urgent en meeslepend probeert duidelijk te maken wat er
gaande is in de wereld.
Wel is het iconische boek aan afstoffen toe.
Het origineel is niet gemakkelijk geschreven
en het Nederlands is sterk veranderd in de
afgelopen eeuw. Carla du Pree, die promoveerde op de rol van Huizinga in het
publieke debat, verzorgt de hertaling van
In de schaduwen van morgen en voegt er een
uitgebreide inleiding aan toe.
Deze eigentijdse versie van In de schaduwen
van morgen maakt het mogelijk om Huizinga
opnieuw een rol te laten spelen in het debat
over de betekenis van cultuur en de staat van
Nederland.

Johan Huizinga (1872-1945) was een
Nederlands historicus en cultuurfilosoof.
Hij is de grondlegger van de Nederlandstalige cultuurgeschiedenis en gaf lezingen
over de hele wereld. Zijn belangrijkste, veel
vertaalde werken zijn Herfsttij der Middeleeuwen (1919), Erasmus (1924), In de schaduwen van morgen (1935) en Homo ludens
(1938).

Promotie
• Kan niet ontbreken in discussies over de Nederlandse
cultuur.
• Voor liefhebbers van Spengler, Benda en Ortega y
Gasset, maar dan beter.
• Veel aandacht voor Huizinga in het jubileumjaar van
Herfsttij der Middeleeuwen.
• Uitgebreide onlinecampagne.

€ 17,50 | 192 blz. | paperback met flappen | hertaald door Carla du Pree | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-94-92538-64-2 | november 2019
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‘Wat voor wereld creëren we met de inzet van technologie?’

De publieke sfeer
in de 21e eeuw
Hannah Arendt
als gids voor
professionals
Henriëtta Joosten
Onze wereld wordt alsmaar digitaler. Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
heeft een ongekende invloed op ons dagelijks
leven. We raken gewend aan omgevingen die
op onze voorkeuren en zoekgeschiedenis zijn
afgestemd, en verliezen daardoor de gemeenschappelijke wereld langzaam maar zeker
uit het oog.

Henriëtta Joosten is docent en onderzoeker aan De Haagse Hogeschool. Zij
promoveerde in 2015 aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam op de betekenis
van Nietzsches filosofie voor het onderwijs.
Eerder schreef zij Streven naar beter.
Nietzsche als gids voor het hbo (Klement,
2016).

De toename van ICT maakt het publieke gesprek steeds lastiger. De smartphone slokt de
samenleving op. De publieke sfeer, van oudsher de vrijhaven voor democratisch overleg,
staat onder druk. Filosoof Henriëtta Joosten
zwengelt met De publieke sfeer in de 21e eeuw
het publieke gesprek aan over de wereld die
we met de inzet van technologie aan het
creëren zijn. Dit leidt tot een prikkelende
visie vol handreikingen aan professionals,
geïnspireerd door het gedachtegoed van de
politieke denker Hannah Arendt.

Promotie

Een belangrijk boek voor professionals die
met hun werk direct of indirect invloed uitoefenen op de vormgeving van de samenleving via de inzet van ICT.

• Sluit aan bij groeiende aandacht voor het werk van
Hannah Arendt.
• Advertenties in vakbladen.
• Evenement bij De Haagse Hogeschool.
• Uitgebreide onlinecampagne.

“Henriëtta Joosten doordenkt de maatschappelijke consequenties van de technologisering aan
de hand van het werk van Hannah Arendt. Belangrijk denkwerk met grote maatschappelijke –
menselijke! – waarde. Van harte aanbevolen!”
Mr. Leonard Geluk
Voorzitter CvB De Haagse Hogeschool

€ 19,95 | 192 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-65-9
november 2019
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‘Hoe kun je gevoel en verstand op een lijn
brengen om tot het juiste gedrag te komen?’

Aristoteles in actie
Praktische wijsheid
voor professionals in
het onderwijs
Elke Müller (red.)
Stel, je leert op de politieacademie voor politieagent. Deze opleiding besteedt een hoop
aandacht aan professionele competenties
zoals integriteit, loyaliteit, dienstbaarheid,
besluitvaardigheid en stressbestendigheid.
In de filosofie staan de genoemde competenties ook wel bekend als deugden: goede menselijke karaktereigenschappen die je kunt
trainen door veelvuldige oefening. Het hoger
onderwijs hecht bovendien veel waarde aan
de zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden.
Denk aan samenwerken, kritisch denken,
creativiteit en mediawijsheid.
De auteurs van Aristoteles in actie menen dat
nog iets anders essentieel is voor de vorming
van professionals: de notie van praktische
wijsheid. Zij ontlenen dit begrip aan de
Griekse filosoof Aristoteles (384 v.Chr.-322
v.Chr). Aan de hand van verhalen en casussen
uit de onderwijspraktijk laten zij zien hoe
praktische wijsheid het fundament vormt
onder alle vaardigheden en competenties en
hoe je studenten in het middelbaar en hoger
beroepsonderwijs praktische wijsheid bijbrengt.

Elke Müller is docent en senior onderzoeker aan De Haagse Hogeschool. Zij promoveerde in de filosofie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam in 2009.

Het voorwoord bij Aristoteles in actie is geschreven door Paul van Tongeren.
Met bijdragen van: Elke Müller, Bert van
den Bergh, Henriëtta Joosten, Chris Detweiler, Niek van Antwerpen, Juul Gooren,
Gerben Bakker.

Promotie
• Presentatie op De Haagse Hogeschool.
• Sluit aan bij actuele thema’s in het onderwijs.
• Aandacht in vakbladen.
• Uitgebreide onlinecampagne.

€ 19,95 | 296 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-66-6
oktober 2019
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‘Dat doen we morgen wel.’

Florian Jacobs is procrastinator, filosoof en uitgever
bij ISVW Uitgevers. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij publiceerde onder
meer de dichtbundel
Zwaan en zang en schreef
voor Filosofie-Tijdschrift en
Filosofie Magazine.

Marthe Kerkwijk is procrastinator, filosoof en programmamanager bij ISVW.
Zij studeerde filosofie aan
de Universiteit van Amsterdam. In 2019 verschijnt ook
van haar hand Lul! Waarom
het gebroken hart gelijk heeft.
Promotie

Dit boek komt er nooit
De filosofie van uitstelgedrag

• Sluit aan bij problematiek
van miljoenen Nederlanders
en Vlamingen.
• Presentatie op Landgoed
ISVW.
• Voorpublicatie in iFilosofie
(6.000 abonnees).
• Uitgebreide
onlinecampagne.

Florian Jacobs & Marthe Kerkwijk
Je hebt je belastingaangifte voor je neus en nog een pagina of duizend te lezen voor je werk of
studie, en zeeën van tijd. Maar toch doe je het niet. Je doet wel allerlei andere nuttige dingen.
De hond kijkt je lief aan met een riem in zijn bek, dus je gaat wandelen. Je vrienden mogen
ook weleens aandacht dus je gaat naar de kroeg. En het is hoog tijd voor een grote
schoonmaak. En, poef, daar gaat de tijd. Morgen weer een dag.
Florian Jacobs en Marthe Kerkwijk hebben zulke situaties vaak genoeg meegemaakt om zich
te willen verdiepen in dit probleem. Waarom stellen we toch constant uit, wanneer we
donders goed weten hoe opgelucht en vervuld we ons zullen voelen zodra we dat klusje
hebben geklaard? Aan de hand van de filosofie komen zij iets dichterbij een verklaring voor
ons uitstelgedrag. Tenminste, als zij aan schrijven toekomen.

€ 14,95 | 144 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-67-3
december 2019 (onder voorbehoud)
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UBUNTU,
WU WEI,
BUEN VIVIR

DE GRENZEN
VAN HET GETAL
WISKUNDIGEN AAN
HET WOORD

LEVENSKUNSTEN
UIT DE HELE
WERELD

Karin Verouden
(red.)

Michel Dijkstra &
Simone Bassie
Wiskunde is meer dan formules, getallen en
modellen: een wiskundige staat midden in de
samenleving. Een schitterend boek voor
liefhebbers van wiskunde en professionals die
met wiskunde werken.

Honderd manieren om te leven in honderd
puntgave beschrijvingen. 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 | november 2019

€ 22,50 | 160 blz. | hardcover in kleur | 17 x 24 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-45-1 | september 2019

FILOSOFIE | BOEK
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HOE JE
EEN LAND
BESTUURT

LUL!
WAAROM HET
GEBROKEN HART
GELIJK HEEFT

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 adviezen nog op ook. Hoe je een land bestuurt,
een handzaam overzicht van bestuurderschap.
€ 12,50 | 96 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-23-9 | december 2019

Marthe
Kerkwijk

De filosofie van liefdesverdriet.

€ 14,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-52-9 | oktober 2019
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LEVENSKUNST | BOEK

DE ESSENTIE
VAN ARENDT

‘ZONDER ROES
KOMT NIETS
GOEDS TOT
STAND’
DE WOORDEN VAN
FRANS JACOBS

Lieve Goorden

Tim Kooijman
Maak kennis met de belangrijkste denker voor
onze tijd: Hannah Arendt.

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

Bij deze filosoof gaan ernst en humor heel goed
samen.

€ 14,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-59-8 | november 2019

FILOSOFIE | BOEK

GESCHIEDENIS | BOEK

VAN ‘AFRIGTEN’
NAAR
ONDERWIJS
100 JAAR
BEROEPSONDER
WIJS IN
NEDERLAND

UTILISME
Jeremy Bentham
& John Stuart
Mill

Ruud Klarus

‘Het grootste geluk voor het grootste aantal
mensen is de basis van moraal en wetgeving.’
Drie klassiekers uit de filosofie in één boek.

€ 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 | december 2019

20

De geschiedenis van Nederland aan de hand
van de belangrijkste ontwikkelingen in het beroepsonderwijs.

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

LEVENSKUNST | BOEK

KRACHT!
VEERKRACHT
VERBEELD

RENÉ GUDE
OVER RENÉ
DESCARTES

Gert Willem
Haasnoot (red.)

René Gude

Alle mensen in dit boek omarmen het leven ten
volle, ondanks of juist dankzij hun ziekte. Hun inspirerende en doorleefde inzichten worden begeleid door prachtige portretfoto’s, gemaakt door
bekende fotografen.
€ 14,95 | 168 blz. | hardcover | 16,6 x 22,5 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-56-7

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.
€ 15,- | 144 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-48-2

FILOSOFIE | BOEK

VAN
ROOFBOUW
NAAR OPBOUW
OORSPRONG EN
ONTWIKKELING
VAN DE LATIJNS
AMERIKAANSE
FILOSOFIE

FILOSOFIE | BOEK

Eindelijk
vertaald!

DE CREATIEVE
EVOLUTIE
Henri Bergson

Wil Heeﬀer

Maak kennis met de bevrijdingsfilosofie.

€ 24,95 | 176 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-53-6

Eindelijk weer vertaald: de filosofische klassieker over tijd en onszelf.

€ 30,95 | 288 blz. | paperback met flappen | vertaald door
Joke van Zijl | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-94-92538-17-8
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RECENT VERSCHENEN
FILOSOFIE | BOEK

FILOSOFIE | BOEK

3e druk!

4e druk!

GEVORMD OF
VERVORMD?
EEN PLEIDOOI
VOOR ANDER
ONDERWIJS

INLEIDING
TAOÏSTISCHE
FILOSOFIE
LEVEN VANUIT
NIETDOEN

Jan Bransen

Michel Dijkstra

Het onderwijs vormt niet: het vervormt. En het
kan zoveel beter. Onderwijs kan vormen, en om
dat te bereiken moet het roer om.

€ 24,95 | 216 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-57-4

De inleiding in de taoïstische wijsbegeerte met
bijdragen van kenners Michel Dijkstra, René
Ransdorp, Woei-Lien Chong en Jan De Meyer.

€ 15,45 | 184 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-52-6

FILOSOFIE | BOEK

4e druk!

FILOSOFIE | BOEK

4e druk!

SOCRATISCH
GESPREK
VOOR
BEGINNERS

DIERENTALEN
Eva Meijer

Marlou van
Paridon

Ervaren gespreksleider Marlou van Paridon legt
het socratisch gesprek kort en bondig uit in vijf
stappen, compleet met checklisten en overzichten van de belangrijkste handvatten en valkuilen
voor de beginnende gespreksleider.
€ 15,45 | 120 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-13-0
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Dieren zijn net mensen. Ook zij praten allemaal
met elkaar.

€ 18,00 | 176 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-74-8
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iFilosofie
iFilosofie is het digitale
tijdschrift van de
Internationale School
voor Wijsbegeerte.
Met video’s, recensies, interviews,
boeksignaleringen,
trends en voorpublicaties.
Download het
volledige tijdschrift
als PDF of iBook
op ifilosofie.nl of
blader online door
de afzonderlijke
artikelen.

VERSCHIJNINGSDATA NAJAAR 2019
SEPTEMBER
Petra van der Kooij
Saskia Kalb
Karin Verouden

Waarom zou ik? Handelen in een
veranderend klimaat
De schoonheid van angst
De grenzen van het getal. Wiskundigen
aan het woord

OKTOBER
Henk Smeijsters
Elke Müller (red.)
Marthe Kerkwijk
Lieve Goorden

Doorlopen en stilstaan. Zoeken naar
het goede leven
Aristoteles in actie. Praktische wijsheid
voor professionals in het onderwijs
Lul! Waarom het gebroken hart gelijk
heeft
De essentie van Arendt

Ubuntu, Wu wei, Buen vivir.
Levenskunsten uit de hele wereld
‘Zonder roes komt niets goeds tot
stand’. De woorden van Frans Jacobs

DECEMBER
Mogobe Ramose
Marcus Tullius Cicero
Jeremy Bentham
& John Stuart Mill
Ruud Klarus

Van Eeden kiest voor de maan
Hoe je een land bestuurt
Utilisme
Van ‘afrigten’ naar onderwijs. 100
jaar beroepsonderwijs in Nederland

IN DE NABIJE TOEKOMST
Florian Jacobs
& Marthe Kerkwijk

NOVEMBER
Johan Huizinga
Henriëtta Joosten

Michel Dijkstra
& Simone Bassie
Tim Kooijman

Dit boek komt er nooit. De ﬁlosoﬁe
van uitstelgedrag

In de schaduwen van morgen
De publieke sfeer in de 21e eeuw.
Hannah Arendt als gids voor professionals
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