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‘Ga als een Socrates de markt op’
Jos Kessels
Jos Kessels is ﬁlosoof en
schrijver. Hij studeerde
rechten en ﬁlosoﬁe en
promoveerde op een
proefschrift over de
socratische methode.
Kessels heeft meer dan
vijftien ﬁlosoﬁeboeken op
zijn naam staan.

Hoog spel

Jan Ewout Ruiter is
ﬁlosoof en docent. Hij
leidt gesprekken en
opleidingen in proﬁt- en
non-proﬁtorganisaties.
Samen met Rudolf
Kampers schreef hij
Filosoferen aan de keukentafel (Scriptum 2015).

Filosoferen in de praktijk
Jos Kessels, Jan Ewout Ruiter &
Luuk Stegmann (red.)
Wie als een Socrates de markt op gaat speelt
hoog spel. Je hebt lef en overtuiging nodig
om mensen uit te dagen tot een filosofisch
gesprek. Wat houdt het goede leven voor hen
in? Klopt hun manier van kijken wel
helemaal? En hoe betrek je gesprekspartners
bij hun zelfonderzoek?
In Hoog spel laten tientallen filosofieprofessionals je zien hoe je met anderen op
filosofisch onderzoek uitgaat. Meer dan
honderd praktijkwijzers staan je bij om in
welke sector van de maatschappij dan ook
aan de slag te gaan. Aan de hand van
concrete ervaringen kom je erachter wat
filosofie betekent, en hoe je anderen met
filosofie kunt helpen.
Wil je filosoferen in de praktijk? Hoog spel
helpt je verder.

Luuk Stegmann is
psychotherapeut en
docent. Hij werkt als
psychotherapeut in
zijn eigen praktijk en
daarnaast als trainer en
adviseur.

Met bijdragen van Elke Wiss, Humberto
Schwab, Jan Bransen, Karim Benammar,
Marjan Slob en vele anderen.

Promotie
• Hét handboek voor het ﬁlosoﬁsch gesprek op de
werkvloer.
• ISVW-podcast (2.000 luisteraars) met de samenstellers
van Hoog spel.
• Uitgebreide pers- en onlinecampagne.

€ 39,95 | 304 blz. | hardcover | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831785-6-1 | mei 2022
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‘Het onderwijs wordt elke dag minder,
omdat de haast groter wordt’
Friedrich Nietzsche

Over de toekomst
van onze onderwijsinstellingen
Friedrich Nietzsche
Massa’s studenten, veel geld verdienen, een
flitsende carrière, hyperspecialisatie, nut en
nivellering: is dat waar het onderwijs om
moet draaien? Friedrich Nietzsche dacht van
niet. Als jonge hoogleraar veegde hij in vijf
lezingen de vloer aan met het onderwijs uit
zijn tijd. Een sfeervol verhaal en een vurig
pleidooi voor bildung en liefde voor de
klassieken.
Over de toekomst van onze onderwijsinstellingen
is de nieuwe Nederlandse vertaling van die
lezingen van Nietzsche. Ze houden ons een
ongemakkelijke spiegel voor en zetten
iedereen die met onderwijs te maken heeft
aan tot denken.
Met een voorwoord van Denker des
Vaderlands Paul van Tongeren.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) is een
van de invloedrijkste denkers van de
moderne tijd. Hij werd hoogleraar ﬁlologie
op 24-jarige leeftijd. Tien jaar later brak hij
voorgoed met de academische wereld,
om uit te groeien tot de wereldberoemde
‘ﬁlosoof met de hamer’ die nog steeds
alom wordt gelezen en bewonderd.

Promotie
• Integrale vertaling van Nietzsches eigenzinnige kijk op
het onderwijs.
• Voorpublicatie in iFilosofie (8.000 abonnees).
• ISVW-podcast (2.000 luisteraars) over Friedrich
Nietzsche.
• Uitgebreide pers- en onlinecampagne.

€ 19,95 | 144 blz. | Vertaald door Thomas Heij | hardcover | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-90-832122-0-3 | mei 2022
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‘Het echte probleem is niet waarom
sommigen krankzinnig worden, maar
eerder hoe de meesten krankzinnigheid
weten te vermijden’
Erich Fromm

De gelukkige
neuroot
Waarom we allemaal afwijken
Saskia Kalb
Tegenwoordig gebruiken we het woord
neuroot bijna als scheldwoord. We
hanteren het voor iemand bij wie
nervositeit altijd op de voorgrond staat: de
neuroot is een teer wezen dat de stress van
het alledaagse leven niet aankan.
Dit is een misvatting, stelt Saskia Kalb. De
neuroot verdient een opwaardering, want
er leeft een neuroot in ons allemaal. We
hebben allemaal verdedigingsmechanismen om met kleine en grote
problemen om te gaan. In De gelukkige
neuroot brengt Kalb die mechanismen in
kaart. Ze laat zien hoe ze werken, wat de
meest voorkomende zijn en of ze ons echt
helpen.
Door je eigen eigenaardigheden te
ontdekken word je toleranter naar je
eigenaardige medemens. En een beetje
neurotisch. Maar dat was je toch al.

Saskia Kalb is econoom en schrijver. In
2019 verscheen haar succesvolle debuut
De schoonheid van angst bij ISVW
Uitgevers.

Promotie
• De langverwachte opvolger van De schoonheid van
angst (ISVW, 2019).
• Voorpublicatie in iFilosofie (8.000 abonnees).
• ISVW-podcast (2.000 luisteraars) met auteur Saskia
Kalb.
• Uitgebreide pers- en onlinecampagne.

€ 19,95 | 240 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 770 | ISBN: 978-90-831785-7-8 | juni 2022
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‘Het leven is een chaos, een oerwoud, een
verwarring. De mens verdwaalt erin’
José Ortega y Gasset

Het leven als
schipbreuk
De crisisfilosofie van Ortega y Gasset
Onno Zijlstra
We beleven een wooncrisis, een klimaatcrisis, een coronacrisis, een politieke crisis.
Maar wat is dat eigenlijk, in tijden van crisis
leven? Wat zijn de kenmerken van een
cultuur in crisis? Raken we in een crisis van
onszelf vervreemd, of komen we juist tot
zelfinkeer?
Voor antwoorden kunnen we terecht bij de
crisisfilosoof Jose Ortega y Gasset (1883-1955).
Zijn filosofie laat zien wat het leven in crisis
typisch menselijk maakt. In Het leven als
schipbreuk legt Ortega y Gasset-kenner Onno
Zijlstra uit waarom we crises niet moeten
ontwijken, maar juist moeten beleven en
doordenken.
Een essentieel boek voor moeilijke tijden.

Onno Zijlstra is een Nederlands
ﬁlosoof en schrijver. Hij promoveerde
aan de Vrije Universiteit Amsterdam op
het werk van José Ortega y Gasset. Hij
doceerde aan de Vrije Universiteit,
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en
de Protestantse Theologische
Universiteit, en geeft geregeld
cursussen bij de ISVW. Van zijn hand
verschenen ook Een zekere twijfel
(Damon, 2018), Verbeelding (ArtEZPress,
2020) en Authenticiteit (Boom, 2020).

Promotie
• Voorpublicatie in iFilosofie (8.000 abonnees).
• ISVW-podcast (2.000 luisteraars) met auteur Onno
Zijlstra.
• Uitgebreide pers- en onlinecampagne.

€ 17,50 | 160 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-832122-1-0 | maart 2022
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‘Morele gevoelens hebben
vrijheid nodig. Straf doodt
alle initiatief’
Clara Wichmann

Het recht tot
straﬀen hebben
we niet
Essays over misdaad en vergelding
Clara Wichmann
Dat een misdadiger straf verdient, vinden we
vanzelfsprekend. Het strafrecht is volledig
gebaseerd op deze aanname. En de wil om te
straffen is diep in onze maatschappij
verankerd.
Rechtsfilosoof Clara Wichmann (1885-1922)
zet een streep door dit argument. Als we
werkelijk begaan zijn met het verminderen
van misdaad, dan moeten we kijken naar de
oorzaak van de misdaad. Dan blijkt dat elke
rechtsstaat haar eigen misdaad voortbrengt.
Wichmann ontmaskert het vermeende recht
tot straffen als diepgeworteld wraakinstinct.
Maar is dat instinct te rechtvaardigen?
Honderd jaar na Wichmanns dood, in een
samenleving die steeds harder roept om
hardere straffen, is haar betoog nog
onverminderd actueel. Marthe Kerkwijk
verzorgt de hertaling van Clara Wichmanns
vlammende schrijven naar hedendaags
Nederlands.

Clara Wichmann (1885-1922) was
ﬁlosoof, jurist, feminist en vredesactivist. Ze
promoveerde op de geschiedenis van het
strafrecht en streed voor het vrouwenkiesrecht. Ze was directeur Criminologie
van het CBS, docent sociale ﬁlosoﬁe en
programmamaker bij de Internationale
School voor Wijsbegeerte.

Promotie
• De eerste hertaling van deze klassiek Nederlands
ﬁlosoof.
• De beste essays van Clara Wichmann in één uitgave.
• Voorpublicatie in iFilosofie (8.000 abonnees).
• ISVW-podcast (2.000 luisteraars) met hertaler Marthe
Kerkwijk.
• Uitgebreide pers- en onlinecampagne ter
gelegenheid van Clara Wichmanns 100e sterfjaar.

€ 19,95 | 160 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831785-8-5 | juni 2022
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‘Durf te denken!’
Immanuel Kant

De essentie van
Kant
Jabik Veenbaas
Wie de moderne tijd wil begrijpen, kan
moeilijk om Immanuel Kant (1724-1804)
heen. Zijn werk belichaamt het
gedachtegoed van de Verlichting en
beschrijft de grenzen van ons kennen en
handelen. Het westerse beeld van de mens
als zelfstandig, rationeel handelend wezen is
voor een belangrijk deel aan Kant te danken.
In De essentie van Kant introduceert kenner
Jabik Veenbaas het leven en de belangrijkste
thema’s in Kants werk. In begrijpelijke taal
neemt Veenbaas je mee door de
ontwikkeling van Kants ideeën en diens
belang.
De essentie van Kant is een nuttig en vlot
geschreven overzicht voor iedereen die zich
wil verdiepen in het gedachtegoed van de
grote denker.

Jabik Veenbaas is ﬁlosoof, schrijver,
dichter en vertaler. Samen met Willem
Visser vertaalde hij de drie beroemde
Kritieken van Immanuel Kant, en diens
Prolegomena. In 2013 verscheen zijn
boek De Verlichting als kraamkamer,
dat de shortlist van de Socrates
Wisselbeker haalde.

Promotie
• De serie ‘De essentie van …’ kan rekenen op een
warme belangstelling van recensenten van de grote
landelijke dagbladen.
• ISVW-podcast (2.000 luisteraars) met auteur Jabik
Veenbaas.
• Uitgebreide onlinecampagne.

€ 17,50 | 176 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831785-9-2 | februari 2022
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‘De mens is veroordeeld tot vrijheid’
Jean-Paul Sartre

De essentie van
Sartre
Maarten van Buuren
Jean-Paul Sartre (1905-1980) is een grootheid
van zowel de filosofie als de literatuur. Als
niet de belangrijkste, dan is hij toch wel de
bekendste vertegenwoordiger van het
existentialisme. Authenticiteit en
conformisme spelen een belangrijke rol in
zijn werk, dat tot op het bot onderzoekt wat
het betekent om mens te zijn.
Het centrale idee in Sartres filosofie is dat de
mens veroordeeld is tot vrijheid. Maar wat
bedoelde hij daar precies mee? In De essentie
van Sartre maak je kennis met de
belangrijkste thema’s in het werk van Sartre.
Zowel zijn filosofische als zijn literaire
inspanningen komen uitgebreid aan bod.
In De essentie van Sartre toont kenner Maarten
van Buuren op heldere wijze de kracht van
Sartres ideeën.

Maarten van Buuren is emeritus
hoogleraar moderne Franse letterkunde
aan de Universiteit van Utrecht. Hij is de
auteur van een groot aantal essays, boeken
en vertalingen, waaronder het
aangrijpende depressieboek Kikker gaat
fietsen! (Lemniscaat, 2008). Van zijn hand
verschenen ook De essentie van Spinoza
(ISVW, 2016) en De essentie van Proust
(ISVW, 2018).

Promotie
• De serie ‘De essentie van …’ kan rekenen op een
warme belangstelling van recensenten van de grote
landelijke dagbladen.
• ISVW-podcast (2.000 luisteraars) met Maarten van
Buuren.
• Uitgebreide onlinecampagne.

€ 17,50 | 176 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-832122-2-7 | juni 2022
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‘De Coen Brothers’
films laten niet altijd
zien hoe het leven
eruitziet, maar zeker
wel hoe het leven
voelt’
Oscar Isaac

Denken in het donker met
Coen Brothers

Patrick Delaere (19532021) was docent wijsbegeerte aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.
Hij promoveerde in 2010
op zijn proefschrift
’Practical Identity. An
Essay on Personhood,
Autonomy, and
Pathology’.

Patrick Delaere (red.)
De broers Joel en Ethan Coen zijn absurdisten bij uitstek.
Geen andere filmmaker weet de duistere kanten van de mens
zo goed te contrasteren met diens gestuntel. Hun personages
nestelen zich in je brein; denk aan The Dude in The Big Lebowski
of aan Anton Chigurh, de nietsontziende moordenaar in No
Country for Old Men.
Met bijdragen van Bart Engelen, Thomas Nys, Patrick Delaere
en Tim De Mey.

Promotie
• Podcast op isvw.nl.
• Uitgebreide
onlinecampagne.
• Cursusreeks op Landgoed
ISVW.

€ 12,50 | 128 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-832122-3-4 | maart 2022
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‘Hoe meer je jezelf kent
en weet wat je wil, hoe
minder je van streek
raakt’
Sofia Coppola

Denken in het donker met
Soﬁa Coppola

Katrien Schaubroeck is
doctor in de wijsbegeerte
en hoofddocent aan de
Universiteit Antwerpen.
Haar onderzoek richt zich
op meta-ethiek, morele
psychologie en
feminisme.

Katrien Schaubroeck (red.)
We herkennen de films van Sofia Coppola aan hun overdadige
visuele stijl. Coppola dwingt je mee te voelen met de
personages, die vaak worstelen met hun lege bestaan. Dit,
samen met haar sterke vrouwelijke perspectief, maakt
Coppola tot een unieke stem in de hedendaagse filmwereld.
Ontdek de filosofie achter onder meer Lost in Translation en
Marie Antoinette.
Met bijdragen van Tim De Mey, Fleur Jongepier, Lies
Lanckman en Marthe Kerkwijk.

Promotie
• Podcast op isvw.nl.
• Uitgebreide
onlinecampagne.
• Cursusreeks op Landgoed
ISVW.

€ 12,50 | 128 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-832122-4-1 | mei 2022
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‘Kunst zou nutteloos
zijn als de wereld
volmaakt was’
- Andrej Tarkovski

Denken in het donker met
Andrej Tarkovski

Rob van Gerwen is
ﬁlosoof en schrijver. Hij
werkt aan het departement
Wijsbegeerte van
Universiteit Utrecht. Naast
onderwijs aan de universiteit
en kunstacademies geeft hij
ook inmiddels 9 cursussen
over ﬁlm en ﬁlosoﬁe voor
zijn eigen bedrijf, Consilium
Philosophicum.

Rob van Gerwen (red.)
Andrej Tarkovski is een van de belangrijkste filmmakers aller
tijden. In zijn films, die bekendstaan om hun lange natuurshots en dromerige atmosfeer, behandelt hij uiteenlopende
thema’s als identiteit, religie, geheugen en betekenis. Tot zijn
beste films behoren Andrej Rublev, Solaris en Stalker.
Met bijdragen van Jasper Vandevijver, Flore Lutters, Rob van
Gerwen en Kristien Hens.

Promotie
• Podcast op isvw.nl.
• Uitgebreide
onlinecampagne.
• Cursusreeks op Landgoed
ISVW.

€ 12,50 | 128 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-832122-5-8 | mei 2022
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DENKEN IN HET
DONKER MET
RICHARD
LINKLATER
Katrien
Schaubroeck
(red.)

In de reeks ‘Denken in het donker’ beschrijven ﬁlosofen
vanuit verschillende invalshoeken de ﬁlosoﬁe van een
regisseur en diens ﬁlms. Richard Linklater, bekend van
onder andere Boyhood, bijt het spits af. Bijdragen van Hans
Maes, Greg Houwer, Marja Pruis en Katrien Schaubroeck.

EEN CYBORG
MANIFEST
WETENSCHAP,
TECHNOLOGIE EN
SOCIALISTISCH
FEMINISME AAN
HET EINDE VAN
DE TWINTIGSTE
EEUW
Donna Haraway

Cyborgs zijn doodgewoon zelfgebouwde mensen.
Cyborgs zijn mensen die met technologie zijn vergroeid
en technologieën die met mensen zijn vergroeid. En
daar is tegenwoordig niets bijzonders meer aan.

€ 19,95 | vertaald en ingeleid door Karin Spaink | Met een nawoord
van Lydia Baan Hofman | 224 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-1-2 | februari 2022

€ 12,50 | 128 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-90-831785-4-7 | januari 2022
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DENKERS EN
DWALERS
EEN GESCHIEDENIS
VAN DE FILOSOFIE
IN DE LAGE
LANDEN

‘ZOEKTOCHT
NAAR
BETEKENIS’ DE
WOORDEN VAN
HANS
ACHTERHUIS

Erno Eskens

Leonie Wolters

Geschiedenissen van de ﬁlosoﬁe zijn zo oud als de
ﬁlosoﬁe. Maar een geschiedenis van de ﬁlosoﬁe in de
Lage Landen is weer even geleden. In Denkers en
dwalers schetst Erno Eskens de denkpaden die onze
geschiedenis mede hebben bepaald.

€ 29,95 | 288 blz. | hardcover | 15 x 23 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-9-8 | februari 2022

Als je wil weten wat er speelt in de samenleving, kun je
bij Hans Achterhuis terecht. Een ﬁlosofenleven lang
toont hij een ﬁjne neus voor actuele maatschappelijke
kwesties, zoals ontwikkelingshulp, milieuﬁlosoﬁe, de
gevaren van utopisch denken, religie en geweld.

€ 17,50 | 192 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-90-831785-1-6 | januari 2022
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HET RAADSEL
SOCRATES
Rico Sneller

PEN, BED EN
HABIJT
DRIE VROUWEN
OVER GENDER,
SEKS EN
REDELIJKHEID
Christine de Pizan,
Tullia d’Aragona
en Sor Juana Inés
de la Cruz

Iedere ﬁlosoof lijkt Socrates voor het eigen karretje te
spannen. Plato’s Socrates kennen we het best, maar er
zijn ook de Socratessen van Hegel, Kierkegaard,
Nietzsche, Strauss en Derrida.

Drie vertaalde werken, van een broodschrijver, een
sekswerker, en een non. Allemaal waren ze vroege critici
van het westerse patriarchaat.

€ 19,95 | 140 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-2-9

€ 19,95 | vertaald en ingeleid door Joyce Pijnenburg
176 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-90-831215-4-3
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HET RAADSEL
VAN DE
SPEELMAN
Jos Kessels

GRENZEN AAN
DE VOORUIT
GANG
OP WEG NAAR
EEN BEHOED
ZAME LEVENS
STIJL
Henk Smeijsters

Weet de taal die je gebruikt wel uit te drukken wat je wil
zeggen? Na het lezen van de novelle Het raadsel van de
speelman weet je dat niet zo zeker meer.

Cultuurﬁlosoof Henk Smeijsters bevraagt de aannames
van optimistisch technologisch denken en schetst hoe
het ook kan: een samenleving waarin we denken in
termen van welzijn in plaats van nut. Net als de neoliberale droom kan ook deze droom werkelijkheid worden.

€ 19,95 | 164 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek
NUR: 301 | ISBN: 978-90-831785-2-3

€ 19,95 | 160 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek |
NUR: 730 | ISBN: 978-90-831785-3-0
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Podcast
De ISVW podcast: Bart Geeraedts van TXTRadio gaat elke aﬂevering het
gesprek aan met één van onze auteurs en/of ISVW-docenten. Je ontdekt een
breed palet aan ﬁlosoﬁe, van oost naar west, van persoonlijk tot praktijkgericht.
Abonneer je vandaag nog via Apple, Google, Soundcloud of Spotify!

VERSCHIJNINGSDATA VOORJAAR 2022
JANUARI
Katrien Schaubroeck (red.)
Leonie Wolters
FEBRUARI
Jabik Veenbaas
Erno Eskens
Donna Haraway
MAART
Onno Zijlstra
Patrick Delaere (red.)

Denken in het donker met Richard
Linklater
‘Zoektocht naar betekenis.’
De woorden van Hans Achterhuis
De essentie van Kant
Denkers en dwalers. Een geschiedenis
van de ﬁlosoﬁe in de Lage Landen
Een cyborg manifest. Wetenschap,
technologie en socialistisch-feminisme
aan het eind van de twintigste eeuw
Het leven als schipbreuk. De
crisisﬁlosoﬁe van Ortega y Gasset
Denken in het donker met
Coen Brothers

APRIL
Marcus Tullius Cicero
Annette Nobuntu Mul
MEI
Friedrich Nietzsche

Hoe je een land bestuurt
Indaba. Betrokken besluitvorming
vanuit ubuntu
Over de toekomst van onze
onderwijsinstellingen

Jos Kessels, Jan Ewout Ruiter
& Luuk Stegmann (red.)
Hoog spel. Filosoferen in de praktijk
Katrien Schaubroeck (red.) Denken in het donker met Soﬁa
Coppola
Rob van Gerwen (red.)
Denken in het donker met Andrej
Tarkovski
JUNI
Saskia Kalb
De gelukkige neuroot. Waarom we
allemaal afwijken
Maarten van Buuren
De essentie van Sartre
Clara Wichmann
Het recht tot straﬀen hebben we
niet. Essays over misdaad en vergelding
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‘Ja, ik geloof dat er een bestaan is
voorbij onze huidige ervaring, dat
dat bestaan bewust is en dat dat
cultiveerbaar is, en dat het hier en
nu nobel werk is om mensen te
helpen daar naartoe te leven’
Anna J. Cooper
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