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VOORJAAR 2013
De boekhandel vernieuwt en ISVW UITGEVERS doet vrolijk mee. Dit
keer presenteren wij daarom niet alleen spraakmakende boeken, waaronder de nieuwe Ton Derksen (over de zaak Olaf H.) en een heerlijk
filosofieboek met stand-up filosoof René Gude, maar ook een aantal
DVD’s die tot nu toe alleen buiten de reguliere boekhandel verkrijgbaar zijn geweest. Wij denken dat deze DVD’s in de vernieuwde,
multimediale boekhandel thuishoren. In het aanbod treft u DVD’s met
topfilosofen Alain de Botton en Michael Sandel. Daarnaast treft u het
beste aan van de BBC over taal (Met Stephen Fry), natuurkunde (met
Stephen Hawking) en wiskunde (met Marcus Du Sautoy). Ook de
prachtige Nederlandse tv-serie Kijken in de ziel is nu leverbaar.
Erno Eskens
Uitgever

INHOUD
● Boeken | Filosofie
Stand-up filosoof. De antwoorden van René Gude
Verkeerde plaats, verkeerde tijd. De zaak Olaf H.
Oosterse filosofen in de polder
● DVD’s | Filosofie
Filosofie in de praktijk
Justice; What’s The Right Thing to Do
MasterClass Series - Inspiration & Growth
Buddha & 7 wonders of the Buddhist World
● DVD’s | Geschiedenis
Planet Word, taal als fundament van onze beschaving
Greatest Speeches of All Time
Ancient Worlds
● DVD’s | Kijken in de ziel
Kijken in de Ziel - Artsen
Kijken in de Ziel - Psychiaters
Kijken in de Ziel - Strafpleiters
Kijken in de Ziel – Toptrainers
Kijken in de Ziel - Politici
● DVD’s | Wetenschap
Brave New World
The Story of Maths
The Code & Music of the Primes
● Recent verschenen | Herdrukt
Opkomst en val van het Romeinse rijk
En denken! Bildung voor leraren
Word existentialist
Stoïcijnse levenskunst. Evenveel geluk als wijsheid
Nederland & het algemeen belang

Lopend fonds en verschijningsdata
Colofon

2

– Wilma de Rek
– Ton Derksen
– Jan Flameling & Hans Baaijens

3
6
8

– Alain de Botton
– Michael Sandel
– Stephen R. Covey e.a.
– David Grubin

9
9
10
10

– Stephen Fry

11
11
11
12

– David Miles
– Coen Verbraak
– Coen Verbraak
– Coen Verbraak
– Coen Verbraak
– Coen Verbraak
– Stephen Hawking
– Marcus Du Sautoy
– Marcus Du Sautoy
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– Fik Meijer
– Gerard van Stralen en René Gude (red.)
– Gary Cox
– Miriam van Reijen
– Yvonne Zonderop
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15
16
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FILOSOFIE BOEK

Wilma de Rek is journalist
van de Volkskrant. Ze
publiceerde meerdere
boeken waaronder:
Encyclopedie Der
Nederlanden, De stijl van de
Leider (met Pieter Broertjes)
en Allemaal Losers.

MEDIA-AANDACHT
• Aandacht in grote
landelijke media
• Presentatie op de
Filosofienacht
• Recensies in dagbladen
• René Gude is
beschikbaar voor
stand-up filosofie in
uw boekhandel

Stand-up filosoof
De antwoorden van René Gude
Wilma de Rek
Stel René Gude een vraag en hij geeft origineel antwoord vol humor en filosofische wijsheid.
Het maakt Gude tot misschien wel de meest spraakmakende Nederlandse filosoof van dit
moment. Hij maakt deel uit van filosofisch elftal van Trouw, geeft lezingen op Lowlands,
spreekt in filosofische cafés, treedt op bij TEDx en schrijft vaak in Filosofie Magazine, het
tijdschrift waarvan hij hoofdredacteur was voordat hij als directeur bij Internationale School
voor Wijsbegeerte aantrad. En hij heeft nog maar één been. Het andere werd een jaar geleden
geamputeerd, toen de kanker terugkeerde. Toch zal hij ook dit jaar tijdens de Filosofienacht
weer aan stand-up philosophy doen: losjes improviserend de (levens)vragen van het publiek
beantwoorden door te putten uit de opgedane wijsheid en de schatkamer van de filosofie.
Voor dit boek vuurde Wilma de Rek, journalist van de Volkskrant, honderden vragen af op
René Gude. Ze gaan over leven, liefde, cynisme, kennis, aardigheid, de ander, de naderende
dood, de (on)tembare ziel, diep-menselijke emoties en veel meer.

€ 14,95 | 128 blz. | luxe paperback met flappen| 14,5 x 21 cm | Stand-up filosoof. De antwoorden van René
Gude| Wilma de Rek | nur 730 | isbn 978-94-91693-01-4 | maart 2013
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Uit Stand-up filosoof:
Hoe kan ik gelukkig worden als anderen steeds van alles van mij vinden?
Schopenhauer zegt daar iets moois over: ‘Het hoofd van een ander is een waardeloze
plek om als zetel te dienen voor waar geluk.’ Dat is dat een heel goeie waarschuwing.
Maar als je je helemáál van de ander losmaakt, dan haal je het sociale fundament
onder je eigen leven en dat van anderen vandaan.’
De kunst is dus om te schipperen?
‘Je moet je eigen zelfbewustzijn in ieder geval niet helemaal afhankelijk maken van
anderen. Je wilt wat minder gevoelig worden voor de mening van derden. Dat wilden
de Griekse en Romeinse stoïci, dat wil jij en dat wil ik ook. Het is goed om jezelf
minder afhankelijk te maken van de luimen van de omgeving, want voor je het weet
laat je je van de wijs brengen omdat iemand in de hal van het Centraal Station je boos
aankijkt. De Griekse stoïcus Epictetus zou zeggen: zo iemand moet je niet de macht
over jou geven. Zo’n persoon moet jou niet van slag kunnen brengen. Daar moet je je
tegen wapenen.’
Maar de praktijk is dat die anderen mijn humeur toch erg beïnvloeden. Eén
rotopmerking en ik loop de hele dag geknakt rond.
‘Het is ook vervelend, maar er zijn toch maar twee mogelijkheden om ermee om te
gaan. De eerste is dat je de wereld laat doen wat hij wil. Je zorgt ervoor dat je daar
volledig ongevoelig voor wordt door te streven naar apatheia: wat anderen zeggen rolt
dan over je heen, omdat je niet in je pathos gaat zitten, want je hebt jezelf gehard.’
En de andere manier?
‘Dat is de autarkeia, trouwens ook een begrip van de stoïci. De stoïsche weg, van
iemand als Seneca bijvoorbeeld, is aldus: aan de wereld kun je niet zoveel veranderen.
Het leven richt zichzelf in hoge mate in en is nauwelijks grijpbaar. Het enige wat je
kunt doen, is zorgen dat je wat eelt op je ziel kweekt. Dat kun je doen met vallen en
opstaan, maar een paar stoïcijnse oefeningetjes er tegenaan gooien, helpt ook. In die
oefeningen leer je om een beetje onafhankelijk te worden van die wereld. En dat is
letterlijk: autark. Autarkie betekent dat je zelfvoorzienend bent, letterlijk maar ook
figuurlijk; heer en meester over jezelf, eigenmachtig, onafhankelijk. In combinatie
met die apatheia kan niemand je dan nog kwetsen. Je bent dan als een bolletje waarop
alles afketst. Maar bedenk je wel dat dit slechts een ideaal is, hè.’
Hoezo alleen een ideaal?
‘Omdat je uiteindelijk een gevoelig kuddemens bent. Epicurus heeft dat vroeger al
ingezien. Hij dacht: ik ga niet in mijn eentje een bolletje worden waar alles van
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afketst, nee, ik verzamel
een groepje leuke mensen
om me heen met wie ik een
band kan opbouwen. Als we
in een soort gated community
gaan zitten - een mooie tuin
of zo - en we bouwen daar
een muur omheen, dan zijn
we daarbinnen vrij. De
epicuristen zoeken dus
geen individuele oplossing
voor verwarrende sociale
toestanden, maar maken
een gemeenschapje waarin
het fijn toeven is.’
Dus Seneca
beschermt het ik, en
Epicurus het wij.
‘Dat zou je best zo kunnen
zeggen. Ataraxia, het ideaal
van Epicurus, is een wat
socialere vorm van apatheia.
Apatheia wil zeggen: míjn
gemoed is ondoordringbaar
voor invloeden van
buitenaf, ataraxia is een
soort gemoedstoestand die
ontstaat omdat je met geliefden een situatie hebt gecreëerd die niet bedreigend is.’
Jij bent meer van Epicurus, denk ik?
‘Ja. Nee. Ik ben een beetje van allebei. Het is mogelijk om jezelf minder kwetsbaar te
maken en tegelijkertijd jezelf sociaal te organiseren en te immuniseren. Zoals de
Franse filosoof Pascal en mijn eigen moeder al zeiden: ‘Je moet het ene doen en het
ander niet laten. ’

5
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FILOSOFIE BOEK

Prof.dr. Ton Derksen is
emeritus hoogleraar
wetenschapsfilosofie.
Zijn spraakmakende boek
Lucia de B. vormde de
aanzet tot een herziening
van de zaak tegen deze
Haagse verpleegster. Ook
zijn laatste boek Leugens
over Louwes is inzet voor
een herziening. Eerder
publiceerde Derksen de
boeken Het O.M. in de fout,
over de systematische
missers van het Openbaar
Ministerie, en De ware
toedracht, over de valkuilen
van waarheidsvinding in
strafzaken.

Verkeerde plaats, verkeerde tijd
De zaak Olaf H.
Ton Derksen
Olaf H. koopt een tweedehands BMW bij een handelaar in Sittard. Hij wil de ware prijs van de
auto verborgen houden voor zijn ex-vrouw. De autoverkoper gaat akkoord met een lagere prijs
op de factuur. Terwijl de papieren in orde worden gemaakt, gaat de nieuwe autobezitter even
naar de WC in het naastgelegen woonhuis.
Dan klinken er schoten. Olaf H. verstopt zich en ontdekt even later dat de autohandelaar en
diens vrouw dood zijn. Ook de kleindochter van de autohandelaar ligt op de grond. Zij blijkt
later nog te leven. Olaf is in shock. Hij rent het pand uit, maar wordt, in tegenstelling tot de
schutter, op de plaats delict gezien. De rechter geeft hem levenslang. Want hoe aannemelijk is
het verhaal van die mysterieuze schutter? Prof. Ton Derksen weegt de argumenten.

MEDIA-AANDACHT: Aandacht in landelijke media • Persconferentie bij de ISVW
€ 29,95 | 240 blz. |luxe paperback met flappen| 15 x 21 cm | Verkeerde plaats, verkeerde tijd. De zaak
Olaf H. | Ton Derksen | nur 824 | isbn 978-94-91693-04-5| juni 2013
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Uit de pers:
● ‘(..) Derksen fileert de bewijsvoering van het
Openbaar Ministerie (OM). Hij laat zien dat
verdraaiingen van zowel het OM als
deskundigen de rechters op het verkeerde been
zetten. Daardoor konden zij volgens hem
nauwelijks anders oordelen dan ze hebben
gedaan.’
De Telegraaf over Leugens over Louwes
● ‘Gerechtelijke dwalingen staan in het
brandpunt van de belangstelling. De afgelopen
jaren zorgde onder meer de Puttense
moordzaak en de Schiedammer Parkmoord
voor publieke discussie. Voor wie zelf een
oordeel wil vellen over dergelijke zaken is Het
O.M. in de fout van Ton Derksen een goede
koop.’
- De Volkskrant over Het O.M. in de fout
● ‘Omdat er geen bewijs was dat zij werkelijk
de dader was, werden er andere gevallen bij
gezocht. Dat waren eerst geen moorden, maar
toen opeens wel. Zo is het volgens Ton
Derksen gegaan. En de commissie [Postumus]
geeft hem hierin gelijk.’
- NRC over het spraakmakende Lucia de B.
● ‘De Ware Toedracht (...) is in één adem uit te
lezen. Het gaat over het menselijk tekort bij het
waarnemen van de alledaagse werkelijkheid.
En het trekt onthutsende conclusies voor
rechercheurs, rechters en officieren –
uitgerekend zíj blijken het slechtst getraind op
het voorkomen van de denk- en
waarnemingsfouten waar ieder mens gevoelig
voor is.’
- NRC over De Ware Toedracht
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HERZIENE AANBIEDING

FILOSOFIE BOEK + DVD

Jan Flameling studeerde
wijsbegeerte in
Groningen, Keulen,
Berkeley en Amsterdam.
Hij organiseert ‘denkvakanties’ in Griekenland
en India en cursussen
filosofie.

Hans Baaijens bekleedde
diverse bestuurlijke
functies bij de VNG en
was wethouder in de
gemeente Leiden.
Momenteel is hij directeur
van de Nederlandse
Public Health Federatie.

Een boeiende zoektocht naar de raakvlakken
tussen oosterse en westerse filosofie

Oosterse denkers in de polder
Jan Flameling & Hans Baaijens
Oosterse filosofie leeft in Nederland. Steeds meer mensen ontdekken de waarde van Boeddha,
Confucius, Tao en Zen. Oosterse denkers en denkrichtingen helpen om het gemoed op orde te
krijgen. Toch knaagt er iets. Kan de oosterse filosofie wel tot een vorm van maatschappelijk
engagement komen? Als de oosterse filosofie zo veel belang hecht aan persoonlijke spiritualiteit
en ‘loslaten’, is er dan nog wel ruimte voor betrokkenheid en engagement? Het antwoord komt
van de oosterse denkende filosofen Jan Bor, Otto Duintjer, Henk Oosterling en Han de Wit.

€ 24,50 | paperback met flappen + dubbelzijdige DVD | 96 pag. & ca. 140 minuten | 14,5 x 21 cm |Oosterse
denkers in de polder | Jan Flameling & Hans Baaijens | nur 730 | isbn 978-94-91224-26-3 | februari 2013

8
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FILOSOFIE DVD

Filosofie in de praktijk
Alain de Botton
De bekende Britse filosoof en bestseller auteur Alain de Botton maakt prachtige documentaires: The Perfect Home is een 3delige serie over architectuur en design. Vragen als: ‘Wat is
een mooi huis?’ en ‘Welke kleur moet de bank hebben?’ vormen het startpunt voor een diepgaande en boeiende reis
door de filosofie en psychologie van Westerse en Oosterse architectuur en design. Status Anxiety gaat over de vraag
waarom we rijker zijn dan ooit, en toch niet noodzakelijkerwijs gelukkiger. The Art of Travel gaat over de vraag waarom
mensen op vakantie gaan en vakantie met geluk associëren.
Wat is vakantie echt?

€ 32,49 | 3 DVD’s | 336 minuten | Engels gesproken, Nederlands ondertiteld | Filosofie in de praktijk |
Alain de Botton | nur 052 | isbn 978-94-91693-05-2| februari 2013

Justice; what’s the right
thing to do?
Michael J. Sandel
De colleges van de Amerikaanse filosoof Michael J. Sandel
(1953) trekken steeds meer publiek. In Seoul kwamen onlangs 21.000 mensen naar hem luisteren. Ook in andere landen spreekt hij in volle voetbalstadions. De beste colleges
van Sandel, nu in een DVD box, gaan over rechtvaardigheid.
Aan de hand van morele dilemma’s en treffende voorbeelden bespreekt Sandel vragen als: is martelen toegestaan?
Kan het verkeerd zijn de waarheid te vertellen? Hoeveel is
een mensenleven waard? Wat is de juiste keuze?

MEDIA-AANDACHT Auteursbezoek tijdens de Filosofie Nacht op 12 april 2013
€ 34,99 | 4 DVD’s | 636 minuten | Engels gesproken, Nederlands ondertiteld | Justice; what is the right
thing to do? | Michael J. Sandel | nur 052 | isbn 978-94-91693-06-9| februari 2013

9
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FILOSOFIE DVD

MasterClass Series
Inspiration & Growth
Stephen Covey e.a.
Managementtoppers Stephen Covey, Jack Cranfield en Emery
& Thompson spreken op deze DVD-box over persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. De toegankelijke en energieke presentaties zetten aan tot zelfreflectie, reiken ideeën aan voor
meer balans en succes in werk, carrière en persoonlijk leven
en inspireren om meer met passie te leven. Stephen R. Covey
spreekt over ´The 8th Habit: Van effectiviteit naar inspiratie´.
Jack Canfield behandelt ´The Success Principles. Zeven stappen om je dromen waar te maken´. En Emery & Thompson
gaan in op ´Creating a Life that Matters´.

€ 34,99 | 3 DVD’s | 227 minuten | Engels gesproken, Nederlands ondertiteld | MasterClass Series –
Inspiration & Growth | Stephen R. Covey e.a. | nur 052 | isbn 978-94-91693-07-6 | februari 2013

RELIGIE DVD

The Buddha & Seven Wonders of
the Buddhist World
David Grubin
Het Boeddhisme is een van de oudste religieuze stromingen
op aarde en heeft wereldwijd circa vierhonderd miljoen aanhangers. Deze tweedelige serie won een Emmy Award en is nu
als DVD-uitgave beschikbaar. David Grubin onderzoekt in The
Buddha het levensverhaal van Boeddha en de oorsprong van
het Boeddhisme. Seven Wonders of the Buddhist World bezoekt zeven van de meest bijzondere oude en moderne Boeddhistische locaties in de wereld en geeft zo inzicht in de
boeiende ontwikkeling van het Boeddhisme.

MEDIA-AANDACHT Auteursbezoek tijdens de Filosofie Nacht op 12 april 2013
€ 22,49 | 2 DVD’s | 162 minuten | Engels gesproken, Nederlands ondertiteld |The Buddha & Seven
Wonders of the Buddhist World | David Grubin | nur 052 | isbn 978-94-91693-14-4 | februari 2013
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GESCHIEDENIS DVD

Planet word - Taal als fundament van
onze beschaving
Stephen Fry
Taal staat aan de basis van onze beschaving. Het is wat mensen onderscheidt van
andere levende wezens en het speelde (en speelt) een cruciale rol in de evolutie van
de mensheid en in onze eigen ontwikkeling. In deze prestigieuze 5-delige BBC-serie
is Stephen Fry de deskundige gids in de wereld van taal in al zijn vormen: van het
ontstaan van taal, de huidige internet cultuur en baanbrekend taalkundig onderzoek tot de parels van de wereldliteratuur. Stephen Fry werd in 1957 in Londen geboren, studeerde aan Cambridge en is een bekende schrijver, acteur en presentator.
€ 24,99 | 2 DVD’s | 292 minuten | Engels gesproken, Nederlands ondertiteld | Planet word – Taal als
fundament van onze beschaving | Stephen Fry | nur 052 | isbn 978-94-91693-08-3 | februari 2013

GESCHIEDENIS DVD

Greatest Speeches of All Time
BBC
Laat u ruim drie uur meeslepen en inspireren door gloedvolle historische toespraken van bijzondere personen die de wereld veranderden. Met o.a.: Franklin
D. Roosevelt, John F. Kennedy, Sir Winston Churchill, Martin Luther King, Richard
M. Nixon, Ronald Reagan, Jesse Jackson, George H.W. Bush, William J. Clinton,
Jimmy Carter en Robert F. Kennedy. Spraakmakende speeches van bijzondere
personen. Kortom drie DVD´s met overtuigingskracht, de juiste emotie, de kracht
van de boodschap, de juiste woordkeus, de timing, de klankkleur en de
persoonlijkheid van de redenaar.

€ 24,99| 3 DVD’s | 200 minuten | Engels gesproken, Nederlands ondertiteld | nur 052
ISBN 978-94-91693-16-8 | februari 2013

GESCHIEDENIS DVD

Ancient Worlds
Richard Miles
Ancient Worlds is een zesdelige serie over de oorsprong en ontwikkeling van de
beschaving. De serie laat het bijzondere verhaal zien van verdwenen, vernietigde en moderne samenlevingen: van het oude Irak tot Augustus’ Rome en van
Fenicië en de Griekse stadsstaten tot het Damascus van vandaag.

€ 24,99 | 2 DVD’s | 312 minuten | Engels gesproken, Nederlands ondertiteld | Ancient Worlds
Richard Miles| nur 052 | isbn 978-94-91693-15-1 | februari 2013

11

ISVW.UITG.BROCH.2013_2011 07-12-12 14:15 Pagina 12

GENEESKUNDE DVD

KIJKEN IN DE ZIEL – ARTSEN COEN VERBRAAK
Met welke dilemma’s krijgen artsen te maken in hun werk? Wanneer is iemand gezond? Moeten
we willen genezen tot elke prijs? Hoe lang ga je door met een behandeling en wie beslist dat? In
de serie praten cardiologen, oncologen, chirurgen, neurologen en tal van andere medici met
Coen Verbraak over hun vak én nadrukkelijk over zichzelf. Het levert fascinerende, diepgaande
en opvallend openhartige gesprekken op waarin we de artsen en hun vak leren kennen.

€ 22,49 | 2 DVD’s | 208 minuten | Nederlands gesproken| Kijken in de ziel - Artsen | Coen Verbraak
nur 052 | isbn 978-94-91693-09-0 | februari 2013
PSYCHOLOGIE DVD

KIJKEN IN DE ZIEL – PSYCHIATERS COEN VERBRAAK
Psychiaters zijn speleologen van de menselijke geest. Ze kennen de weg in de krochten van de
ziel, in het gangenstelsel van onze diepste verlangens, angsten en emoties. Toppsychiaters vertellen wat emoties zijn en hoe een depressie ontstaat. Coen Verbraak portretteert toppsychiaters en
praat met hen over thema’s als kinderjaren, emoties en depressie.

€ 22,49 | 2 DVD’s | 210 minuten | Nederlands gesproken| Kijken in de ziel – Psychiaters | Coen Verbraak
nur 052 | isbn 978-94-91693-10-6| februari 2013.
RECHTEN DVD

KIJKEN IN DE ZIEL – STRAFPLEITERS COEN VERBRAAK
Topadvocaten vertellen over de rafelranden van het recht, het imago van een advocaat en het
contact met cliënten. Met Gerard Spong, Willem Anker, Bram Moszkowicz, Bénédicte Ficq, Inez
Weski, Stijn Franken, Geert Jan Knoops, Theo Hiddema, Cees Korvinus, Lucy Oldenburg en Peter
Plasman.

€ 22,49 | 2 DVD’s | 210 minuten | Nederlands gesproken| Kijken in de ziel – Strafpleiters | Coen Verbraak
nur 052 | isbn 978-94-91693-11-3| februari 2013
POLITIEK DVD

KIJKEN IN DE ZIEL – POLITICI COEN VERBRAAK
Politici praten met Coen Verbraak openhartig over hun vak, en over zichzelf. Met medewerking
van Jan Marijnissen, Wouter Bos, Hans Wiegel, Elco Brinkman, Jolande Sap, André Rouvoet, Els
Borst, Jack de Vries, Nebahat Albayrak, Frans Weisglas en Rita Verdonk.

€ 22,49 | 2 DVD’s | 210 minuten | Nederlands gesproken| Kijken in de ziel – politici | Coen Verbraak
nur 052 | isbn 978-94-91693-12-0 | februari 2013
SPORT DVD

KIJKEN IN DE ZIEL – TOPTRAINERS COEN VERBRAAK
Grote voetbalcoaches als Guus Hiddink, Leo Beenhakker, Co Adriaanse, Foppe de Haan, Willem
van Hanegem, Louis van Gaal en Bert van Marwijk vertellen openhartig over de finesses van hun
vak. Met als extra’s nooit eerder vertoond, bijzonder materiaal uit de interviews. Hoe kun je spelers beter maken en wat zijn de grenzen aan de macht van een trainer? Zijn trainers tegelijk opvoeders, of zien ze spelers vooral als materiaal? En waarom kunnen Nederlanders eigenlijk zo
slecht strafschoppen nemen?
€ 22,49 | 2 DVD’s | 161 minuten | Nederlands gesproken| Kijken in de ziel – Toptrainers| Coen Verbraak
nur 052 | isbn 978-94-91693-13-7 | februari 2013
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NATUURKUNDE DVD

BRAVE NEW WORLD STEPHEN HAWKING
In deze prestigieuze 5-delige serie presenteert Stephen Hawking de grootste
wetenschappelijke doorbraken die het leven in de 21ste eeuw kunnen
transformeren. Hij wordt hierbij ondersteund door een keur aan experts. De
bijzondere serie laat zien hoe de wetenschap streeft naar de volgende sprong
voorwaarts van de mensheid...

€ 24,99 | 2 DVD’s | 230 minuten | Engels gesproken, Nederlands ondertiteld | nur 052
isbn 978-94-91693-17-5 | februari 2013

WISKUNDE DVD

THE STORY OF MATHS MARCUS DU SAUTOY
In deze 4-delige serie onderzoekt Professor Marcus du Sautoy de ontwikkeling van
belangrijke wiskundige principes. Het onderzoek voert o.a. naar Egypte, China,
India, Rusland, het Midden Oosten, Europa en Amerika en langs historisch
belangrijke wiskundigen als Descartes, Newton, De Fermat en Gauss. Een
boeiende en verhelderende serie over een van de grootste prestaties van de
mensheid.
Marcus du Sautoy (1965) is professor wiskunde aan de Universiteit van Oxford.
Zijn academisch werk bestaat voornamelijk uit getallentheorie. Du Sautoy is
bekend geworden met zijn werk op het gebied van het populariseren van
wiskunde. Hij schrijft o.a. voor The Times en The Guardian.
€ 24,99 | 2 DVD’s | Engels gesproken, Nederlands ondertiteld | 232 minuten | The Story of Maths
Marcus du Sautoy | nur 052 | isbn 978-94-91693-02-1 | februari 2013

WISKUNDE DVD

THE CODE & MUSIC OF THE PRIMES MARCUS DU
SAUTOY
De bekende wiskundige Marcus du Sautoy onderzoekt verborgen symbolen en
(priem)getallen die de sleutel vormen tot ons begrip van de wereld om ons heen;
de natuur en het heelal. In The Code onderzoekt Du Sautoy welke symbolen en
getallen de wereld om ons heen verbergt, wat deze symbolen en getallen
betekenen, waarom ze bestaan en wat we van ze kunnen leren. Kortom, een
boeiende ontdekkingstocht naar de codes in de wereld om ons heen. In Music
and the primes bespreekt Du Sautoy de ongrijpbaarheid van priemgetallen. Al
300 voor Christus toonde Euclides aan dat er een oneindig aantal priemgetallen
moet zijn. De jacht op het patroon van priemgetallen is sindsdien een obsessie
voor de giganten uit de wiskunde.
€ 24,99 | 2 DVD’s | 255 minuten | Engels gesproken, Nederlands ondertiteld | The Code & Music of the
Primes | Marcus du Sautoy | nur 052 | isbn 978-94-91693-03-8 | februari 2013
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RECENT VERSCHENEN

OPKOMST EN VAL VAN HET ROMEINSE RIJK FIK MEIJER
Een klein stadje aan de Tiber gaf zijn naam aan een van de grootste wereldrijken uit de geschiedenis: het Imperium Romanum. De
opkomst van dit wereldrijk is een boeiend verhaal, waarin een verlangen naar de wereldheerschappij en defensieve overwegingen
elkaar afwisselden. In de eerste eeuw van onze jaartelling was het rijk min of meer voltooid en brak er een bloeiperiode aan. In de
derde eeuw traden de zwakheden van Rome aan het licht. Het rijk was te complex geworden en dreigde onder zijn eigen gewicht
te bezwijken. Historicus Fik Meijer bespreekt op zijn kenmerkende meeslepende wijze het verloop van deze geschiedenis. Hij legt
uit hoe de rommelige Romeinse economie was ‘georganiseerd’, hoe het politieke systeem in elkaar zat en waarom de republiek
moest wijken voor het principaat.Ten slotte staat hij uitgebreid stil bij de invloed van de Grieken op de Romeinen.
€ 49,95 | 6 audio-cd’s in luxe slipcase | nur 077 | isbn 978-94-91224-15-7

…EN DENKEN! BILDUNG VOOR LERAREN
GERARD VAN STRALEN EN RENÉ GUDE (RED.)
Scholieren moeten leren lezen, schrijven en rekenen. Goed, maar hoe zit het dan met het denken? Dit boek bevat vurige pleidooien
voor meer reflectie in het onderwijs. Die reflectie is nodig om leerlingen culturele bagage mee te geven en hen beter te laten
denken. Prominente cultuurdragers, waaronder Peter Sloterdijk, Désanne van Brederode e.a., leggen in dit boek uit dat het tijd is
voor een hernieuwde ‘bildung’, een vorming van leerlingen tot erudiete, zelfstandig denkende burgers.
€ 29,50 | 408 pag. gebonden en in kleur | 21 x 21 cm | nur 847 | ISBN 978-94-91224-12-6

WORD EXISTENTIALIST GARY COX
Word existentialist is een compact, toegankelijk boek vol onderkoelde humor, over de filosofie van het existentialisme. Cox steekt de
draak met het idee dat het existentialisme een pessimistische filosofie is. In werkelijkheid is het een oprechte, inspirerende filosofie
die je leven kan veranderen, want... zo word je een existentialist.

€ 22,50 | 160 pag. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | nur 730 | isbn 978-94-91224-21-8

STOÏCIJNSE LEVENSKUNST. EVENVEEL GELUK ALS
WIJSHEID MIRIAM VAN REIJEN

Nu al
2e druk

Mensen lijden niet door de dingen die hun overkomen, maar door hun gedachten daarover. Irrationele gedachten veroorzaken
ongewenste emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en schuldgevoel. Dit soort emoties hebben op zichzelf geen enkele
positieve functie.Wie van lijder (passief) tot leider (actief) wil worden, kan terecht bij de stoïcijnse levenskunst van onder meer
Epicurus, Seneca, Epictetus, Spinoza en Sartre.

€ 49,95 | 6 audio-cd’s in luxe slipcase | nur 077 | isbn 978-94-91224-16-4

NEDERLAND & HET ALGEMEEN BELANG YVONNE ZONDEROP
In dit boek legt Yvonne Zonderop uit dat we naast het traditionele polderen – alle partijen onder regie van de overheid om de tafel
– en het nieuwe polderen met zijn internetreferenda en cyberpolls, een derde poldervariant nodig hebben. Met polderen 3.0
organiseren de burgers zelf het algemeen belang, bijgestaan door organisaties. Ze werken samen op basis van een welbegrepen
eigenbelang.

€ 12,50 | paperback | 128 pag. | 11,8 x 18 cm | nur 756 | isbn 978-94-91224-27-0
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LOPEND FONDS
RELIGIE

FILOSOFIE

VERSCHIJNINGSDATA 2013
Kabbala
door Leo Mock
1 audio-cd
ISBN: 9789089930118
€ 12,95

Voorbij goed en kwaad
– Grunberg in gesprek
met…
4 dvd’s – totale
speelduur: 8 uur
ISBN: 9789491224027
€ 34,95

Leugens over Louwes.
Deventer moordzaak
door Ton Derksen
Boek: 318 pagina’s, luxe paperback met flappen
ISBN: 9789491224119
€ 29,95

Aristoteles
door Paul van Tongeren
4 audio-cd’s
280 minuten
ISBN: 9789491224034
€ 29,95

FEBRUARI
Filosofie in de Praktijk
Alain de Botton
Justice; what’s the right thing to do?
Michael Sandel
MasterClass
Stephen R. Covey e.a.
Planet Word
Stephen Fry
Buddha & 7 wonders of the
Buddhist World
David Grubin

FILOSOFIE

Greatest Speeches of All Time
BBC

Erasmus
door Herman Pleij
4 audio-cd’s
280 minuten
ISBN: 9789491224041
€ 29,95

Spinoza
door Han van Ruler
3 audio-cd’s
167 minuten
ISBN: 9789491224058
€ 24,95

Schopenhauer
door Frans Jacobs
3 audio-cd’s
203 minuten
ISBN: 9789491224065
€ 24,95

Nietzsche en het
nihilisme door Paul van
Tongeren
7 audio-cd’s met boekje
462 minuten
ISBN: 9789491224072
€ 49,95

Kijken in de Ziel – Artsen
Coen Verbraak
Kijken in de Ziel – Psychiaters
Coen Verbraak
Kijken in de Ziel – Toptrainers
Coen Verbraak
Kijken in de Ziel – Strafpleiters
Coen Verbraak
Kijken in de Ziel – Politici
Coen Verbraak
Ancient Worlds
Richard Miles

GESCHIEDENIS

WETENSCHAP

The Code & Music of the Primes
Marcus Du Sautoy
The Story of Maths
Marcus Du Sautoy
MAART
Stand-up filosoof. De antwoorden
van René Gude
Wilma de Rek

Athene en Sparta
– een permanente
rivaliteit
door Fik Meijer
6 audio-cd’s
ISBN: 9789491224089
€ 49,95

Kosmische krachten
– natuurwetten
in werking
door Vincent Icke
6 audio-cd’s met boekje
ISBN: 9789491224010
€ 49,95

Basiscursus kosmologie
– van oerknal
tot witte gaten
door Govert Schilling
4 audio-cd’s
ISBN: 9789491224096
€ 49,95

Oosterse filosofen in de polder
Jan Flameling & Hans Baaijens
JUNI
Verkeerde plaats, verkeerde tijd.
De zaak Olaf H.
Ton Derksen

15

ISVW.UITG.BROCH.2013_2011 07-12-12 14:15 Pagina 16

ISVW Uitgevers
Dodeweg 8
3832 RD Leusden
Tel. 033-4650700
Uitgever
Erno Eskens
erno.eskens@isvw.nl
Tel. 06-53833837
Vertegenwoordiging
Nederland
Gerard Pels boekdiensten
Bordeslaan 90
5223 MS ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6577282
06-23769142
info@gerardpels.nl
Vertegenwoordiging
Vlaanderen
Davidsfonds
Blijde-Inkomststraat 79-81
3000 Leuven
Tel. 016/310.600
uitgeverij@davidsfonds.be
Marketing en promotie
Internationale School voor
Wijsbegeerte
Tel. 033-4650700
Algemeen directeur
Chantal Orth

Vormgeving Henk Droog | Dvada Platland

© ISVW UITGEVERS 2012

