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VOORWOORD

In turbulente tijden is de verleiding groot om in jezelf te keren. Zo niet Laura van Dolron.
Na haar succesvolle debuut Liefhebben verschijnt nu Wij.: haar zoektocht naar wat we 
bedoelen als we ‘wij’ zeggen. Het resultaat: een woordenwaterval die de lezer 
onontkoombaar door elkaar schudt.

Wie weer tot rust wil komen kan terecht bij onze nieuwe Oosterse filosofie 
scheurkalender 2018 of bij de verstilde gedichten van Vasalis die door Janne Schra en 
het Noordpool Orkest op muziek zijn gezet.

In onze interviewreeks De woorden van legt filosoof Frank Ankersmit uit dat onze 
democratie van voorbijgaande aard is. De erfenis is op, stelt hij. Marlou van Paridon laat
echter in Socratisch gesprek voor beginners zien dat deze democratische gespreksvorm nog
springlevend is. Koen Wessels, een van de oprichters van de Bildung Academie, toont dat
het revolutionaire potentieel onder studenten nog bestaat: dan maken 
we ons onderwijs zelf wel! Hij is daarbij vast geholpen door de Bildung scheurkalender 2018
en door het Basisboek esthetiek en het Basisboek ethische theorieën.  

Anka Fauth laat zien wat er volgens praktische filosofen gebeurt als de uil van 
Minerva uitvliegt. Meer praktische filosofie vinden we in Putten II. Ton Derksen legt hierin
uit dat ook de nieuwe dader in de Puttense moordzaak onschuldig vast zit. Een dubbele 
gerechtelijke dwaling!

Amor fati, tot slot,  is een diepzinnige briefwisseling tussen twee filosofen over de vraag 
of je je met je lot kunt verzoenen als je te horen krijgt dat je kanker hebt. Het blijkt dat 
filosofie er echt toe doet.

Erno Eskens (uitgever)
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€ 14,95 | 156 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-13-0
februari 2017

FILOSOFIE/ BOEK

Marlou van Paridon
studeerde filosofie en
Philosophy of Management
and Organizations. Zij werkte
ruim 25 jaar in management-
functies bij overheid en
bedrijfsleven. In 2012 ver-
scheen haar boek de ZIN aan
het werk over betekenis
geven in werk en organisa-
ties. Met haar bureau
hetsocratischgesprek.nl en
als docent aan de ISVW legt
zij zich toe op het toepassen
en doceren van de
socratische denk- en
gespreksbenadering in
organisaties.

Promotie: 
• Presentatie op de

Internationale School voor
Wijsbegeerte

• Aandacht in iFilosofie

Socratisch gesprek voor beginners
Een praktisch handboek
Marlou van Paridon

Socrates zette mensen aan tot zélf denken in plaats van op de mening van anderen af te gaan.
De socratische gespreksmethode leidt tot betere gesprekken doordat oordelen wordt uitge-
steld. Betere uitwisseling van informatie, beter begrip van elkaars perspectief, beter contact
en beter denken. In dit handzame boek legt ervaren gespreksleider Marlou van Paridon het
socratisch gesprek kort en bondig uit in vijf stappen, compleet met checklisten en overzicht-
jes van de belangrijkste handvatten en valkuilen voor de beginnende gespreks-leider. De ge-
sprekstappen worden eenvoudig inzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden van
socratische gesprekken uit de praktijk.

De socratische gesprekshouding zorgt voor ruimte tussen mensen en leidt – als geen andere
dialoogvorm – tot het doorbreken van vastgeroeste denkpatronen en tot confrontatie en 
verdieping van argumentaties om te komen tot fundamenteel nieuwe, leidende  inzichten.
Bovendien maken socratische vaardigheden elk tweegesprek anders: minder sturend en 
effectiever. 
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FILOSOFIE/ BOEK
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Laura van Dolron maakt
theater op het snijvlak van
cabaret en filosofie. Ze brak
door met Sartre zegt sorry en
maakte verder furore met
Wat nodig is en Iemand moet
het doen.  De veelgeprezen
voorstelling Liefhebben
verscheen eerder al in
boekvorm bij ISVW Uitgevers.

Promotie
• Ruime media-aandacht
• Boekpresentatie bij
Scheltema

• Toneelvoorstellingen in
Nederland en Vlaanderen

De pers over Wij. 

“De grote prestatie van Wij. is dat daar
vooral troost uit spreekt. Een must.”
De Standaard

“Ik ben in tijden niet zó klaarwakker uit
een voorstelling gekomen.”
De Groene Amsterdammer

“Op z’n Van Dolrons – prettig
onnadrukkelijk, soms ironisch, nooit
cynisch – fileert ze deze ‘wij’… De conclusie
van Wij. is troostend.”
De Volkskrant

CARLI HERM
ES

€ 12,50 | 128 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-08-6  
februari 2017

Wij.
Laura van Dolron 

Ik ga zeggen wie wij zijn, en dat is bijna onmogelijk, omdat bij alles wat ik zeg iemand denkt: zo
ben ik niet. En dat zegt heel veel over wie wij zijn...

Laura van Dolron vraagt zich af wat we bedoelen als we ‘wij’ zeggen. Wie zijn ‘wij’ en hoe
bepalen we wie daar bij hoort en wie niet? Hoe worden we een zo groot mogelijke wij? En gaat
het lukken om te erkennen dat ‘zij’ bij ons horen? Na Laura’s succesvolle voorstelling Liefhebben
is het met Wij. tijd voor een scherper en kritischer geluid. In Laura van Dolrons nieuwe boek
laat zij zien dat je kwaad maken over de staat van de wereld soms ook liefde is.

Wij. is een politieke speech die je door elkaar schudt. Een persoonlijke bekentenis die je hart
breekt. Een ontregelend portret van wie wij zijn. Wij. houdt ons een lachspiegel voor, en of we
nou willen of niet, we kunnen niet stoppen met kijken.

Wij. gaat over nee-stemmers en ja-knikkers, over Plato en populisme, over emoticons en je neus
begraven in de krullen van je dochter, over ‘toevallig’ allemaal dezelfde Ray-ban zonnebril, en
over de kudde die denkt dat hij geen kudde is.
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€ 14,95 | 128 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-10-9 
maart 2017

Dan maken we ons 
onderwijs zelf wel! Een bildungsvisie
Koen Wessels

Het Nederlandse onderwijs is verdwaald. Het focust overmatig op zijn kwalificerende,
resultaatgerichte taak. Gelukkig zijn er ook frisse, vernieuwende geluiden hoorbaar. Zo is
het bildungsideaal aan een opmars bezig en materialiseerde de onvrede van Amsterdamse
studenten in september 2015 in de oprichting van De Bildung Academie: bildungsonderwijs
voor studenten door studenten. Als één van de oprichters en dragers van de academie neemt
Koen Wessels de lezer mee op zijn zoektocht naar de bedoeling van onderwijs. Aan de 
hand van (onderwijs)filosofie en ontwikkelingspsychologie zoomt hij in op bewustzijns-
ontwikkeling en ‘in de wereld komen’ als onderwijsbedoelingen.

Koen Wessels daagt de lezer uit om zijn visie op onderwijs te verscherpen en te verruimen.
Met concluderende uitgangspunten, scherpe odes en creatieve voorbeelden biedt hij
bovendien de nodige inspiratie om de stap te maken van filosofie naar praktijk, van
onderwijsvisie naar waardevol onderwijs.

Met een voorwoord door prof.dr.mr. Eugene Sutorius.

ONDERWIJS BOEK

Koen Wessels voltooide 
na een bachelor in de bewe-
gingswetenschappen aan
de Vrije Universiteit de
onderzoeksmaster Onder-
wijskunde in Utrecht. In
februari 2015 werd hij
initiatiefnemer van De
Bildung Academie, waar hij
momenteel als kernteamlid
dagelijks bezig is met het
(door)ontwikkelen en
begeleiden van universitair
bildungsonderwijs, alsmede
met het ondersteunen en
inspireren van andere
onderwijsinstellingen op
weg naar een betere
toekomst.  

Promotie
• Acties onder hogescholen
en universiteiten

• Aandacht in iFilosofie
• Lancering bij
bildungscongres april
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€ 15,95 | 736 blz. | scheurkalender met boorgaten en perforatie | 13 x 18 cm | A-boek | NUR: 014 
ISBN: 978-94-92538-09-3 | augustus 2017

Henk Sissing, samensteller
van de scheurkalender, is
onderwijsliefhebber en
onderwijsconsultant. Hij
publiceerde het populaire
boek 3000 jaar denkers over
onderwijs. Hij is lid van meer-
dere denktanks en organi-
seerde tentoonstellingen in
o.a. het Nationaal Onder-
wijsmuseum. Hij heeft
verschillende (bestuurs-)
functies gehad in het PO, het
VO, het HBO, bij het ministerie
van OCW en bij CPS.

Bildung scheurkalender 2018
Henk Sissing (red.)

365 onderwijscollega’s hebben voor de Bildung scheurkalender 2018 hun meest inspirerende
citaat geselecteerd en lichten dat citaat toe in 200 woorden. Stuk voor stuk zetten de citaten en
de toelichtingen aan tot bildung: onderwijs dat veel meer is dan kennisoverdracht alleen en
dat leerlingen stimuleert om zich breder te ontwikkelen. De Bildung scheurkalender is inmid-
dels een begrip in ons land en is zoveel meer dan een kalender. Bijdragen van de onderwijscol-
lega’s blijken andere collega’s aan te zetten tot persoonlijke ontwikkeling en
teamontwikkeling. Een collega schreef ons: ‘Heerlijk om met behulp van de Bildungkalender
met mijn collega's te spreken over onze inspiratie voor onderwijs. Het heeft mij sterker ge-
maakt.’ En dat is precies de bedoeling van deze uitgave.

De kalender bevat bijdragen van leraren uit alle geledingen van het onderwijs (SO, PO, VO,
MBO, HBO en WO), maar ook van teamleiders, leerlingbegeleiders, remedial teachers, coördi-
natoren, directeuren/rectoren, hoogleraren, lectoren, inspecteurs, beleidsmedewerkers, weten-
schappers, leden van de Eerste en Tweede Kamer, leden onderwijsraden PO t/m WO,
schoolbegeleiders, wethouders, uitgevers, onderzoekers, bestuurders, psychologen, pedagogen,
filosofen, schrijvers, didactici en vele andere onderwijsexperts.

FILOSOFIE SCHEURKALENDER

Promotie
• Acties onder scholen
• Dagelijkse emailservice met

teasers 
• Aandacht in onderwijsbladen
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€ 17,50 | 144 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-11-6
maart 2017 

Anka Fauth begeleidt
mensen met leef- en
functioneringsvragen en
leerproblemen vanuit een
filosofische attitude. Voorts
leidt ze filosofische ge-
sprekken. Na haar studie en
opleidingen pedagogiek en
persoonlijkheidsleer werkte
ze als docent (BO, VO, HBO),
remedial teacher, trainer en
consultant/counselor voor
introspectief onderzoek
(zelfconfrontatie; ZKM), in
dienstverband en als
zelfstandig beroeps-
beoefenaar.

FILOSOFIE BOEK

Als de uil van Minerva uitvliegt
Tien praktische filosofen aan het woord
Anka Fauth

Sinds de jaren tachtig timmeren praktische filosofen aan de weg. Anka Fauth sprak met een
tiental van hen die actief zijn bij de Internationale School voor Wijsbegeerte. Het boek geeft
een mooi overzicht van hoe de filosofie ook buiten de universiteit tot bloei is gekomen. De
gesprekken gaan over het socratisch gesprek, over levenskunst, de filosofische praktijk,
filosoferen met kinderen, de betekenis van filosofie en veel meer. De denkers leggen uit hoe
de filosofie zich verhoudt tot de wetenschap en beantwoorden de grote vragen van Immanuel
Kant: wat kan ik weten, wat moet ik doen en wat mag ik hopen? 

De antwoorden komen van: Miriam van Reijen, Jan Flameling, Dries Boele, Marlou van
Paridon, Dick Kleinlugtenbelt, Ed Weijers, Rogier Huffnagel, André de Vries, Eite Veening en
Kristof van Rossem.

Promotie
• Aandacht in iFilosofie
• Boekpresentatie op de

Internationale School voor
Wijsbegeerte
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€ 14,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-05-5
mei 2017

André de Vries is  werkzaam
als  filosofisch  consulent bij
de  ISVW en publiceerde eer-
der Even denken. Op gesprek bij
de filosoof. Naast zijn conserva-
toriumopleiding promoveerde
hij in de filosofie op Poppers
driewereldentheorie.

Erno Eskens is programma-
directeur van de Internatio-
nale School voor Wijsbe-
geerte. Hij publiceerde
meerdere boeken, waaronder
Een beestachtige geschiedenis
van de filosofie en de
Filosofische reisgids voor
Nederland en Vlaanderen. 

Amor fati 
Filosoferen in tijden van kanker
André de Vries & Erno Eskens

Wanneer is je leven geslaagd? Volgens Friedrich Nietzsche bestaat er een eenvoudig testje 
voor: je leven is gelukt als je het nogmaals wilt. Stemt dit vooruitzicht je vrolijk, dan heb je
amor fati (liefde voor het lot). 

De kwestie van het geslaagde leven komt op scherp te staan als bij filosoof André de Vries
kanker wordt geconstateerd. Het dwingt hem om zijn toekomstverwachtingen bij te stellen.
Van de speedboot die naar de toekomst jakkert, moet hij overstappen naar een gammele
roeiboot waarin hij met zijn gezicht naar het verleden een ongewisse toekomst in peddelt. 
In deze briefwisseling wijst filosoof Erno Eskens De Vries op allerlei denkers die kunnen
helpen om deze overstap te maken. Beide denkers gaan vervolgens op zoek naar criteria om
het leven te beoordelen. Iedereen heeft zich te verhouden met de tijd, de wil en het lot.

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Boekpresentatie op de
Internationale School voor
Wijsbegeerte

• Aandacht in iFilosofie
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FILOSOFIE DVD

€ 17,50 | 128 blz. | paperback met flappen | 16,7 x 24 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-07-9
april 2017

Frank Rebel is docent
wijsbegeerte aan de UvA.
Eerder ontwikkelde hij cur-
sussen en programma’s op
het gebied van wijsbegeerte,
veelal in samenwerking met
mediapartners als NRC
Handelsblad, Trouw, Filosofie
Magazine, etc.

Basisboek ethische theorieën
Frank Rebel (red.)

Handelen is iets wat we allemaal doen. Vaak staan we echter niet stil bij de vraag of we goed of
slecht handelen, of juist of onjuist. De wijsgerige ethiek is bij uitstek die discipline die die
vragen wel stelt. Maar ook de vraag ‘Wat is geluk?’ heeft een plaats in de ethiek. Veel
praktischer dan ethiek wordt de filosofie niet. Dat maakt haar tot een van de meest tot de
verbeelding sprekende vormen van filosofie.

De wijsgerige ethiek kent een grote verscheidenheid. Elk hoofdstuk behandelt dan ook een
specifieke stroming. Zo raakt de lezer bekend met de belangrijkste richtingen in de ethiek,
zoals plichtethiek, deugdethiek en utilisme. Steeds staat ook één vooraanstaande eigentijdse
filosoof centraal die representatief is voor de besproken richting.

Het Basisboek ethische theorieën biedt een handig overzicht voor wie eens goed over zichzelf wil
nadenken.

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Aandacht in iFilosofie
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FILOSOFIE DVD

€ 17,50 | 128 blz. | paperback met flappen | 16,7 x 24 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-06-2  
april 2017

Albert van der Schoot
studeerde muziekweten-
schap en filosofie. Tot aan zijn
emeritaat was hij associate
lector ‘Theorie in de kunsten’
aan de hogeschool voor de
kunsten ArtEZ; daarnaast
doceerde hij esthetica en
cultuurfilosofie aan de
Universiteit van Amsterdam
en muziekfilosofie aan de
Universiteit Antwerpen. 
Hij promoveerde op een
onderzoek naar de ideeën-
geschiedenis rondom de
gulden snede (De ontstelling
van Pythagoras).

Basisboek esthetica
Frank Rebel & Albert van der Schoot (red.)

Dagelijks komen we in de krant uitspraken over kunst tegen. Maar het is lang niet altijd
duidelijk welke normen een criticus bij zijn oordeel hanteert. Wanneer spreken wij van een
geslaagd kunstwerk? Is het noodzakelijk dat een kunstwerk  mooi is om betekenisvol te zijn?
Waarom is kunst eigenlijk belangrijk? En wat is schoonheid eigenlijk? Kunnen we daar wel
een definitie van geven?

In dit boek komt dit soort vragen aan de orde. Aan de hand van uiteenlopende denkers
bespreken de auteurs de waarde van kunst en schoonheid. In ieder hoofdstuk staan een
denker en een thema centraal. Zo krijgen een theoretisch en een historisch overzicht van
esthetiek vorm in het Basisboek esthetica.

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Aandacht in iFilosofie

Frank Rebel is docent
wijsbegeerte aan de UvA.
Eerder ontwikkelde hij 
cursussen en programma’s
op het gebied van wijs-
begeerte, veelal in samen-
werking met mediapartners
als NRC Handelsblad, Trouw,
Filosofie Magazine, etc.
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€ 12,50 | 128 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-16-1
februari 2017

Leonie Wolters studeerde
intellectuele geschiedenis in
Utrecht, Dar es Salaam, en
Edinburgh om erachter te
komen hoe ideeën en
wereldbeelden door de tijd
heen veranderen. Nu is ze
werkzaam als radiomaker
voor de VPRO en NTR, en
bekwaamt ze zich in
documentaires met een
filosofische inslag.

FILOSOFIE BOEK

‘De erfenis is op’ Waarom de Europese
cultuur zich opnieuw moet uitvinden
Leonie Wolters

Frank Ankersmit is intellectueel geschiedkundige en politiek filosoof. De ontwikkeling van
zijn denken verloopt vaak net andersom dan die van de meeste mensen. Naarmate hij ouder
wordt, wordt hij steeds linkser. Wanneer zijn boeken negatieve recensies krijgen, schrijft hij
er nog een paar. Als zijn collega’s vinden dat hij vooral niet over Leibniz moet beginnen,
wordt deze filosoof zijn belangrijkste inspiratiebron. Zijn vasthoudendheid resulteert in een
heel eigen koers, die we ook aantreffen in zijn politieke filosofie. Zo beargumenteert hij dat
we helemaal niet in een democratie leven, maar eerder in een gekozen aristocratie.

Het boek is een open gesprek over het leven en denken van Frank Ankersmit en de relatie
tussen zijn levenservaringen en zijn standpunten. Ook neemt het de lezer mee in een van de
meest hardnekkige en precaire missies van Frank Ankersmit: om van het verleden te leren
over het heden.

Promotie
• Aandacht in iFilosofie
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€ 15,95 | 736 blz. | scheurkalender met boorgaten en perforatie | 13 x 18 cm | A-boek | NUR: 014
ISBN: 978-94-92538-12-3 | augustus 2017

Michel Dijkstra publiceert
over oosterse filosofie, zowel
in boekvorm (Zenboeddhis-
me, Basisboek oosterse
filosofie) als in tijdschriften
(Filosofie Magazine, VolZin).
Tevens doceert hij over dit
onderwerp aan diverse
onderwijsinstellingen, onder
andere aan de ISVW.

Simone Bassie werkt als
freelanceredacteur en
publicist voor onder andere
ISVW Uitgevers en Filosofie
Magazine.

Oosterse filosofie 
scheurkalender 2018
Michel Dijkstra & Simone Bassie (red.)

De oosterse filosofie bevat een rijkdom aan reflecties en raadgevingen voor het dagelijks leven.
De Oosterse filosofie scheurkalender biedt de lezer dagelijks een dosis wijsheid uit de
Aziatische wereld aan, van het nabije Oosten tot Japan. Onderwerpen die aan de orde komen
zijn onder andere ethiek, levenskunst, kennistheorie en wijsgerige antropologie.

Behalve een citaat treft de lezer een korte toelichting aan die aanzet tot verdere overpeinzing
of het in praktijk brengen van een filosofische gedachte. Voor veel oosterse stromingen ligt de
zin van het leven namelijk niet in een hogere wereld of een theoretische reflectie, maar in het
open en intens doorleven van het bestaan zelf. Om het met de Chinese wijsgeer Zhuang Zi te
zeggen: ‘De weg ontstaat door hem te gaan!’

FILOSOFIE SCHEURKALENDER

Promotie
• Aandacht in Filosofie
Magazine

‘Iedere dag is een goede dag’

‘Als niet-doen wordt gedaan,
blijft niets ongedaan!’

‘De wijze: hij handelt snel
maar aarzelt met zijn
woorden’
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€ 29,95 | 48 blz. + cd | luxe uitvoering | 14,8 x 19 cm | A-boek | NUR: 306 | ISBN: 978-94-92538-14-7 |
maart 2017

POËZIE BOEK + CD 

Promotie
• Aandacht in iFilosofie

Janne Schra brak door met
haar band Room Eleven en is
met regelmaat te zien bij De
Wereld Draait Door. De vier
albums die ze tot nog toe
heeft uitgebracht leverden
haar een platina en gouden
plaat op. Daarnaast won ze
met haar talent een Zilveren
Harp. 

Het Noordpool Orkest
verlegt muzikale grenzen. De
bigband met strijkers en
houtblazers kiest voor
ongebruikelijke bezettingen
en brengt elementen van
rock, jazz, hiphop en pop ten
gehore.

Vasalis 
Janne Schra & Noordpool Orkest

Vasalis is poëtische  muziek van Het Noordpool  Orkest en Janne Schra waarin een aantal ver-
schillende werelden samenkomt: die van de poëzie, die van de soul en die van de jazz. Vasalis
(1909-1998) was een Nederlandse dichteres die in 1982 de prestigieuze P.C. Hooft-prijs won.
Onvergetelijke gedichten als ‘Tijd’, ‘Kind in het licht’ en ‘April’ passeren de revue in deze mu-
zikale interpretaties, die fraai worden uitgegeven in een luxe cd-box. De gedichten zijn stuk
voor stuk mee te lezen in het begeleidende boek. 
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€ 24,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 824 | ISBN: 978-94-92538-15-4
mei 2017 

WETENSCHAP BOEK

Putten II De onterechte veroordeling
van Ronald P.
Ton Derksen

Er ging veel mis in de Puttense moordzaak. De twee mannen die in eerste instantie werden
veroordeeld voor de moord op stewardess Christel Ambrosius kwamen vrij nadat de Hoge
Raad de eerdere vonnissen ongeldig verklaarde. Vervolgens was een nieuwe dader snel
gevonden: Ronald P., een kleine crimineel, wiens zaadcellen, samen met dat van meerdere
andere mannen, op het lichaam van het slachtoffer was gevonden. Na deze veroordeling
oordeelde het hof dat Ron P. ook de waarschijnlijke dader was van de moord op de Rijswijkse
studente Anneke van der Stap. De ene moord maakte de andere waarschijnlijker. 

Maar wat als de eerste moord helemaal niet waarschijnlijk was? Aan de hand van een DNA-
analyse en eerdere getuigenverklaringen laat prof. Ton Derksen zien dat Ron P. niet de dader
kan zijn in de Puttense moordzaak. Ook in de Rijswijkse moordzaak klopt het bewijs niet. 

Promotie
• Presentatie op de
Internationale School voor
Wijsbegeerte

Ton Derksen is emeritus
hoogleraar wetenschaps-
filosofie. Zijn spraakmaken-
de boek Lucia de B. vormde
de aanzet tot een herzie-
ning van de zaak tegen deze
Haagse verpleegster. Ook zijn
boek Verknipt bewijs (over de
zaak-Baybasin), Leugens over
Louwes en Verkeerde plaats,
verkeerde tijd (over de zaak
Olaf H.), liggen aan de basis
van herzieningsaanvragen.
Derksen publiceerde ook de
boeken Het OM in de fout, De
ware toedracht,  De Baybasin-
taps en Onschuldig vast.
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FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

EERDER AANGEBODEN

€ 24,95 | 192 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm 
W-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-62-5  | april 2017 

GOED 
DEUGDEN VOOR
PROFESSIONALS
Wouter Sanderse 
& Jos Kole (red.)

Dit boek laat zien hoe deugden van belang zijn voor beroepsprak-
tijken. Het bevat interviews met professionals, waaronder Robbert
Dijkgraaf (over integriteit in de wetenschap), Femke Cools (lerares
van het jaar) en Tex Gunning (TNT-topman) en teksten van prof. dr.
Paul van Tongeren, Marcel Becker en anderen.

LEVENS-
KUNST 
À LA 
MONTAIGNE
Ronald Wolbink

Je kunt naar een coach gaan om te zoeken naar je diepste gevoelens,
maar je kunt beter eerst dit boek lezen. Het beschrijft wat jij, hier en
nu, kunt opsteken van de levenskunst van de Franse filosoof Michel
de Montaigne.

€ 14,95 | 128 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm  
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-82-3 
december 2016

€ 27,50 | 288 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm 
A-boek | NUR: 782 / 756 | ISBN: 978-94-91693-79-3
april 2017

ALS MACHT
ONTSPOORT
DE SCHIE-
DAMMER
PARKMOORD,
PCM EN VUMC
Henk Stil

Macht kan gemakkelijk ontsporen. Dit boek beschrijft drie spraak-
makende voorbeelden en legt de vraag op tafel of er iets structureel
mis is met macht in onze samenleving.

‘FILOSOFEREN
MAAKT EEN
EIND AAN AL
HET GEZEUR’
DE WOORDEN
VAN MIRIAM
VAN REIJEN
Francien Homan

Miriam van Reijen is praktisch filosoof. Ze stelt dat veel van de be-
lemmeringen die we ervaren alleen in theorie bestaan, niet in de
praktijk. Door kritisch na te denken en je bewust te zijn van je ge-
dachten kun je veel problemen meteen oplossen. Deze visie vormt
een rode draad in haar veelbewogen leven.

€ 9,95| 96 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-03-1 | maart 2017
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FILOSOFIE BOEK

DE SPRONG
IN DE 
TECHNIEK
NADENKEN
OVER WAT 
WE DOEN

Lieve Goorden

We ruilen de gegeven wereld in tegen iets wat we zelf maken. En
ook de mens zelf wordt kunstmatig. Intussen worden computers zo
intelligent dat ze autonome beslissingen nemen. Hoe gaan we ons-
zelf en de wereld opnieuw uitvinden? 

€ 17,50 | 216 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-95-3 
december 2016

FILOSOFIE BOEK

EERDER AANGEBODEN

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

HOE JE EEN
VERKIEZING
WINT 
ROMEINS
HANDBOEK
VOOR EEN 
EFFECTIEVE 
VERKIEZINGS-
CAMPAGNE

Quintus Tullius
Cicero

Een Romeinse handleiding voor een effectieve verkiezingscampagne.
Een must read voor iedereen die wil weten hoe je jezelf op het pluche
manoeuvreert.

€ 17,50 | 144 blz. | paperback met flappen | 17 x 24 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-81-6 |  januari 2017

BASISBOEK
WESTERSE 
FILOSOFIE

Frank Rebel (red.)

In het Basisboek westerse filosofie maakt u kennis met de belang-
rijkste filosofen uit de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte.
Aan bod komen de presocraten, Plato, Aristoteles, Thomas van
Aquino, René Descartes, David Hume, Immanuel Kant, Georg W.F.
Hegel, Friedrich Nietzsche en Michel Foucault.

€ 12,50 | 144 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-99-1 | februari 2017

LEVEN XL
HET EINDE ALS
NIEUW BEGIN

Ina van der Meulen
(red.)

Een boek vol verhalen, levensverhalen van mensen die ernstig ziek
zijn (geweest). Wat hebben ze verloren en wat hebben ze gewon-
nen? Wat heeft hen geïnspireerd? Noodgedwongen moesten zij
hun leven anders inrichten. Zij hebben keuzes moeten maken. Hun
verhalen, ondersteund door filosofische kennis, geven hoop, kracht
en inspiratie.

€ 14,95 | 64 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm 
A-boek | NUR: 600 | ISBN: 978-94-91693-64-9 | maart 2017 
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FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

EXTREEM IN
DE KLAS

Mark Leegsma

Dit boek geeft leraren, maar anderen evengoed, handvatten om
met extreme uitingen om te gaan. Een dertigtal experts vertelt hoe
je radicalisering tijdig kunt signaleren en hoe je bekwaam kunt
handelen om de klas, en uiteindelijk de samenleving, bij elkaar te
houden.

FILOSOFIE BOEK

€ 27,50 | 380 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 824 | ISBN: 978-9491693-51-9 
april 2017

HÜSEYIN
BAYBASIN 
TURKS-
NEDERLANDS
OVERSPEL IN
DE KOERDISCHE
KWESTIE

Rein Gerritsen

Is Baybasin een politiek gevangene? Filosoof Rein Gerritsen spitte de
zaak uit. Het resultaat is een meeslepend verslag waarin Turkse en
Nederlandse veiligheidsdiensten, politie, ministers en topambte-
naar Joris Demmink een dubieuze rol spelen.

EERDER AANGEBODEN

LEZEN
VOOR HET
LEVEN
DEUGDEN
IN DE 
WERELD-
LITERATUUR 

Wouter Sanderse (red.)

Met literatuur kun je het karakter van leerlingen vormen.  In dit boek
staan de bekendste bildungsromans (karaktervormende romans) uit
de westerse cultuur centraal. Welke deugden propageren deze ro-
mans en hoe dragen ze bij aan wat in de VS en in Groot-Brittannië
character education is gaan heten? 

€ 24,95 |  224 blz. in kleur | hardcover | 21 x 21 cm | A-boek 
NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-01-7 | mei 2017

ER ZIT IETS
ACHTER 
FILOSOFIE VAN
HET KUNST-
WERK

Arthur 
d’ Ansembourg

Aan de hand van enkele honderden in kleur afgedrukte kunst-
werken laat filosoof Arthur d’ Ansembourg zien hoe filosofen over
kunst en schoonheid nadenken. Hij bespreekt niet alleen de be-
langrijkste kunsttheorieën, maar laat ook zien hoe opvattingen
over schoonheid in de moderne tijd radicaal veranderen. 

€ 44,95 | 384 blz. in kleur | hardcover | 17 x 24 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-96-0 | mei 2017

€ 12,50 | 144 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-93-9 | februari 2017
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RECENT VERSCHENEN

€ 17,50 | 168 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-83-0

STOÏCIJNSE LEVENS-
KUNST EVENVEEL 
GELUK ALS WIJSHEID
Miriam van Reijen

Mensen lijden niet door de dingen die
hun overkomen, maar door hun ge-
dachten daarover. Irrationele gedachten
veroorzaken negatieve emoties als irri-
tatie, angst, teleurstelling, jaloezie en
schuldgevoel. Dit soort emoties heeft
geen enkele positieve functie. Miriam
van Reijen helpt ons ervan af. 

FILOSOFIE BOEK

WAAR FILOSOFEN VAN
HOUDEN
Jan Bransen

Bransen laat zien dat filosofie een men-
taliteit is, een mentaliteit die we allemaal
kunnen ontwikkelen en die we allemaal
kunnen waarderen, een mentaliteit die
in ieder mens en in iedere beroepsgroep
op zijn plaats is. De vraag die Bransen
zichzelf stelt is hoe onze samenleving
goed voor die mentaliteit zou kunnen
zorgen.  

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

€ 14,95 | 136 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-90-8

DE ESSENTIE VAN 
SPINOZA
Maarten van Buuren

Spinoza begrijpen is niet zo heel moeilijk.
Tenminste, niet als je dit kleine hand-
boekje leest. Maarten van Buuren legt
hierin op begrijpelijke wijze uit waarom
Baruch de Spinoza niet alleen Neder-
lands belangrijkste denker is geweest,
maar waarom hij ook wereldwijd tot de
toppers wordt gerekend.

€ 12,50 | 128 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-54-0  

HET AGORAMODEL
René Gude 

De Oud-Denker des Vaderlands liet een
manuscript achter over het agoramodel.
Als je je makkelijk wilt bewegen in het
leven, moet je afrekenen met je agora-
fobie. Steek het plein eens over, loop eens
fysiek of mentaal zo’n ander gebouw
binnen en verdiep je aldus in de andere
levens- en trainingssferen. Dat is de kort-
ste weg naar bildung, oftewel persoon-
lijke ontwikkeling.

FILOSOFIE BOEK

€ 29,95 | 272 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm 
A-boek | NUR: 824 | ISBN: 978-94-91693-23-6

€ 29,95 | 240 blz. in kleur | paperback met flappen 
14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-97-7

ONSCHULDIG VAST 
Ton Derksen

Hoeveel mensen zitten er in Nederland
ten onrechte gevangen?  Wetenschaps-
filosoof Ton Derksen zocht het nauwge-
zet uit en komt tot een schokkende
conclusie. 

FILOSOFIE BOEK

€ 12,50 | 128 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-91-5

WERK VERZETTEN
ZINGEVING VOLGENS RENÉ GUDE

Peter Henk Steenhuis

‘René, wat is zin op je werk?’ vroeg jour-
nalist Peter Henk Steenhuis aan de toen-
malig Denker des Vaderlands. René Gude
antwoordde: zin is zinnelijkheid, zintuig-
lijkheid, zinrijkheid en zinvolheid. En dat
moet allemaal in je werk zitten. Met inter-
views met Hester Alberdingk Thijm, Chris-
tien Brinkgreve, Liesbeth Dillen, Marijke
Horstink, Annet de Lange, Moniek Merkx,
Meerten B. ter Borg, Paul Verhaeghe en an-
deren.
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POËZIE BOEK

FILOSOFIE BOEKGESCHIEDENIS BOEK

FILOSOFIE BOEKPOËZIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

MARKANTE VRIENDEN 
Lieneke Koornstra & Ellie 
Teunissen e.a.

De Vereniging Vrienden van de ISVW be-
staat in 2016 honderd jaar. In dit feeste-
lijke jubileumboek beschrijven bijna
vijftig Vrienden wat filosofie en de ISVW
voor hen betekenen. Ze vertellen over
hun eerste kennismaking met de filoso-
fie, over het effect op hun leven, en de
nieuwe inzichten die de grote denkers
hun brachten.

JOHAN HUIZINGA EN DE
BEZETEN WERELD
Carla du Pree

In de jaren dertig van de vorige eeuw
werd Johan Huizinga (1872-1945) de
belangrijkste publieke intellectueel in
Nederland. In dit boek belicht Carla du
Pree de wereldberoemde historicus en
cultuurfilosoof in het licht van een tur-
bulente politieke tijd. Daarom is Johan
Huizinga en de bezeten wereld ook een
urgent boek, dat ons begrip van de hui-
dige discussies kan vergroten.

€ 14,95| 64 blz. | hardcover | 16 x 20 cm | A-boek | NUR: 306
ISBN: 978-94-91693-98-4

ZWAAN EN ZANG
Florian Jacobs

Zwaan en zang is meer dan een dicht-
bundel; het is een filosofische zoektocht
naar wat de wereld te boven gaat. De ro-
mantische verbeelding regeert in deze
voortrazende poëzie: lachende boeken,
kleurrijke nachten, fantastische steden
en allerlei femmes fatales begeleiden de
verteller op zijn danteske tocht. Een mu-
zikale wervelwind van woorden die de
lezer getroost en gesterkt achterlaat.

€ 27,50 | 496 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-85-4

OORSPRONKELIJK 
BEWUSTZIJN
Arnold Ziegelaar

Mensen hebben, zo zeggen we, een ma-
teriële, lichamelijke kant en een geeste-
lijke, zielsmatige kant. Van oudsher roept
dit onderscheid fundamentele vragen
op: hoe verhouden deze twee kanten
zich tot elkaar? In dit boek bekijken we
deze vragen vanuit de filosofie. Een fas-
cinerende reis die een veld van filosofisch
onderzoek voor de lezer openlegt.

€ 14,95 | 48 blz. in kleur | hardcover | 21 x 21 cm | A-boek
NUR: 306 | ISBN: 978-94-92538-00-0

DE TEMPTATIES VAN 
JEROEN BOSCH
Ton Derksen

Beeld en woord staan zij aan zij in deze
gedichtenbundel met schilderijen van
Jeroen Bosch, Rubens en Rembrandt. Ton
Derksen heeft zich in zijn prozagedich-
ten laten inspireren door heiligen in
schuldige landschappen,  Maria’s bij het
kruis en simpele lieden in verschillende
zondige toestanden. Hij leeft zich in hen
in en beschrijft hen, soms met humor,
soms met gevoel voor tragiek.

€ 17,50 | 128 blz. | paperback met flappen | 16,7 x 24 cm 
A-boek | NUR: 739 | ISBN: 978-94-91693-80-9

BASISBOEK OOSTERSE
FILOSOFIE
Michel Dijkstra

Wie was Confucius en wat onderwees
hij? Draait zen alleen om het bereiken
van een serene levenshouding? En wat is
precies het verschil tussen hindoeïstisch
en boeddhistisch denken? Op deze en
andere vragen geeft het Basisboek oos-
terse filosofie een helder antwoord.

€ 29,95 | 368 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 680 | ISBN: 978-94-91693-94-6

€ 24,95 | 176 blz. in kleur | hardcover | 17 x 24 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-89-2
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FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

€ 37,50 | 478 blz. in kleur | hardcover | 17 x 23,5 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-39-7

EEN BEESTACHTIGE 
GESCHIEDENIS VAN 
DE FILOSOFIE
Erno Eskens

Aan de hand van talloze schilderijen,
beeldhouwwerken, tuinontwerpen, his-
torische foto’s en manuscripten vertelt
dit boek hoe 26 eeuwen filosofie ons
zelfbeeld hebben gevormd. Hoe kijken
we in het bijzonder aan tegen ons li-
chaam en tegen onze dierlijkheid? 

LIEFHEBBEN  
Laura van Dolron

Liefhebben is een openhartig en hoop-
vol boek over wat liefhebben écht is.
Theatermaker Laura van Dolron zoekt als
een archivaris van de liefde in haar hoofd,
in haar hart en in de wereldgeschiedenis
naar mensen die daden stelden en die
ons leren wat liefhebben is.

INLEIDING TAOÏSTISCHE 
FILOSOFIE LEVEN VANUIT 
NIET-DOEN
Michel Dijkstra (red.)

De belangrijkste filosofische uitgangs-
punten van de tao op een rij gezet door
Michel Dijkstra, René Ransdorp, Woei-
Lien Chong en Jan De Meyer.

€ 12,50 | 96 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 307 | ISBN: 978-94-91693-75-5

DIERENTALEN
Eva Meijer

Dolfijnen noemen elkaar bij hun naam.
Bijen hebben dansjes waarin ze symbo-
lisch informatie doorgeven. In Dierenta-
len bespreekt Eva Meijer recent weten-
schappelijk onderzoek naar dierentalen.
Steeds weer blijkt dat dieren veel com-
plexer met elkaar communiceren dan we
dachten.

€ 17,50 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 924 | ISBN: 978-94-91693-74-8

€ 12,50 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm  
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-57-1

ZINVOLLE VOLZINNEN
René Gude

René Gude sprak in spitsvondige, diep-
zinnige en veelal geestige oneliners. Dit
overzichtswerk bundelt zijn beste cita-
ten uit interviews, essays, columns, boe-
ken, tv-optredens en opiniestukken.

‘STERVEN IS 
DOODEENVOUDIG. 
IEDEREEN KAN HET.’
WIM BRANDS IN GESPREK
MET RENÉ GUDE
Wim Brands

Wim Brands interviewt René Gude over
zijn leven en over het nut van filosofie
bij de naderende dood.

€ 8,50 | 60 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR 730 | ISBN: 978-94-91693-49-6

€ 14,95 | 128 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 739 | ISBN: 978-94-91693-52-6
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FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

€ 19,95 | 192 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-71-7   

HET BOEDDHA-
FENOMEEN NAAR EEN
WESTERS BOEDDHISME
Erik Hoogcarspel

Door de oudste boeddhistische teksten
te verenigen met de nieuwste inzichten
uit de westerse fenomenologie ontstaat
een westers boeddhisme.

DE JEFFERSON-BIJBEL
DE FILOSOFIE VAN JEZUS
VAN NAZARETH
Thomas Jefferson

Met een klein scheermesje sneed de
Amerikaanse president en filosoof Tho-
mas Jefferson (1743–1826) alle erger-
lijke en ongeloofwaardige passages uit
het Nieuwe Testament. Wat overbleef
was een Bijbel die past bij de geest van
de Verlichting

€ 19,95  | 272 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm 
A-boek | NUR: 824 | ISBN: 978-94-91693-48-9 

DE WARE TOEDRACHT
PRAKTISCHE WETEN-
SCHAPSFILOSOFIE VOOR
WAARHEIDZOEKERS
Ton Derksen

Handboek voor iedereen die zich wil wa-
penen tegen alledaagse valkuilen, tun-
nelvisie, verborgen argumentatiefouten
en onjuiste interpretatie van gegevens.

€19,95 | 128 blz. | paperback met flappen| 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 701| ISBN: 978-94-91693-40-3  

€ 14,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-01-4

STAND-UP FILOSOOF 
DE ANTWOORDEN VAN
RENÉ GUDE

Wilma de Rek

Hoe houden we het uit met onszelf, met
de anderen en met de dingen? Deze vra-
gen staan centraal in deze filosofische
bestseller.  René Gude geeft antwoord op
vragen van Volkskrant-journalist Wilma 
de Rek.

€ 12,50 | 64 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-61-8. 

‘IK BLIJF NOG EVEN
KLETSEN’ DE LAATSTE
GESPREKKEN MET RENÉ
GUDE 
Rosan Hollak 

NRC-journalist Rosan Hollak volgde René
Gude in zijn laatste levensjaar. Ze vroeg
hem om praktische tips voor een betere
gemoedsrust en legde hem prangende
vragen voor over zijn publieke leven en
sterven.

MARKANTE DENKERS
100 JAAR FILOSOFIE AAN
DE INTERNATIONALE
SCHOOL VOOR WIJSBE-
GEERTE
Florian Jacobs & Frans Jacobs 

Filosofen Florian Jacobs en Frans Jacobs
duiken in de rijke geschiedenis van de
ISVW en portretteren de opvallendste,
invloedrijkste en meest gedreven den-
kers, stuk voor stuk met een eigen ver-
haal. Ze schetsen daarmee tegelijk een
beeld van een eeuw filosofie in Neder-
land. 

€ 24,95 | 208 blz. in kleur | paperback met flappen | 17 x 24 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-72-4 
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VERSCHIJNINGSDATA 2016/2017  

DECEMBER

Lieve Goorden De sprong in de techniek
Ronald Wolbink Levenskunst à la Montaigne

JANUARI

Frank Rebel (red.) Basisboek westerse filosofie

FEBRUARI

Marlou van Paridon Socratisch gesprek voor
beginners

Leonie Wolters ‘De erfenis is op.’
Ina van der Meulen (red.) Leven XL
Mark Leegsma Extreem in de klas
Laura van Dolron Wij.

MAART

Koen Wessels Dan maken we ons onderwijs 
zelf wel!

Quintus Tullius Cicero Hoe je een verkiezing wint
Francien Homan ‘Filosoferen maakt een eind aan

al het gezeur’
Anka Fauth Als de uil van Minerva uitvliegt
Janne Schra & 
Het Noordpool Orkest Vasalis  

APRIL

Frank Rebel (red.) Basisboek ethische theorieën
Frank Rebel & Albert 
van der Schoot (red.) Basisboek esthetica
Henk Stil Als macht ontspoort
Rein Gerritsen Hüseyin Baybasin
Wouter Sanders 
& Jos Kole (red.) Goed

MEI

André de Vries 
& Erno Eskens Amor fati
Arthur d’ Ansembourg Er zit iets achter
Wouter Sanderse (red.) Lezen voor het leven
Ton Derksen Putten II

AUGUSTUS

Henk Sissing (red.) Bildung scheurkalender 2018
Michel Dijkstra 
& Simone Bassie (red.) Oosterse filosofie 

scheurkalender 2018

Op de website iFilosofie.nl worden
recent verschenen filosofieboeken
besproken en treft u boektrailers
en digitale leesclubs rond
filosofieboeken. Deze boektrailers
en recensies kunt u heel komend
jaar zonder betaling gebruiken
voor uw mailingen. Dus plak de
video’s en teksten in uw mailing
en stimuleer zo uw boekverkoop.
Natuurlijk blijven wij ook komend
voorjaar de verkoop van filosofie-
boeken weer ondersteunen door
gratis boektrailers te maken die u
kunt gebruiken voor uw
marketing.
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