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George Orwell was het pseudoniem van
journalist, romancier en intellectueel Eric
Arthur Blair (1903-1950). Orwell is een van
de bekendste Engelstalige auteurs aller
tijden. Met 1984 en Animal Farm werd hij
wereldberoemd. Ook zijn kritische schetsen
van het Britse koloniale regime en zijn
ooggetuigenverslagen van de
burgeroorlog in Spanje zijn vermaard.

Promotie

• Eerste vertaling van de politieke en literaire essays van
Orwell naar het Nederlands.

• Voorpublicatie in iFilosofie (6.000 abonnees).
• ISVW-podcast (1.000 luisteraars) met vertaler Thomas

Heij.
• Uitgebreide pers- en onlinecampagne.

€ 24,95 | 208 blz. | vertaald door Thomas Heij | omslagbeeld Octavie Wolters | hardcover met leeslint
14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-0-5 | mei 2021

Tegen 
totalitarisme
Essays over politiek en literatuur

George Orwell

Waarin schuilen de verlokkingen van
nationalisme en fascisme? Hoe en wanneer
worden taal en kunst gebruikt voor politieke
doeleinden? Waarom vallen mensen voor een
dictator met geweldsfantasieën? Heeft
literatuur daar iets tegenin te brengen? 

In Tegen totalitarisme. Essays over politiek en
literatuur lees je de antwoorden van George
Orwell op deze en andere prangende vragen.
Orwell wijdde vele essays, columns, radio-
optredens en boekbesprekingen aan de
verhouding tussen kunst en propaganda. Hij
deed dat steeds puntig en met gevoel voor
humor.

Orwell toont haarscherp hoe nazisme en
communisme in hun werk gaan. Ook
bespreekt hij de literaire helden die hem
inspireerden bij het schrijven van 1984 en
Animal Farm. En klassieke essays als Notes on
Nationalism en What is Fascism? zijn
waarschuwingen voor duistere politiek die
niets aan actualiteit hebben ingeboet.

Een onmisbare verzameling van scherpe en
belangrijke visies op de wereld.

‘Het fascisme en nazisme zijn in
psychologisch opzicht veel sterker 
dan welke hedonistische
levensbeschouwing ook.’

- George Orwell



6

FILOSOFIE | BOEK



7

€ 19,95 | 224 blz. | ingeleid en vertaald door Karin Spaink | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek 
NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-1-2 | maart 2021

Donna Haraway is wetenschapshistorica,
biologe en professor in de ideeën-
geschiedenis aan de Universiteit van Santa
Cruz. In 2000 ontving ze de John
Desmond Prize voor haar bijdragen aan
wetenschap en technologiestudies. In haar
werk staat de gedachte centraal dat de
natuur er niet zonder meer is (als iets dat
klaarligt om ontdekt te worden), maar
telkens weer opnieuw wordt uitgevonden.

Een cyborg
manifest
Wetenschap, technologie en 
socialistisch-feminisme aan het eind
van de twintigste eeuw

Donna Haraway

In 1985 werd Donna Haraway wereld-
beroemd. In dat jaar publiceerde ze 
A Cyborg Manifesto, een diepgravend
onderzoek naar de verhoudingen tussen
mens en machine.

Donna Haraway verenigt in Een cyborg
manifest radicaal engagement, kritisch
feminisme, onrustbarende ideeën en
verstand van moderne technologiestudies.
Dit boek bevat een vertaling van Haraway’s
bekendste essay, bewerkt, ingeleid en
vertaald door Karin Spaink. In het essay
toont Haraway aan dat allerlei oude
tweedelingen achterhaald zijn en doet ze
een voorzet voor een nieuw politiek
perspectief. Ze gebruikt daartoe de cyborg,
een kruising tussen mens en machine.

Een moderne klassieker die nog altijd
aansluit bij de actualiteit.

Promotie

• Heruitgave van een belangrijk filosofisch werk.
• Sluit aan bij het thema van de Maand van de Filosofie:

‘De natuur was hier’.
• Uitgebreide pers- en onlinecampagne.

‘De cyborg is voor een deel een grap.
Maar het is een serieuze grap.’ 

- Donna Haraway
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€ 19,95 | 176 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-5-0 | maart 2021

Nanda van Bodegraven is filosoof en
natuur(wetenschap)liefhebber. De mens
als denkend dier vormt het hart van haar
belangstelling. Ze is oprichter van het
project Vrijheid van Amsterdam, dat tien
stoeptegels plaatste in Amsterdam
Centrum met quotes van filosofen uit de
zeventiende-eeuw. Ze publiceerde eerder
zeven boeken over filosoferen met
kinderen. Op veel scholen, kinderdag-
verblijven en pabo’s wordt er met haar
boeken gewerkt.

Het gedachtendier
De mens als onderdeel van de natuur

Nanda van Bodegraven

Tijdens de eerste bijeenkomst van een
cursus over hedendaagse filosofie vertellen
de deelnemers waarom ze meedoen. Enkele
aanwezigen geven aan dat de belangrijkste
reden is dat ze worstelen met de zin van
het leven. De rol van de kerk is uitgespeeld,
God is dood, legt een vrouw van begin
dertig uit. In een adem door noemt ze 
dat wetenschap de wereld nu eenmaal
onttovert en ons leven zinloos maakt.
Verschillende anderen haken aan.

Daar is ze weer, denkt filosoof Nanda 
van Bodegraven, de gedachte dat de
ontwikkeling van wetenschappelijke
kennis een zinvolle wereld ondermijnt. 
En dat terwijl wetenschappelijk inzicht wel
degelijk betovert.

In Het gedachtendier vertelt Nanda van
Bodegraven over de inspirerende kant van
wetenschap en evolutionair denken. 
Dit verklaart niet alleen, maar voegt ook
waardenvolheid toe. Het maakt
bijvoorbeeld duidelijk hoe onwaarschijnlijk
het is dat er leven ontstaat. En dat het nog
onwaarschijnlijker is dat er mensen zijn
ontstaan.  

Promotie

• Verschijnt in samenwerking met het Humanistisch
Verbond (15.000 leden), Artis (100.000+ contacten via
sociale media en nieuwsbrief ), en andere organisaties.
Zie vrijheidvanamsterdam.nl

• Verschijnt tegelijkertijd met een nieuw mediageniek
project van de Vrijheid van Amsterdam in de openbare
ruimte in Amsterdam. (Inter)nationale wetenschappers
en denkers werken mee aan dit nieuwe project en
verhogen de zichtbaarheid.

• Vormt kader voor langdurig humanistisch
activiteitenprogramma.

• ISVW-podcast (1.000 luisteraars) met auteur Nanda van
Bodegraven.

• Uitgebreide pers- en onlinecampagne.

‘Het is onmogelijk dat de mens geen
deel van de natuur zou zijn.’

- Spinoza
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€ 19,95 | 192 blz. | omslagbeeld Miguel Harbers | luxe paperback in kleur | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-90-831215-3-6 | mei 2021

Socratic Design
Hoe we zelf het bestaan ontwerpen

Humberto Schwab

Zijn we dom? Hoe kan het dat we smart
houses, smart acties, smart cars,
smartphones en smart cities hebben
ontwikkeld, en dat een nanorobot in onze
bloedbaan een kankercel kan vernietigen,
maar dat we zelf niet smart denken, ondanks
57 denktanks in Nederland en 7.000
wereldwijd?

Humberto Schwab analyseert de systeem-
fout: we denken niet, maar denken dat we
denken. We herhalen gedachten die we fijn
vinden en koesteren onze foutieve voor-
onderstellingen. Schwab helpt ons om deze
puzzel op te lossen: het geheim zit in het
‘Ken U zelve’, in het narratief dat je in je
systeem hebt opgevouwen. In welk (dom)
verhaal geloof jij?

Het zoeken naar jouw narratief is Socratic
Design. Met Socratic Design ontwerp je een
nieuwe werkelijkheid. Je begint een nieuw
hoofdstuk, je ontwerpt een andere
leeromgeving, je maakt een totaal nieuwe
strategie voor je bedrijf.

Socratic Design maakt intelligentie ervaarbaar.
Door jezelf te onderzoeken verander je de
wereld. Dat is pas innovatie.

Humberto Schwab praktiseerde filosofie
en natuurkunde op vo, hbo en wo. Hij
kreeg – samen met o.a. René Gude –
wijsbegeerte in de wet op het onderwijs.
Sinds 2005 leeft hij in  Catalonië en
ontwikkelde daar Socratic Design.
Sindsdien heeft hij honderden socratici
getraind. Zijn motto is ‘Samen denken naar
een goede wereld’.

Promotie

• Filosofisch zelfhulpboek voor ngo’s, onderwijs,
bedrijven en overheden.

• Humberto Schwab traint leiders, organisaties (Socratic
TEDx, Oerol, WAAG), onderwijsinstellingen (OCW,
Design Academies Barcelona Eindhoven, UvA/HvA,
Artez), bedrijven (Reaktor Finland, Fenerbahçe
Istanbul) en overheden (Paris, CTO Amsterdam).

• Podcast (1.000 luisteraars) met auteur Humberto
Schwab.

• Uitgebreide pers- en onlinecampagne.

‘Het niet onderzochte leven is het niet
waard geleefd te worden.’ 

- Socrates
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€ 19,95 | 176 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-2-9 | mei 2021

Rico Sneller doceerde lange tijd filosofie
en ethiek aan de Universiteit Leiden.
Momenteel is hij betrokken bij diverse
initiatieven, zowel landelijk als mondiaal:
de Mandeville Academy te Gouda, het
Instituut Verdrongen Filosofie, Filosofisch
leerhuis Fiat lux, Alternative Perspectives
and Global Concerns, de Jungvereniging,
Filosofie Oost-West en andere. In 2020
publiceerde hij Perspectives on
Synchronicity, Inspiration, and the Soul
(Cambridge Scholars).

Het raadsel 
Socrates
Rico Sneller

In de ‘Hal van de acht wijzen’ in de
Sankeientuin (Yokohama, Japan) staan de
standbeelden van grote leraren van de
mensheid: Boeddha, Confucius, Jezus en
enkele Zenleraren. Onder hen is ook het
beeld van Socrates. Voor Kenzo Adachi, die
de hal bouwde, was Socrates vooral een
spirituele leider, een levensgids, een
voorbeeld van deugd, wijsheid en geluk.

Bij welke filosofische traditie je ook te rade
gaat, overal kom je Socrates tegen.
Sommigen noemen hem de vader van de
filosofie, anderen zien hem als een
leermeester in correct denken of morele
moed. Zoveel tradities, zoveel Socratessen.
En, opmerkelijk: al die Socratessen zijn nog
geloofwaardig ook.

Rico Sneller presenteert een geschiedenis
van de filosofie aan de hand van alle
Socratessen die de filosofische traditie rijk is.
Na Xenofons en Aristofanes’ Socrates gaat hij
onder meer in op de Socrates van Hegel,
Kierkegaard, Nietzsche, Strauss en Derrida.

We zijn nog lang niet uitgepraat over
Socrates. En de lezer van Het raadsel Socrates al
helemaal niet.

Promotie

• Socrates-week ‘Het raadsel Socrates’ in mei 2021 op de
Internationale School voor Wijsbegeerte.

• Podcast (1.000 luisteraars) met auteur Rico Sneller.
• Uitgebreide pers- en onlinecampagne.

‘Socrates is en blijft een enigma.’ 
- Debra Nails
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€ 19,95 | 176 blz. | omslagbeeld L. Labeur | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-90-831215-4-3 | juni 2021

Joyce Pijnenburg is cultuur- en
religiewetenschapper. Ze schrijft en
doceert over vrouwelijke filosofen en
historische ‘andersdenkers’, zoals mystici en
ketters. Vanuit Bureau De Filosoof werkt ze
als onderzoeker, redacteur en maker van
podiumprogramma’s. Als bestuurder bij
Society for Women in Philosophy (SWIP-
NL) zet ze zich in voor de zichtbaarheid
van historische en hedendaagse filosofes
in binnen- en buitenland.

Pen, bed en habijt
Drie vrouwen over gender, seks 
en redelijkheid

Christine de Pizan, Tullia
d’Aragona en Sor Juana Inés de 
la Cruz

Joyce Pijnenburg (red.)

Drie filosofes vragen zich hardop af wat
redelijkheid inhoudt in een cultuur die is
gebaseerd op de hiërarchie van man over
vrouw, van geest over lichaam. In Pen, bed en
habijt verzamelt en presenteert Joyce
Pijnenburg drie uitzonderlijke vroeg-
moderne denkers. Hun baanbrekende ideeën
over gender en filosofie verschijnen nu in
het Nederlands.

Christine de Pizan (14de-15de eeuw) kunnen
we dankzij haar openbare brieven de
aanstichtster van de ‘vrouwenstrijd’ noemen,
en daarmee de eerste feminist. Dichter en
sekswerker Tullia d’Aragona (16de eeuw)
daagde haar mannelijke gespreksgenoten uit
om de grondvesten van de filosofie te
bevragen en hervormen. Non Sor Juana (17de

eeuw) verdedigde het denken en doen van
historische vrouwen en dichtte over gender-
verschil en spanningen tussen de seksen.

Het is tijd om deze drie te ontdekken. 
Joyce Pijnenburg vertaalt de filosofes en leidt
hen in.

Promotie

• Eerste Nederlandstalige verschijning van
verbazingwekkend actuele werken geschreven door
drie vroegmoderne filosofes.

• Podcast (1.000 luisteraars) met inleider en vertaler
Joyce Pijnenburg.

• Uitgebreide pers- en onlinecampagne.

‘Ik vertrouw de ervaring boven
alle theorieën ooit opgetekend
door de filosofen.’

- Tullia d’Aragona
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€ 14,95 | 120 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-6-7 | april 2021

Erik Kaptein studeerde in 1982 af aan de
Wageningen Universiteit & Research als
landschapsarchitect. Hierna werkte hij als
wetenschappelijk medewerker aan zijn
promotieonderzoek naar landschappelijke
woonvormen. In zijn verdere loopbaan bij
diverse ruimtelijke adviesbureaus en
overheden staat de relatie tussen de mens
en de levende natuur centraal.

Rechtsgelijkheid
voor de natuur
Waarom niet-menselijk leven rechten
verdient

Erik Kaptein

De klimaatcrisis is even verwarrend als
urgent. Het aanpakken van het probleem van
de vernietiging van de levende natuur op
aarde spreekt voor zich, maar waar moet je
beginnen als individueel burger, als je wilt
dat er iets gebeurt? Landschapsarchitect Erik
Kaptein schetst een haalbaar toekomst-
perspectief in zijn bevlogen essay
Rechtsgelijkheid voor de natuur.

Kaptein vergelijkt de situatie waarin onze
samenleving zich bevindt met de periode die
voorafging aan de Franse Revolutie van 1789.
Tijdens die revolutie dwong de burger
rechten af. Vandaag de dag heeft de levende
natuur net zo weinig rechten als de
onderdrukten van toen. En dat terwijl de
natuur de brandstof is voor alles wat we onze
cultuur noemen. Er lijkt opnieuw een
revolutie nodig om ook deze rechten af te
dwingen.

We hebben ‘Vrijheid, Gelijkheid en
Broederschap’ nog niet inclusief genoeg in
ons rechtssysteem verwerkt. Door het recht
op individuele vrijheid uit te breiden en te
delen met al het leven op aarde, vergroten
we ook het menselijk geluk. Allons!

Promotie

• Podcast (1.000 luisteraars) met auteur Erik Kaptein.
• Uitgebreide pers- en onlinecampagne.
• Verschijnt tijdens de Maand van de Filosofie met als

thema ‘De natuur was hier’.

‘Als de natuur niet meewerkt, is
de arbeid vergeefs.’ 

- Seneca
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€ 27,50 | 288 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-7-4 | april 2021

Jan Dirk Imelman is
emeritus hoogleraar
geschiedenis en
wijsbegeerte aan de
Universiteit Utrecht.
Hij begon zijn loop-
baan als begeleider
van jonge kinderen in
een kindertehuis en
was docent aan een
basisschool, een
pedagogische
academie, een hbs
voor meisjes, en een
kunstacademie. Hij
onderzoekt en
becommentarieert
nog steeds de richting
en inrichting van het
Nederlandse
onderwijs.

De verweesde
school
Kennis, geloof en onderwijs in een 
democratische samenleving

Jan Dirk Imelman & Jos de
Mönnink

Een democratische samenleving vraagt om
mondige volwassenen die zich verantwoor-
delijk weten voor wat ze geloven, weten en
doen. De school is de weg naar die mondig-
heid. Een bemoeizuchtige politiek heeft deze
weg echter beschadigd. Markteconomisch
denken, invoering van kundes… de ravage is
groot. Ontdaan van haar vroegere kwaliteiten
bleef de school verweesd achter.

Volgens onderwijsexperts Jan Dirk Imelman
en Jos de Mönnink moet de school weer
algemeen vormend worden. Zo kan die haar
autonome plaats hernemen tussen de
maatschappelijke werkterreinen (zoals de
zorg, het recht, de godsdienst). In gesprek met
gezaghebbende waarnemers van die terreinen
vragen de auteurs wat daar wel en niet goed
gaat, en wat zij van het onderwijs verwachten.
Onder meer Europakenner Mathieu Segers,
historicus Carin Gaemers, filosoof Ad
Verbrugge, agronoom Rudy Rabbinge en
imam Jamal Ahajjaj werken mee aan De
verweesde school. 

Een boek dat onderwijs in het hart raakt én in
het hart van de samenleving plaatst.

Promotie

• Podcast (1.000 luisteraars) met auteurs Jan Dirk
Imelman en Jos de Mönnink.

• Uitgebreide pers- en onlinecampagne.
• Onderwijsevenement op de Internationale School

voor Wijsbegeerte in de loop van 2021.

‘Daarop zou ook het onderwijs zich moeten
richten: op het vertrouwd raken met de echte
wereld en wat ons daarin te doen staat.’

- Ewald Engelen in De verweesde school

Jos de Mönnink
werkte als wijsgerig
pedagoog bij het
Christelijk Pedagogisch
Centrum en het
Katholiek Pedagogisch
Centrum. Hij onder-
steunde profit- en
non-profitorganisaties
bij de formulering en
praktische realisatie
van strategisch beleid.
Momenteel is hij
voorzitter van het
college van bestuur
van onderwijsstichting
Veldvest.
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Het coronatijdperk toont als nooit tevoren dat niemand
in zijn eentje genoeg weet. Organisatiedeskundige Eric
Koenen schrijft een handleiding waarmee je zelf de
organisatie van collectieve intelligentie mogelijk kunt
maken.

€ 19,95 | 192 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek
| NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-99-4 | januari 2021

SAMEN SLIM
HOE COLLECTIEVE
INTELLIGENTIE ONS
GAAT REDDEN

Eric Koenen

FILOSOFIE | BOEK FILOSOFIE | BOEK

EERDER AANGEBODEN

Een graphic novel over de Eindhovense Rode Jeugd, de
Lenin uit de Kruidenbuurt en nog veel meer. Kiest
Frans Hultermans voor de revolutie of voor zijn familie?
Herleef een roerig gedeelte uit de Nederlandse
geschiedenis.

€ 22,50 | 184 blz. | luxe paperback | 17,78 x 26,67 cm
A-boek | NUR: 364 | ISBN: 978-94-92538-93-2 | februari 2021

KAMERADEN
19681972

Maurice van
Turnhout & Matijs
van de Kerkhof

€ 12,50 | 96 blz. | vertaald door Rogier van der Wal | luxe 
paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 
ISBN: 978-94-92538-23-9 | januari 2021

HOE JE 
EEN LAND 
BESTUURT

Marcus Tullius
Cicero

Besturen is niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk.
Iemand die al te goed wist wat erbij komt kijken, was
de Romeinse staatsman, redenaar en filosoof Marcus
Tullius Cicero. En hij schreef zijn adviezen nog op ook,
in een handzaam overzicht van bestuurderschap.

FILOSOFIE | BOEK

€ 19,95 | 208 blz. | vertaald door Timon Meynen | luxe
paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek  NUR: 730
ISBN: 978-94-92538-98-7 | februari 2021

EEN STEM UIT
HET ZUIDEN

Anna J. Cooper

Van slaaf tot PhD aan de Sorbonne van Parijs: het
levensverhaal van Anna J. Cooper (1858-1964) is al een
boek waardig. Een stem uit het zuiden, het eerste Afro-
Amerikaanse feministische boek, is haar meesterwerk.
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De vooraanstaande voorvechter voor een
democratischer Europa werpt haar licht op de
coronacrisis. Nu is de tijd om samen te werken.

€ 14,50 | 128 blz. | vertaald door Melissa van Amerongen |
luxe paperback  | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 
ISBN: 978-94-92538-68-0 | februari 2021

REPUBLIEK
EUROPA

Ulrike Guérot

FILOSOFIE | BOEK

EERDER AANGEBODEN

KUNST | BOEK

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

€ 39,95 | 320 blz. | flexcover in kleur | 14,5 x 21 cm | A-boek
NUR: 649 | ISBN: 978-94-92538-50-5 | maart 2021

ICONISCHE
ICONEN

Karin Braamhorst

FILOSOFIE | BOEK

€ 17,50 | 160 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek 
NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-74-1 | juni 2021

DE ESSENTIE
VAN DANTE

Frans Jacobs

Dante Alighieri is een van de grootste dichters aller
tijden. Frans Jacobs schrijft de perfecte leeswijzer bij
De goddelijke komedie in zijn enthousiaste en vrolijke
stijl.

FILOSOFIE | BOEK

€ 14,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-52-9 | april 2021

LUL!
WAAROM HET
GEBROKEN HART
GELIJK HEEFT

Marthe
Kerkwijk

Aan de hand van onder meer Albert Camus en
Hannah Arendt schrijft Marthe Kerkwijk een filosofie
van liefdesverdriet.
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‘De tekst loopt vloeiend, nergens heb je de indruk dat je een
vertaling zit te lezen – complimenten aan Thomas Heij.
Mooi aan deze uitgave is ook, dat beide voorwoorden uit
eerdere edities zijn meegenomen, evenals een appendix
met verschillende besprekingen van het essay en reacties
van Berlin.’

– Fleur Jongepier, Trouw

€ 14,95 | 176 blz. | vertaald door Thomas Heij 
luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-94-92538-69-7 

DE EGEL 
EN DE VOS

Isaiah Berlin
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‘Idealisme is een poging 
om het universum op maat
te snijden.’

Thomas Nagel


