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‘Hoe verenigen we Europa?’

Republiek Europa
Ulrike Guérot
Het is tijd voor een nieuw Europa, een
meer democratisch Europa. Met elke
nieuwe crisis verlangen we meer naar een
ander Europa. Maar hoe geven we daar
invulling aan? Of is 'Europese democratie'
een leeg begrip?
Ulrike Guérot heeft een antwoord.
Volgens haar is het hoog tijd voor een
Europese Republiek. In heldere taal veegt
ze alle slappe compromissen van tafel. Ze
pleit voor het einde van de achterhaalde
natiestaat en voor een radicale
democratisering van Europa.
Republiek Europa verschijnt in een speciale
tweetalige (Nederlands/Engels) editie.

Ulrike Guérot is hoogleraar Europees
beleid en democratie aan de Donau
Universiteit van Krems. Daarnaast is ze
directeur en oprichter van het European
Democracy Lab en heeft ze ruim twintig
jaar ervaring in verschillende Europese
denktanks. Ze schreef verschillende
boeken, waarvan Red Europa! en De nieuwe
burgeroorlog al in het Nederlands zijn
verschenen.

Promotie
• Bekend van VPRO Tegenlicht en Arte.
• Waardevolle inzichten van één van de grootste proEuropese denkers van onze tijd.
• Spreker van de Van Eedenlezing op Landgoed ISVW
van 11 december 2019.
• Europa-special iFilosofie (6.000 abonnees).
• Uitgebreide aandacht op social media.
• Advertenties in toonaangevende tijdschriften.

€ 14,50 | 128 blz. | luxe paperback | vertaald door Melissa van Amerongen | 11,8 x 18 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-68-0 | april 2020
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‘Waarom Plato een egel is. En Aristoteles een vos.’

De egel en de vos
Isaiah Berlin
‘De vos weet van alles wat, maar de egel kent één
ding door en door.’ Toen Isaiah Berlin deze
uitspraak in zijn studentenjaren voor het
eerst hoorde, maakte hij er een geintje van:
hij verdeelde zijn vrienden in egels en
vossen. Egels zijn op zoek naar één centrale
gedachte waaraan ze alles proberen te
koppelen. Vossen zijn gefascineerd door de
oneindige variatie op de wereld. Egels zijn
structurele drammers, vossen zijn
ongeorganiseerde fladderaars.
Wil je weten wat voor een denker iemand
is, begin dan bij de vraag of je een egel of
een vos voor je hebt. Plato, Hegel: egels.
Aristoteles, Erasmus: vossen. Sommigen
zijn iets moeilijker: wat is Tolstoj
bijvoorbeeld? En hoe sta je zelf eigenlijk in
het leven, als egel of als vos?
Sinds zijn eerste publicatie in 1953 is De
egel en de vos een groot succes. Berlin
spreekt de lezer direct aan, verhelderend
en meeslepend. Willen we allemaal niet
beter weten wie we eigenlijk zijn?

©Isaiah Berlin Literary Trust

Isaiah Berlin (1909-1997) was een van de
bekendste publieke intellectuelen in het
Verenigd Koninkrijk. Hij kwam over de
vloer bij grootheden als John F. Kennedy
en Anna Achmatova. Als ﬁlosoof en
intellectueel historicus aan Oxford werd hij
beroemd door zijn verdediging van
burgerlijke vrijheden en zijn karakteristieke
spreek- en schrijfstijl. De egel en de vos is
een van zijn populairste werken.

Promotie
• Een moderne klassieker, voor het eerst zelfstandig in
het Nederlands uitgegeven.
• Voor liefhebbers van Russische literatuur.
• Berlin-weekend met Arnon Grunberg op Internationale School voor Wijsbegeerte op 6-7 juni 2020.
• Berlin-special iFilosofie (6.000 abonnees).
• Podcast met vertaler Thomas Heij.
• Uitgebreide aandacht op social media.

€ 14,95 | 160 blz. | luxe paperback | vertaald door Thomas Heij | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-94-92538-69-7 | februari 2020
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‘Ontdek de Marcus Aurelius van China’

Wortels van
levenskunst
Hong Zicheng
Al lijkt het ongelofelijk, een Oud-Chinese
filosofische tekst uit 1590 zorgde recentelijk
in Japan en Korea voor een ware hype: de
Caigentan, ‘wortels van levenskunst’. In een
grote serie aforismen stelt Hong Zicheng
natuur en moraal centraal, benaderd vanuit
confucianisme, taoïsme en boeddhisme.
Waarom zijn deze aforismen opeens
populair? Omdat ze uitnodigen tot kritische
zelfreflectie over ongelijkheid, egoïsme en
individualisme. Daarmee zijn ze een perfecte
gids voor werk en leven waarvan we nog
steeds veel kunnen leren.
Caigentan is inmiddels meerdere keren
vertaald sinds zijn heropleving in Oost-Azië,
maar een Nederlandse vertaling, direct uit
het Chinees, bleef tot dusver uit. In Wortels
van levenskunst staan alle aforismen op een rij,
vertaald en ingeleid door China-expert Carlo
Hover. Extra toelichting bieden citaten uit de
Chinese filosofie en poëzie die de aforismen
inspireerden. Zo biedt het boek ook een
overzicht van de rijke Chinese cultuurgeschiedenis.
Een klassieker voor elke liefhebber van
oosterse filosofie.

Hong Zicheng (1572-1620) was een zeer
belezen schrijver en denker. Hij bewoog
zich in hoge kringen tijdens het einde van
de Ming-dynastie. Tijdens deze periode
schreef hij meerdere werken, waaronder
naast Wortels van levenskunst ook
Wonderbaarlijke sporen van onsterfelijken en
Boeddha’s.

Promotie
• Voor het eerst direct uit het Chinees vertaald naar
het Nederlands.
• Gerelateerde cursussen op Internationale School
voor Wijsbegeerte.
• Uitgebreide aandacht op social media.

€ 24,95 | 288 blz. | luxe paperback | vertaald en ingeleid door Carlo Hover | 14,5 x 21 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-70-3 | april 2020
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'Afstemmen zonder vergaderen?'

Het Bijeﬀect
Leren samenwerken
van bijen
Ramon Hagedoorn
Honingbijen vergaderen nooit, hebben geen
verschillende afdelingen en evalueren hun
werk niet. Toch is de opbrengst van hun
werk glashelder: ze bestuiven bloemen. En
dat doen ze met zijn allen, ogenschijnlijk
zonder gemor.
Honingbijen overleven al miljoenen jaren in
volken van tienduizenden individuen. Wij
mensen niet. Hoewel we beginners zijn in
grootschalig samenwerken, doen we bijna
niet anders meer. Volgens Ramon Hagedoorn
zijn we er zelfs verslaafd aan. Dat is een
risico, voor ons en voor onze omgeving. Een
oplossing is om zaken (weer) in klein
verband te gaan organiseren. Maar kan dat
wel?
Bestuderen van bijen biedt uitkomst. Het
Bijeffect biedt praktische handvatten voor
beter samenwerken. Wil jij weten hoe we de
boel beter met elkaar kunnen regelen? Bijen
hebben een antwoord, en jij straks ook.

Ramon Hagedoorn is bestuurskundige
en imker. Tijdens zijn studie kocht hij een
bijenvolk en raakte hij meteen gefascineerd
door de slimme samenwerking tussen
bijen. Toen hij na zijn studie bij de
Rijksoverheid ging werken, raakte hij weer
gefascineerd door samenwerking, maar
dan vooral door het moeizame karakter
ervan. Hij richtte zijn eigen bedrijf op,
Bijeﬀect. Sindsdien geeft hij trainingen en
lezingen over wat mensen kunnen leren
van bijen.

Promotie
• De auteur geeft lezingen en trainingen in heel het
land.
• Erik of het klein insectenboek voor volwassenen en voor
organisaties.
• Groeiende belangstelling voor ecoﬁlosoﬁe.
• Podcast met auteur Ramon Hagedoorn.

€ 19,95 | 192 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730, 801 | ISBN: 978-94-92538-71-0
februari 2020
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‘De grenzen van mijn taal betekenen de grenzen
van mijn wereld’ - Ludwig Wittgenstein

Taalkracht
Andere woorden,
andere werelden
Christien Brinkgreve, Eric Koenen
en Sanne Bloemink (red.)
Woorden scheppen werkelijkheid. Onze taal
is ons denken en ons handelen. Maar maken
we ons eigenlijk druk om de woorden die we
gebruiken?
Socioloog Christien Brinkgreve en de andere
schrijvers van Taalkracht zien overal taalgebruik veranderen. Financiële taal neemt
andere domeinen over zoals het onderwijs
en de zorg, de DSM is de dwingende taal
geworden in de psychiatrie en musea moeten
op eieren lopen als ze woorden zoeken voor
een uitdagende tentoonstelling.
In Taalkracht presenteert een rijk palet van
schrijvers betekenisvolle taalverschuivingen.
Taalkracht waarschuwt en enthousiasmeert,
roept op en geeft duiding. Een boek voor
iedereen die beter wil begrijpen hoe woorden onze werkelijkheid maken en breken.
Met een inleiding van Paul Verhaeghe en
bijdragen van onder andere Trudy Dehue en
Jim van Os.

Christien Brinkgreve is emeritus
hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de
Universiteit Utrecht. Naast haar
universitaire werk heeft ze altijd
geschreven voor een breder publiek. Ze
schrijft over gevoel, gedrag en moraal,
bekijkt deze in de context van de tijd en
onderzoekt welke, vaak verborgen, eisen
aan mensen worden gesteld.

Promotie
• Christien Brinkgreve heeft al tien jaar een column op
de achterpagina van NRC Handelsblad.
• Lezingen op congressen en symposia, en ook voor
scholen en bibliotheken.
• Weekend op de Internationale School voor
Wijsbegeerte.
• Workshops en bijeenkomsten over het zelf en
zelfkennis, over belang van een verhaal, over het
verlangen naar gezag en de krachten van goed en
kwaad.

€ 17,50 | 144 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-72-7 | maart 2020
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‘Heeft het humanisme zijn beste tijd gehad?’

Sprookjes voor
hoogopgeleiden
Humanistische antwoorden
op Harari’s ‘Homo Deus’
Een uitgave van Stichting Socrates
onder redactie van
Dick Middelhoek
Wat is de toekomst van de mens en wat biedt
het humanisme ons? Met die vragen stapte
Stichting Socrates op een tiental humanistische hoogleraren af. Aan de hand van Yuval
Noah Harari’s Homo Deus bespreken zij
thema’s als autonomie, ecohumanisme,
duurzaamheid, humanisering, kunstmatige
intelligentie, zingeving en de vrije wil.
De kritiek op Harari is niet mals. Tegelijkertijd ontwikkelen de auteurs hun visie op een
hedendaagse wereld waarin ze mensen nu
eens niet tegenstellen aan hun leefomgeving.
Sprookjes voor hoogopgeleiden bevat bijdragen
van en interviews met Marc Davidson, Neelke
Doorn, Joachim Duyndam, Yolande Jansen,
Elselijn Kingma, Jeanette Pols, Heleen Pott,
Eric Rietveld, Joop Schippers, Cor van der
Weele en Denker des Vaderlands Daan
Roovers. Het voorwoord werd geschreven
door Lieteke van Vucht Tijssen, voorzitter
van Stichting Socrates.

Dick Middelhoek is trainer, coach en ondernemer in het onderwijs. Na zijn doctoraal bedrijfseconomie in Rotterdam en
diverse commerciële functies startte hij in
2002 als vmbo-docent. In 2004 richtte hij
Bureau Overleren op. Hij schreef boeken
en artikelen over ondernemerschap, voorbeeldgedrag en onderwijs. Sinds 2015 is
hij docent bij de ISVW en hoofdbestuurslid
bij het Humanistisch Verbond.

Promotie
• Uitgebreid interview met Denker des Vaderlands,
Daan Roovers.
• Netwerk drukbezochte Socrates Summerschool in
zomer 2019 op Landgoed ISVW.
• Netwerk Stichting Socrates.
• Uitgebreide aandacht op social media.

€ 14,95 | 96 blz. | hardcover | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-73-4 | januari 2020

15

ISVW.UITG.BROCH.VOORJAAR.20.qxp_X 02-12-19 10:13 Pagina 16

FILOSOFIE | BOEK

Eerder verschenen essenties:

16

ISVW.UITG.BROCH.VOORJAAR.20.qxp_X 02-12-19 10:13 Pagina 17

‘De weg naar het paradijs begint in de hel’

De essentie van
Dante
Frans Jacobs
Dante Alighieri is een van de grootste
dichters aller tijden. Zijn De goddelijke komedie
staat bekend als een van de hoogtepunten uit
de wereldliteratuur.
Ook Frans Jacobs is sinds jaar en dag
gegrepen door de poëtische kracht van de
Italiaanse schrijver. Hij leerde zelfs
Ouditaliaans om Dante in de oorspronkelijke
versie tot zich te nemen. Zo ontdekte hij dat
er meer schuilgaat in Dantes taal dan de
lezer op het eerste gezicht zou vermoeden.
De essentie van Dante vertelt de lezer wat voor
een wereld er aan De goddelijke komedie ten
grondslag ligt. Wat zijn de inspiratiebronnen
van Dante? Welk religieus gedachtegoed
zorgt voor de structuur van De goddelijke
komedie? Wie was de muze van Dante? En
waar haalde Dante toch al die gruwelijke
straffen in zijn beschrijvingen van de hel
vandaan?
De perfecte leeswijzer bij De goddelijke
komedie, enthousiast en vrolijk verteld.

Frans Jacobs is emeritus hoogleraar
wijsgerige ethiek aan de Universiteit van
Amsterdam. Sinds zijn emeritaat stort hij
zich op randgebieden van de ﬁlosoﬁe,
zoals Dante, Montaigne en Proust. Eerder
schreef hij Een filosofie van emoties en
verlangens, Twaalf emoties, De essentie van
Montaigne, De essentie van Schopenhauer
en Op zoek naar Proust.

Promotie
• De goddelijke komedie is al acht eeuwen een bestseller.
• Voorpublicatie in iFilosofie (6.000 abonnees).
• Auteur is beschikbaar voor lezingen in Nederland en
Vlaanderen.
• Uitgebreide aandacht op social media.

€ 17,50 | 160 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-74-1 | juni 2020
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‘Verbind mensen en culturen’

Marianne Douma (19472019) was docent en
Vriendin van de ISVW. Ze
studeerde management
en organisatie aan de Hogeschool van Amsterdam
en was onder meer bestuurslid van International
Sports Alliance (ISA), Internationale Samenwerking
D66 en tien jaar lid van de
Raad van Toezicht bij
Oxfam Novib. Ze was daarnaast associate lid bij de
African Studies Centre aan
de Universiteit Leiden.

Promotie
• Stijgende belangstelling
voor interculturele ﬁlosoﬁe.
• Afrikaanse ﬁlosoﬁe in de
praktijk.
• Uitgebreide aandacht op
social media.

Levenscirkel
Lessen uit Afrika
Marianne Douma
In 1970 pakte Marianne Douma haar koffers. Ze vertrok om les te geven in Zambia, een land
dat zich net had vrijgevochten van het Britse kolonialisme. De ervaringen die ze opdeed
veranderden haar levenspad voorgoed.
Levenscirkel is het resultaat van Mariannes bespiegelingen over Afrika. In haar memoires
combineert ze haar eigen ervaringen in Zambia met wereldwijde ontwikkelingen en relateert
ze deze aan de geschiedenis van het Afrikaanse continent. Van de tijd voor kolonisatie tot
Ubuntu, van modern humanisme tot Black Lives Matter. Gelijkwaardigheid is het thema dat
deze autobiografische verhalen verbindt.
Een prachtig boek dat postkoloniaal Afrika verduidelijkt en de aandacht geeft die het
verdient.
€ 24,95 | 288 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 402, 730 | ISBN: 978-94-92538-75-8
mei 2020
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‘Tijd om het roer om te gooien’

Ellen Boleij werkte als
jurist en leidinggevende
voor de gemeentelijke en
rijksoverheid en in het
bedrijfsleven. Haar veelzijdige werkervaring
combineerde zij met een
studie rechten aan de
Universiteit van Tilburg en
religiewetenschappen aan
de Radboud Universiteit.
Zij promoveerde in 2018
met een proefschrift op
het snijvlak van uitvoering
van overheidsbeleid,
ﬁlosoﬁe van Hannah
Arendt en hedendaagse
spiritualiteit.

Promotie
• Het gedachtegoed van de
belangrijkste denker voor
nu, Hannah Arendt, in de
praktijk.
• Uitgebreide aandacht op
social media.
• De auteur is beschikbaar
voor lezingen in Nederland
en Vlaanderen.

Een draad in het weefsel
Overheidsbeleid maken
met Hannah Arendt
Ellen Boleij
Onze democratische rechtsstaat heeft het niet gemakkelijk. Burgers herkennen zich niet in
overheidsbeleid, de sociale zekerheid is uitgekleed, schuldenproblematiek rijst de pan uit.
Regels zijn door niemand meer te overzien en toch zien we bij elke misstand dat de eerste
reactie is om regels aan te scherpen. We raken van de wal in de sloot, en de kloof tussen
overheid en burger wordt niet kleiner.
Tijd om het roer om te gooien. In dit boek gaat Ellen Boleij op zoek naar wat nodig is voor een
geloofwaardige overheid. Een overheid die staat voor alle burgers, vooral voor mensen die in
een afhankelijke positie verkeren, zoals in het sociale domein en in de zorg.
€ 24,95 | 208 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730, 800 | ISBN: 978-94-92538-76-5
mei 2020
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‘Tien gouden tips voor de succesvolle vragensteller’
Kristof Van Rossem is
lector en docent aan de
KU Leuven en Odisee
Hogeschool Brussel. Als
zelfstandige begeleidt hij
opleidingen en
organisaties naar betere
dialoog en reﬂectie.

Promotie
• Coachings- en beleidstrajecten op maat.
• Lezingen vanaf voorjaar
2020 in Nederland en
Vlaanderen.
• Advertenties rondom
beroepsopleiding
‘Filosoﬁsch gespreksleider’
op de Internationale School
voor Wijsbegeerte.
• Zichtbaarheid op platform
socratischgesprek.be.
• Co-editie met Uitgeverij
Lannoo Campus

Het ﬁlosoﬁsch gesprek
De basis
Kristof van Rossem
Een filosofisch gesprek vraagt aandacht, tijd, luisterbereidheid en alertheid van geest. Het
vereist het voortdurende besef van het bestaan van verschillende perspectieven. Het kunnen
leiden en evalueren van een socratisch gesprek is misschien wel een van de belangrijkste
vaardigheden in het werkleven van vandaag.
Dit boek brengt je tot de kern van een goed filosofisch gesprek. Je leert hoe je de juiste vragen
stelt en hoe je het gesprek kan evalueren. Wil je meteen praktisch aan de slag, dan vind je er
oefeningen in kritisch denken, spreken, luisteren en in gericht vragen stellen. Welke
communicatiestijl je ook hanteert en met welke leeftijd of doelgroep je ook werkt, in dit boek
vind je een ideaal vertrekpunt.

€ 19,99 | 152 blz. | luxe paperback | 14,8 x 21 cm | A-boek | NUR: 402 | ISBN: 978-94-01467-77-3 | maart 2020

9 789401 467773
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WU WEI,
UBUNTU,
BUEN VIVIR

HOE JE
EEN LAND
BESTUURT

LEVENSKUNSTEN
UIT DE HELE
WERELD

Marcus Tullius
Cicero

Michel Dijkstra &
Simone Bassie
Honderd manieren om te leven in honderd
puntgave beschrijvingen. Leer van de hele
wereld.

Een land besturen is geen klein bier, laat staan een
wereldrijk. Iemand die dat al te goed wist, 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 | mei 2020

€ 19,95 | 208 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-49-9 | februari 2020
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LUL!
WAAROM HET
GEBROKEN HART
GELIJK HEEFT

FILOSOFIE | BOEK

UTILISME
Jeremy Bentham
& John Stuart Mill

Marthe
Kerkwijk

De ﬁlosoﬁe van liefdesverdriet.

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

€ 14,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-52-9 | maart 2020

€ 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 | juni 2020
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DE KINDEREN
VAN CHRONOS
Erno Eskens

DIT BOEK KOMT
ER NOOIT
DE FILOSOFIE VAN
UITSTELGEDRAG
Florian Jacobs &
Marthe Kerkwijk

Als Laura en Bruno meedoen aan een verdwijntruc,
belanden ze tot hun schrik in het oude Griekenland.
Geen Griekse ﬁlosoof heeft van Amsterdam gehoord en
op de wereldkaart komt Nederland niet voor. Hoe
komen ze nu thuis? Met illustraties van Marthe Kerkwijk.

Waarom stellen we toch altijd van alles uit? Twee
ﬁlosofen zoeken het uit en schrijven hun
bevindingen op. Althans, dat zijn ze van plan.

€ 14,95 | 144 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-67-3 | juni 2020
(onder voorbehoud)

€ 23,50 | 192 blz. | flexicover in kleur | 17 x 24 cm | A-boek
NUR: 280 | ISBN: 978-94-92538-33-8 | april 2020

KUNST | BOEK

FILOSOFIE | BOEK

VAN EEDEN
KIEST VOOR
DE MAAN

ICONISCHE
ICONEN
Karin Braamhorst

Mogobe Ramose

Wat betekenen iconen, waarom fascineren ze ons al
eeuwen en wat vertellen ze ons vandaag de dag
nog?

€ 39,95 | 320 blz. | flexicover in kleur | 14,5 x 21 cm | A-boek |
NUR: 649 | ISBN: 978-94-92538-50-5 | mei 2020
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Aan de hand van de maan en de psychiater Frederik
van Eeden vertelt Zuid-Afrikaans ﬁlosoof Ramose op
originele wijze over wat het betekent om mens te
zijn, waarbij hij volop kritiek levert op de moderne,
door geld gedreven maatschappij.
€ 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 | januari 2020
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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 VOORJAAR 2020
JANUARI

APRIL

Dick Middelhoek (red.) Sprookjes voor hoogopgeleiden.
Humanistische antwoorden op Harari’s ‘Homo
Deus’
Mogobe Ramose
Van Eeden kiest voor de maan

Ulrike Guérot
Hong Zicheng
Erno Eskens

FEBRUARI
Isaiah Berlin
Michel Dijkstra
& Simone Bassie

De egel en de vos
Wu Wei, Ubuntu, Buen Vivir. Levenskunsten
uit de hele wereld

Ramon Hagedoorn

Het Bijeﬀect. Leren samenwerken van bijen

MAART
Kristof Van Rossem
Christien Brinkgreve
(red.)
Marthe Kerkwijk

Het ﬁlosoﬁsch gesprek. De basis
Taalkracht. Andere woorden, andere werelden
Lul! Waarom het gebroken hart gelijk heeft

Republiek Europa
Wortels van levenskunst
De kinderen van Chronos

MEI
Marianne Douma
Ellen Boleij
Marcus Tullius Cicero
Karin Braamhorst

Levenscirkel. Lessen uit Afrika
Een draad in het weefsel. Overheidsbeleid
maken met Hannah Arendt
Hoe je een land bestuurt
Iconische iconen

JUNI
Frans Jacobs
Jeremy Bentham
& John Stuart Mill
OOIT
Florian Jacobs
& Marthe Kerkwijk

De essentie van Dante
Utilisme

Dit boek komt er nooit. De ﬁlosoﬁe van
uitstelgedrag
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“Filosoﬁe is het verlangen
naar wijsheid en wijsheid is
niets anders dan kennis waar
je iets mee kunt”
René Gude

ISVW UITGEVERS
ISVW Uitgevers Dodeweg 8 | 3832 RD Leusden | Tel. 033-4650700 Uitgever Florian Jacobs | ﬂorian.jacobs@isvw.nl | 033-4650700 Redacteur & Promotie Gert Jan Roskammer | gertjan.roskammer@isvw.nl | Tel. 033-4650700 Vertegenwoordiging Huub van Aalst Bookservice
Waemelslant 149 | 6931 HW Westervoort | huubvanaalstbookservice@gmail.com | Tel. 06-17125783 Algemeen directeur Chantal Orth

VORMGEVING HENK DROOG | PLATLAND | PRODUCTIE BURO HANS
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