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Henri Bergson (1859-1941) is een Franse
filosoof die allure maakte met zijn
vernieuwende filosofie en beeldende
taalgebruik. De combinatie van stijl en
diepgang leverde hem in 1927 de
Nobelprijs voor de Literatuur op. Bij de
toekenning van de prijs roemde de jury
met name L’Évolution créatrice (Creatieve
evolutie) als een werk dat de tand des tijds
zou doorstaan.

Promotie

• Crossmediale strategie voor social media,
website, nieuwsbrieven, drukwerk, recensie-
exemplaren, persberichten, advertenties en
artikelen in kranten, publieksbladen en
vakbladen, waaronder iFilosofie (5.500 abonnees)
en Nieuwsbrief ISVW (8.500 abonnees). 

• Advertentie in Filosofie Magazine
• Bergson-special iFilosofie
• Bespreking in Spinazie, het nieuwe tv-

programma van de OBA

€ 29,95 | vertaald door Joke van Zijl | 384 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 730 
ISBN: 978-94-92538-17-8 | december 2017

Creatieve 
evolutie
Henri Bergson

Dit najaar verschijnt eindelijk L’ Évolution
créatrice van Henri Bergson in een nieuwe
Nederlandse vertaling. De laatste
vertaling uit de jaren twintig van de
vorige eeuw is al lang niet meer
verkrijgbaar, terwijl Henri Bergson zich
in een toenemende belangstelling mag
verheugen. Creatieve evolutie wordt vaak
gezien als Bergsons hoofdwerk. 

Toen Creatieve evolutie in 1907 verscheen,
stond de evolutieleer van Darwin al volop
in de belangstelling.
Bergson staat achter het idee van de
evolutie maar verzet zich tegen de al te
mechanistische visie ervan. Volgens
Bergson is de evolutie van het leven een
scheppende impuls - élan vital - die
ononderbroken iets onvoorspelbaar
nieuws creëert. Een ander belangrijk
aspect van de filosofie van Bergson is dat
de ‘wetenschappelijke’ tijd die wij
hanteren misschen wel van praktisch nut
is, maar dat die niet overeenkomt met de
werkelijke tijd die wij ervaren. 

Het voorwoord is geschreven door 
Jan Bor.

Voor dit werk ontving de auteur in 1927
de Nobelprijs voor de Literatuur. 

Het hoofdwerk eindelijk vertaald!
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€ 17,50 | 240 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 
ISBN: 978-94-92538-29-1 | september 2017

Prof. dr. Frans Jacobs is emeritus
hoogleraar wijsgerige ethiek aan de
Universiteit van Amsterdam. Sinds zijn
emeritaat houdt hij zich onledig met
randgebieden van de filosofie, zoals Dante,
Montaigne en Proust. Hij is voorzitter van
het Curatorium van de ISVW. Eerder
schreef hij Twaalf emoties - Filosofische
bespiegelingen, Een filosofie van emoties
en verlangens en Markante denkers.

De essentie van
Montaigne
Frans Jacobs

'Anderen vormen de mens, ik vertel over hem,
en portretteer er één in het bijzonder, die bar
slecht is gevormd en die, als ik hem opnieuw
kon modelleren, er echt heel anders uit zou
zien.’

Aldus sprak Montaigne over zichzelf en
over zijn beroemde boek, de Essays. Wat
beoogde hij eigenlijk met het schrijven
van zo'n omvangrijk werk? Wat voor 
filosofie treffen we er zoal in aan? En
waarom moeten we zo nodig horen dat
hij zoveel van meloenen hield?

Op zulke vragen geeft De essentie van
Montaigne een antwoord. In twaalf 
thematische hoofdstukken gaat Frans
Jacobs de gedachtegangen van de grote
essayist na, reconstrueert ze waar ze
verward zijn en toetst hij hun actuali-
teit. De auteur schuwt kritiek niet en
heeft ook oog voor de humor en het
schrijfplezier van Montaigne.

Promotie

• Crossmediale marketing 
• Advertentie in Filosofie Magazine
• Interview in iFilosofie

� Een rijk en vrolijk overzicht van een
vrolijk en rijk denker.
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€ 19,95 | 240 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 
ISBN: 978-94-92538-19-2 | oktober 2017

Aan het werk met
Hannah Arendt
Joop Berding (red.)

Het werk van de politiek denker Hannah
Arendt (1906 - 1975) is populairder dan
ooit. Voor professionals in onderwijs,
zorg en sociaal werk is er echter nog geen
toegankelijk boek over haar prikkelende
en soms controversiële ideeën. Deze
bundel voorziet in deze leemte.

Elk hoofdstuk neemt de lezer mee in een
verhaal over concrete mensen en hun
wederwaardigheden. Waarom is het
belangrijk dat tussen leerlingen en
leraren een gezagsrelatie bestaat? Hoe
bannen we gedachteloosheid en
meegaan-met-de-stroom uit onze
opleidingen? Waarom is ‘eigen kracht’
geen geschikt begrip in onze zorg voor
ouderen?  De auteurs gebruiken het
politieke en filosofische werk van Arendt
om hier conceptueel en praktisch grip op
te krijgen. Een boeiend en inzichtgevend
boek.

De redacteur van deze bundel, Joop
Berding, is sinds lang actief als auteur op
het gebied van de sociale wetenschappen.
Hij combineert lesgeven, onderzoeken en
schrijven en is werkzaam bij het Instituut
voor Sociale Opleidingen en het
Kenniscentrum Talentontwikkeling van
Hogeschool Rotterdam.

Met bijdragen van:
Richard de Brabander
Hanke Drop
Monique Leijgraaf
Mieke Moor
Gregor D.C.K. Niedlich
Wouter Pols
Tina Rahimy
Meralda Slager

Promotie

• Presentatie op Hogeschool Rotterdam
• Crossmediale marketing

� ‘Deze bundel biedt een prikkelende en toegankelijke
toepassing van Arendts complexe ideeën over onze
wereld en ons werk. Zeer relevant voor professionals
van nu.’ - Joke J. Hermsen
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FILOSOFIE DVD

€ 14,95 | vertaald door Kees Hellingman | 160 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 
ISBN: 978-94-92538-18-5 | oktober 2017

John Dewey (1859 - 1952)
was een Amerikaans filosoof,
psycholoog en pedagoog.
Zijn werk leverde onder
andere een belangrijke
bijdrage aan de pedagogisch
wetenschappen, de
opvoedingsfilosofie en de
filosofische stroming van het
pragmatisme.

Liberalisme en maatschappelijk
handelen
John Dewey

Kun je een samenleving zo organiseren dat ieder individu de volle gelegenheid krijgt om zijn
mogelijkheden en talenten te ontplooien? Over deze vraag gaat het in dit boek, dat de lezer
begeleidt van het oorspronkelijke idee van het liberalisme naar het verdeelde liberalisme van
onze tijd.

Het begrip ‘liberalisme’ is verwarrend. De term komt van het Latijnse ‘libertas’, vrijheid, een
van de oudste en meest controversiële begrippen in de filosofie. Geen wonder dus dat
‘liberalisme’ in verschillende tijden en verschillende landen verschillende betekenissen heeft
gekregen. De politieke verwarring die Dewey analyseert is in onze tijd alleen nog maar
toegenomen. Dit geeft het werk zijn onverminderde actualiteit. Het voorwoord is geschreven
door Bas de Gaay Fortman.

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Crossmediale marketing 
• iFilosofie (5.500 abonnees)

Ook leverbaar:
Het religieuze
bevrijd van
religie van
John Dewey
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FILOSOFIE DVD

€ 12,50 | 96 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 
ISBN: 978-94-92538-20-8 | januari 2018

Dennis de Gruijter
studeerde wijsbegeerte aan
de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Hij is docent
filosofie in het voortgezet
onderwijs, organisator van de
Nederlandse en de
Internationale Filosofie
Olympiade en stadsfilosoof
van Gouda. In 2008 won hij
de Kant essaywedstrijd. Hij
schreef bijdragen voor het
tijdschrift Filosofie en het
Woordenboek Filosofie over
pedagogie, onderwijsfilosofie
en bildung. Hij verzorgt het
Filosofie Café Gouda en
huiskamercolleges over
filosofische kwesties en
promoot de verspreiding van
stadsfilosofie als maatschap-
pelijk instituut.

Filosofisch burgerschap
Dennis de Gruijter

Europa stuurt aan op een politieke crisis. Een economische tunnelvisie lijkt de filosofische en
geestelijke waarden van Europa uit te hollen met als gevolg een vlucht naar nationalisme,
populisme en wantrouwen. Politiek en intelligentsia roepen op tot een kritisch burgerschap
dat moet bijdragen aan een gezond en levendig politiek bewustzijn, maar wat betekent dit
begrip nu eigenlijk? En is het voldoende? 

Aan de hand van Europese denkers als Socrates, Hannah Arendt en Jan PatoČka vormt filosoof
Dennis de Gruijter een persoonlijke houding die hij karakteriseert als filosofisch burgerschap.
De kern van dit burgerschap wordt getypeerd door het Europese ideaal van de zorg voor de
ziel, die de burger in staat stelt de problematische erfenis van filosofie, politiek en
geschiedenis van het continent te weerstaan en een ‘leven in waarheid’ (PatoČka) mogelijk
maakt.

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Crossmediale marketing 
• Aandacht in iFilosofie
• Voer voor docenten, politici en

filosofen

Č
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€ 9,95 | 120 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-94-92538-21-5 | september 2017

Ambachtelijk 
zingeven
Peter Henk Steenhuis

Coca-Cola wil statiegeld gaan heffen.
Unilever gaat vega-biefstukken bakken.
En Google investeert zoveel in wind-
molens en zonnepanelen dat het alleen
nog groene energie gebruikt.

Wat is hier aan de hand? Maken al deze
bedrijven zich plotseling zorgen om de
ijsbeer? Tuurlijk niet. De multinationals
beseffen dat de louter op winst gerichte
zelfverwerkelijking ouderwets aan het
worden is. Ambachtelijke zingeving, door
ondernemers vroeger graag lacherig
afgedaan als soft, blijkt in rap tempo
keihard noodzakelijk voor het voort-
bestaan van de onderneming.

Wat is dat, ambachtelijke zingeving? Op
basis van de ideeën van René Gude boog
journalist Peter Henk Steenhuis zich hier
de afgelopen jaren over. Zingeving vaag?
Zingeving soft? Dat denkt u niet meer na
lezing van dit boekje. Zelf ambachtelijk
zingeven? Kan ook, want de hoofd-
stukken zijn aangevuld met vragen
waarmee elke werknemer, werkgever,
vrijwilliger, zzp-er, student of gepensio-
neerde flink zelf aan de slag kan.

Peter Henk Steenhuis is journalist en

werkt onder meer voor Trouw. Hij schreef

meer dan tien boeken, veel over kunst.

Samen met Marcel Prins publiceerde hij

de internationale bestseller Hidden like
Anne Frank, waarvan er alleen al in de VS

meer dan 150.000 zijn verkocht. Bij ISVW

uitgevers publiceerde hij eerder Door het
beeld – door het woord, De Zaanse agora
en Werk verZetten.

Promotie

• Crossmediale marketing
• Aandacht in Trouw
• Gedachtegoed van René Gude
• Advertentie in Filosofie Magazine

� Zingeven voor werknemers, werkgevers,
vrijwilligers, zzp-ers, studenten of 
gepensioneerden.
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€ 17,50 | 112 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-94-92538-28-4 | november 2017

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Voor iedereen die wel eens

een praatje moet houden, een
gesprek moet voeren of
überhaupt zijn
communicatieve
vaardigheden wil aanscherpen

• Crossmediale marketing

Jeroen Bons studeerde
klassieke talen en oude
geschiedenis en doceert zijn
hele werkzame leven al
retorica. Hij promoveerde in
1996 op Isocrates’ retorica-
theorie. Later was hij docent
Literatuurwetenschap aan de
Universiteit Utrecht, Fellow
aan het University College
Utrecht en bijzonder hoog-
leraar Geschiedenis van de
retorica aan de Universiteit
van Amsterdam.
Tegenwoordig werkt hij als
leraar, zelfstandig publicist en
vertaler.

Retorica. De kunst van het spreken 
Jeroen Bons

De gave van het woord, het woord als wapen, goed gesproken. Voor een goed spreker bestaat
respect. Toch weten we allemaal dat spreken in het openbaar of het houden van een
presentatie niet gemakkelijk is: de plankenkoorts laat zich al voelen!

In dit boek komen de belangrijkste punten van de welsprekendheid aan de orde. Hoe
presenteer je jezelf als spreker? Hoe ziet de basisstructuur van een betoog eruit? Hoe ga je om
met je toehoorders? Hoe kun je je het meest efficiënt voorbereiden?

Op dit soort vragen biedt Retorica een kort en bondig antwoord. Voorbeelden verduidelijken en
stimuleren. Daarnaast komen de belangrijkste kenmerken van retorisch denken als zodanig
aan bod.
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€ 12,50 | vertaald door Rogier van der Wal | 96 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-94-92538-23-9 | december 2017

FILOSOFIE BOEK

Hoe je een land bestuurt
Marcus Tullius Cicero

Een land besturen is geen sinecure, laat staan een wereldrijk. Er komt nogal wat bij kijken en
besluiten hebben vaak grote consequenties. Iemand die dat aan den lijve heeft ondervonden is
de grote Romeinse staatsman, redenaar en filosoof Marcus Tullius Cicero. Hij maakte als
bestuurder carrière in Rome en werd daar consul, geholpen door de waardevolle adviezen van
zijn jongere broer Quintus die te vinden zijn in Hoe je verkiezingen wint. 

Cicero kreeg als consul te maken met een staatsondermijnende samenzwering die hij
krachtdadig de kop indrukte. Hij had veel vrienden maar maakte natuurlijk ook vuile handen
en vijanden. Ballingschap, verlies van aanzien, een moeizame terugkeer en rehabilitatie plus
een laatste glansrol na de moord op Julius Caesar: Cicero maakte het allemaal mee, en leiders
van nu kunnen veel van hem leren. 

In kort bestek biedt dit boekje een handzaam overzicht van bestuurderschap.

Promotie
• Wijze lessen van een wijze

Romein
• Crossmediale marketing 
• Aandacht in iFilosofie
• Aandacht in bestuursbladen

Marcus Tullius Cicero
(106 – 43 voor Christus) was
een nieuwkomer in Rome
maar wist het daar ver te
schoppen. Hij maakte furore
als redenaar en ontmaskerde
als consul de beroemde
samenzwering van Catilina.
Bovendien schreef hij een
imponerend aantal
filosofische werken. Van
Cicero is ook een groot
aantal brieven overgeleverd.
Hij schreef over de staat, de
wetten en de welsprekend-
heid. Veel van zijn werken zijn
geschreven in de vorm van
(fictieve) dialogen tussen
vooraanstaande Romeinen.

Eerder
verschenen:
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€ 29,95 | 480 blz. | hardcover | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 681 | ISBN: 978-94-92538-22-2 | januari 2018

Promotie

• Rijk geïllustreerde biografie over belangrijke
natuurbeschermer

• Crossmediale marketing 
• Aandacht in natuurbladen
• Ondersteuning met website met aanvullend

materiaal

Frank Saris studeerde biologie in
Amsterdam en hoger management
in Rotterdam. Hij is natuur-
beschermer, imker en werkte ruim
35 jaar in managementfuncties 
bij overheid en NGO’s, waaronder 
25 jaar als directeur bij Sovon Vogel-
onderzoek Nederland. In 2007
verscheen zijn boek over de
geschiedenis van een eeuw vogels
beschermen (KNNV). In 2012 begon
hij op de Radboud Universiteit aan
een biografiestudie, rond de
geschiedenis van de Nederlandse
natuurbescherming.

Victor Westhoff
Natuurbescherming als
toevluchtsoord
Frank Saris

Victor Westhoff was een Nederlands
bioloog en natuurbeschermer. Als geen
ander bracht hij na de oorlog een
doorbraak teweeg in het denken over
natuurbescherming en natuurbeheer. Hij
was pionier en koploper in uiteenlopende
vakgebieden als plantensociologie,
vegetatiekunde en natuurbehoud en
schreef invloedrijke boeken over planten
in het Nederlandse landschap.

Als autoriteit op het terrein van de
natuurbescherming zijn de denkbeelden
van Westhoff over het ingrijpen van de
mens in zijn omgeving nog steeds van
groot belang. Het voortbestaan van onze
natuur ging Westhoff na aan het hart,
niet alleen omdat zij een eigen recht op
leven heeft maar ook omdat zij de
hoogste en meest directe bron van
schoonheid vormt. 

Een uniek mens van wie tot op heden nog
geen biografie was verschenen. Die
omissie vult Victor Westhoff eindelijk op.

Rijk geïllustreerde biografie over belangrijke natuurbeschermer
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€ 24,95 | 224 blz. | rijk geïllustreerd in kleur met foto’s van Paul Scheulderman | hardcover | 21 x 21 cm 
A-boek | NUR: 840 | ISBN: 978-94-92538-25-3 | november 2017

ONDERWIJS BOEK

Promotie
• Crossmediale marketing 
• Mailing naar 12.000 docenten
• Presentatie in het onderwijs
• Ondersteuning met digitaal

lesboek

Gerard van Stralen is
onderwijsadviseur en
publicist. Hij studeerde
sociologie en futurologie. Hij
werkte meer dan veertig jaar
in het onderwijs, onder
andere als docent cultureel-
maatschappelijke vorming
en maatschappijleer in de
Pabo en het mbo en als
directeur van het Semina-
rium voor Orthopedagogiek
van de Hogeschool Utrecht.
Daarnaast vervulde hij
bestuurlijke functies binnen
de PvdA en de Algemene
Onderwijsbond en was hij
schoolbestuurder. Van Stralen
is initiatiefnemer van
verschillende bildungs-
projecten, wat onder meer
leidde tot het succesvolle
boek…En denken! Bildung
voor leraren (ISVW Uitgevers,
2012).

Bildung speciaal
Gerard van Stralen (red.)

In Bildung speciaal vertellen leraren, schoolleiders, besturen en opleiders over het bildungs-
onderwijs aan leerlingen met een beperking. Het boek bevat veel voorbeelden van de creatieve
en fantasierijke wijze waarop bildung vorm krijgt in het onderwijs voor leerlingen met een
complexe ondersteuningsvraag. Daarmee is het een inspirerend praktijkboek voor leraren die
deze leerlingen begeleiden, en ook voor alle leraren, schoolleiders en schoolbesturen. En
passant wordt duidelijk hoe het bildungsagoramodel, ondersteunend kan zijn voor het
verdiepen en verbreden van de eigen ontwikkeling als persoon en de ontwikkeling van de
onderwijsorganisatie.

Dit boek, die ook in een digitale versie verschijnt, is tot stand gekomen met steun van het
Hermen J. Jacobsfonds.
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€ 14,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 840
ISBN: 978-94-92538-24-6 | oktober 2017

ONDERWIJS BOEK

Promotie
• Onderwijs volgens de

scholieren zelf
• Crossmediale marketing 
• Aandacht onder boekhandels

in Amsterdam
• Mailing naar 12.000 docenten

De 5 VWO-filosofieklas
van het Berlage Lyceum
komt uit Amsterdam, een
stad waar veel culturen bij
elkaar komen. Dit zie je goed
terug in de klas en in ieders
verschillende ideeën over
zowel filosofie als het onder-
wijs. Elk verkocht boek zal
bijdragen aan het maken van
een filosofische studiereis
voor de schrijvende klas.
Overige opbrengsten
worden geschonken aan een
goed doel.

Onderwijs van onderen
5 VWO Berlage Lyceum

Hoe zal het onderwijs eruitzien in 2032? In het rapport ‘Ons Onderwijs 2032’ gaven
onderwijsdeskundigen hun visie op het onderwijs van de toekomst. Helaas maakten zij hierbij
onvoldoende gebruik van de kennis van de leerlingen zelf, die toch deel uitmaken van dit
onderwijssysteem. In Onderwijs van onderen zijn leerlingen zelf aan het woord, en wel die uit 
5 VWO van het Berlage Lyceum in Amsterdam. Zij zetten hun eigen creatieve en praktische
voorstellen en adviezen voor het onderwijs in 2032 op een rij. Daarbij gaan zij in op
verschillende elementen uit het rapport en combineren hierbij hun filosofielessen en eigen
ervaringen. Het onderwijs van de toekomst, volgens de leerlingen zelf.
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€ 12,50 | 160 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 
ISBN: 978-94-92538-27-7 | oktober 2017

‘Werken aan trage
vragen’ 
De woorden van Harry
Kunneman
Denise Robbesom

Harry Kunneman introduceerde termen
als het dikke-ik, theemutscultuur,
walkman-ego, trage vragen en
normatieve professionaliteit. In een reeks
openhartige gesprekken vertelt hij
gepassioneerd over zijn leven en werk en
hoe deze elkaar hebben beïnvloed.

Onderwerpen als vriendschap en familie,
humanisme, kritische maatschappij-
theorie en humanistisch raadswerk
komen aan bod. Het streven naar een
humane en rechtvaardige samenleving
vormt de rode draad in Kunnemans leven
en werk, waarbij hij steeds theorie en
praktijk met elkaar verbindt. Filosofie
moet immers helpen de wereld te
veranderen.

Denise Robbesom studeerde
humanistiek aan de Universiteit voor
Humanistiek en filosofie aan de
Universiteit Utrecht. Zij werkte als
onderzoeker en beleidsadviseur bij de
overheid en verschillende maat-
schappelijke organisaties en specia-
liseerde zich in mensgerichte thema’s
zoals empowerment, burger-
participatie, democratische
samenwerking en gezondheids-
bevordering. Sinds 2014 publiceert zij
teksten over geschiedenis en filosofie
voor een groot publiek.

Harry Kunneman is emeritus
hoogleraar politieke en sociale
filosofie aan de Universiteit voor
Humanistiek.

Promotie

• Crossmediale marketing 
• Aandacht in Human Magazine
• Interview in iFilosofie

In de reeks ‘De woorden van…’ 

� Bedenker van de termen als ‘dikke-ik’,
‘theemutscultuur’ en ‘trage vragen’
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€ 27,50 | 288 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 
ISBN: 978-94-92538-26-0 | december 2017

FILOSOFIE BOEK

Promotie
• Crossmediale marketing

Giovanni Rizzuto heeft
filosofie, theologie en
Indische talen gestudeerd
aan de Universiteit van
Amsterdam. Naast zijn
docentschap filosofie en
menswetenschappen aan
verschillende hogescholen
en hoogleraarschap aan de
Martin Buber Universiteit is
hij actief als schrijver, essayist
en beeldend kunstenaar. Hij
publiceert regelmatig in o.a.
Civis Mundi, Hollands
Maandblad, Streven en Kunst
en Wetenschap, en Bühne
over wijsgerige, cultureel-
maatschappelijke en literaire
thema’s. In 2014 verscheen
zijn boek Mediale levens-
kunst, een interculturele
polyloog (ASP/VUB).

Denkend aan niets
Naar een post-nihilistische filosofie
Giovanni Rizzuto 

Omstreeks 1643 toonde de Italiaanse natuurkundige Torricelli aan dat er lege ruimte bestond.
Het was mogelijk een vacuüm te creëren in een glazen buis. Maar wat zat er eigenlijk in die
lege buis? Het Niets zelf? Het was een beangstigende gedachte. De natuurwetenschap werd
geconfronteerd met een onverklaarbare maar bovenal zorgwekkende bevinding die diepe
wijsgerige en existentiële wortels bleek te hebben.

Terwijl wetenschappers concludeerden dat het heelal heel veel ‘niets’ bevat, beschreef
Nietzsche dat het bevrijdend is om je te realiseren dat er ‘niets is’; geen God, geen vooraf
gegeven zin; alleen leegte. Die leegte kan de mens vullen naar eigen inzicht. Dat is de blijde
boodschap van het nihilisme, tenminste volgens Nietzsche. Maar helemaal blij werd de
moderne mens niet van het overweldigende niets, concludeert Giovanni Rizzuto in dit
heerlijke boek. Is het tijd voor een post-nihilistische filosofie?
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€ 4,95 | 48 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 754
ISBN: 978-94-92538-04-8 | augustus 2017

POLITICOLOGIE BOEK

Promotie
• Crossmediale marketing

Hans Kennepohl studeerde
sociale geografie en filosofie.
Sinds 2007 is hij actief als
organiserend en publicerend
journalist. Daarnaast
organiseert hij debatten in
debatcentrum Arminius te
Rotterdam en diverse andere
locaties.

Eric de Kluis is hoofdredac-
teur van Binnenlands
Bestuur.

Lokale democratie in de steigers
Hans Kennepohl & Eric de Kluis (red.)

De lokale democratie is toe aan groot onderhoud. Met de decentralisaties in het sociaal
domein – de grootste bestuurlijke operatie van de afgelopen honderd jaar – is de rolverdeling
tussen de verschillende overheden sterk gewijzigd. De gemeente moet haar rol als eerste
overheid steeds meer waarmaken. Dat stuit echter vaak op fricties tussen landelijke
regelgeving en gemeentelijke verantwoordelijkheden.

Peter van Lieshout, Maarten Allers, Marcel Boogers en Alexander Rinnooy Kan buigen zich elk
over de vraag hoe de gemeente van de toekomst er in bestuurlijke zin uit zal zien en welke
financiële, economische, strategische consequenties verdere decentralisaties hebben.
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FILOSOFIE BOEK

IN PRIJS VERLAAGD

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.

Van € 22,50 voor € 7,50 | 160 blz. | paperback met flappen
14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91224-21-8
Oorspronkelijke titel: How to be an Existentialist

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

Van € 37,50 voor € 19,95 | 480 blz. in kleur | hardcover
17 x 23,5 cm | A-boek | NUR: 730 
ISBN: 978-94-91693-39-7

‘René, wat is zin op je werk?’ vroeg journalist Peter Henk Steenhuis
aan de toenmalig Denker des Vaderlands. René Gude antwoordde:
zin is zinnelijkheid, zintuiglijkheid, zinrijkheid en zinvolheid. En dat
moet allemaal in je werk zitten. Met interviews met Hester Alber-
dingk Thijm, Christien Brinkgreve, Liesbeth Dillen, Marijke Horstink,
Annet de Lange, Moniek Merkx, Meerten B. ter Borg, Paul Verhaeghe
en anderen.

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

Trouw-journalist Peter Henk Steenhuis ondervroeg beeldend kun-
stenaars over de bronnen van hun werk. René Gude associeerde door
op de filosofische concepten die de kunstenaars aandroegen. In ei-
genzinnige beschouwingen rollen de filosoof en de journalist samen
door de woorden en komen zij tot verhelderende inzichten.

Van € 39,95 voor € 19,95 | 416 blz. in kleur | hardcover 
17 × 24 cm | A-boek | NUR: 640 | ISBN: 978-94-91693-50-2

FILOSOFIE BOEK FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

WERK 
VERZETTEN
ZINGEVING
VOLGENS
RENÉ GUDE

Peter Henk
Steenhuis

DOOR HET
BEELD -
DOOR HET
WOORD
Peter Henk
Steenhuis 
& René Gude

WORD
EXISTEN-
TIALIST
Gary Cox

EEN BEEST-
ACHTIGE
GESCHIEDE-
NIS VAN DE
FILOSOFIE
Erno Eskens
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Deze scheurkalender bevat 365 inspirerende uitspraken over on-
derwijs. Met bijdragen van Koning Willem-Alexander, Mark Rutte,
Emile Roemer en vele anderen.

€ 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

EERDER AANGEBODEN

€ 12,50 | 144 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm |
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-16-1 | november
2017

Frank Ankersmit is intellectueel geschiedkundige en politiek filosoof
met allerlei originele ideeën. Waar moet het naartoe met Europa?
Waarom is de geschiedenis zo belangrijk? Een openhartig boek over
het leven en denken van een uniek filosoof.

€ 14,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-
boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-13-0 | september 2017

De socratische gespreksmethode leidt tot betere gesprekken door-
dat oordelen wordt uitgesteld. Betere uitwisseling van informatie,
beter begrip van elkaars perspectief, beter contact en beter den-
ken.

€ 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

FILOSOFIE BOEK FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE KALENDERFILOSOFIE KALENDER

BILDUNG
SCHEUR-
KALENDER
2018
Henk Sissing 
(red.)

OOSTERSE
FILOSOFIE
SCHEUR-
KALENDER
2018
Michel Dijkstra &
Simone Bassie
(red.)

De oosterse filosofie bevat een rijkdom aan reflecties en raadgevin-
gen voor het dagelijks leven. Daarom nu – elke dag – een reflectie die
je de dag in helpt. ‘De weg ontstaat door hem te gaan!’

SOCRATISCH
GESPREK
VOOR BEGIN-
NERS EEN
HANDBOEK EN
WERKBOEK
Marlou van Paridon

‘DE ERFENIS
IS OP’ DE
WOORDEN 
VAN FRANK
ANKERSMIT
Leonie Wolters
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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.

€ 24,95 | 208 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-62-5 | september 2017

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.

Ethiek bestaat in alle soorten en maten en we hebben er ook nog
eens allemaal mee te maken. Basisboek ethische theorieën biedt een
handig overzicht voor wie eens goed over zichzelf en de samenleving
wil nadenken.

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

…EN DENKEN!  
BILDUNG VOOR LERAREN
Gerard van Stralen & René Gude (red.)

Prominente cultuurdragers uit vele sectoren van de samenleving
leggen in dit boek uit dat het tijd is voor een hernieuwde bildung.
Ze adviseren leraren hoe zij hun leerlingen kunnen vormen tot eru-
diete, zelfstandig denkende burgers.

€ 29,50 | 336 blz. | paperback met flappen | 21 x 21 cm
A-boek | NUR: 840 | ISBN: 978-94-91693-88-5 | november 2017

€ 12,50 | 192 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-
boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-03-1 | september 2017

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

BASISBOEK
ETHISCHE
THEORIEËN
Frank Rebel (red.)

Nu in 
paperback

KARAKTER 
DEUGDEN
VOOR PRO-
FESSIONALS
Wouter Sanderse
& Jos Kole (red.)

EERDER AANGEBODEN

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK
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Aan de hand van enkele honderden in kleur afgedrukte kunstwer-
ken laat filosoof Arthur d’ Ansembourg zien hoe filosofen over kunst
en schoonheid nadenken. Hij bespreekt niet alleen de belangrijkste
kunsttheorieën, maar laat ook zien hoe opvattingen over schoon-
heid in de moderne tijd radicaal veranderen.

€ 27,50 | 380 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 824 | ISBN: 978-9491693-51-9 | januari 2018

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.

Iedereen kent Francis Bacon als de grondlegger van de moderne we-
tenschappelijke methode. Maar welke rol moet die wetenschap spe-
len in de samenleving? Dat beschreef Bacon in zijn minder bekende
werk Nieuw Atlantis (1627).

€ 12,50 | 64 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm 
vertaling: Thomas Heij en Anton Jumelet | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-94-91693-53-3 | januari 2018

Prof. Ton Derksen laat met behulp van een DNA-analyse en eerdere
getuigenverklaringen zien dat Ron P. niet de dader kan zijn in de
Puttense moordzaak.

€ 27,50 | 288 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm 
A-boek | NUR: 824 | ISBN: 978-94-92538-15-4 | oktober 2017

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

PUTTEN II DE
ONTERECHTE
VEROORDE-
LING VAN RO-
NALD P.
Ton Derksen

ER ZIT IETS
ACHTER
OVER 
FILOSOFIE 
EN KUNST
Arthur 
d’ Ansembourg

HÜSEYIN 
BAYBASIN 
TURKS-
NEDERLANDS
OVERSPEL 
IN DE 
KOERDISCHE
KWESTIE

Rein Gerritsen

NIEUW 
ATLANTIS
Francis Bacon

EERDER AANGEBODEN

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK
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Aan de hand van uiteenlopende denkers bespreken de auteurs de
waarde van kunst en schoonheid. In ieder hoofdstuk staan een den-
ker en een thema centraal. Zo krijgen een theoretisch en een histo-
risch overzicht van esthetiek vorm in het Basisboek esthetica.

€ 19,95 | 260 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-05-5

In Basisboek westerse filosofie maakt u kennis met de belangrijkste
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, Simone de Beauvoir en Michel Foucault.

€ 17,50 | 152 blz. | paperback met flappen | 16,7 x 24 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-81-6

Sinds de jaren tachtig timmeren praktische filosofen aan de weg.
Anka Fauth sprak met een tiental van hen die actief zijn bij de In-
ternationale School voor Wijsbegeerte. De gesprekken gaan over
het socratisch gesprek, over levenskunst, de filosofische praktijk, fi-
losoferen met kinderen, de betekenis van filosofie en veel meer.

€ 17,50 | 168 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-11-6

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

ALS DE UIL
VAN MINERVA
UITVLIEGT
TIEN PRAKTI-
SCHE FILOSOFEN
AAN HET
WOORD
Anka Fauth

BASISBOEK
ESTHETICA
Frank Rebel &
Albert van der
Schoot (red.)

AMOR FATI
FILOSOFEREN
TEGEN HET
EINDE
André de Vries en
Erno Eskens

BASISBOEK
WESTERSE
FILOSOFIE
Frank Rebel (red.)

Wanneer is je leven geslaagd? Volgens Friedrich Nietzsche bestaat
er een eenvoudige test 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. Fi-
losoof Erno Eskens schrijft De Vries een bemoedigende maar ook
confronterende brief. ‘Is je leven geslaagd?’ vraagt hij. Het is het
begin van een intrigerende briefwisseling.

RECENT VERSCHENEN

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEKFILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK
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Nimmer konden we met technologie zoveel kanten op. Maar ook
nooit was de onzekerheid zo groot. Want hoe onszelf opnieuw uit-
vinden? Welke kwaliteiten zullen hier prevaleren? We zijn met zijn
allen betrokken partij. Vandaar de oproep: laten we stilstaan bij wat
we doen. En telkens opnieuw de vraag stellen: wat maakt een ex-
periment in onze ogen acceptabel?

€ 14,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-93-9

Dit boek reikt leraren, maar anderen evengoed, handvatten aan om
met extreme uitingen om te gaan. Meer dan vijfentwintig experts
uit verschillende kennisinstituten en lerarenopleidingen van hoge-
scholen en universiteiten delen hun ervaringen en hun visies. Zij
bieden inzicht in polarisatie en radicalisering in voortgezet en be-
roepsonderwijs en geven raad over hoe je bekwaam kunt handelen
om de klas, en uiteindelijk de samenleving, voorbij de verdeeldheid
te krijgen.

Hoe je verkiezingen wint is een Romeinse handleiding voor een ef-
fectieve verkiezingscampagne. Toen de belangrijkste redenaar, Mar-
cus Tullius Cicero, in 64 v.Chr. het consulschap ambieerde, kreeg hij
advies van zijn praktisch ingestelde broer. In een fraaie brief vatte die
pakkend samen hoe je een succesvolle campagne runt.

€ 12,50 | 80 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm 
A-boek | NUR: 600 | ISBN: 978-94-91693-64-9

Als één van de oprichters en dragers van de Bildung Academie
neemt Koen Wessels de lezer mee op zijn zoektocht naar de be-
doeling van onderwijs. Aan de hand van onder meer (onderwijs)fi-
losofie en ontwikkelingspsychologie zoomt hij in op bewustzijns-
ontwikkeling en ‘in de wereld komen’ als onderwijsbedoelingen.

€ 14,95 | 128 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 840 | ISBN: 978-94-92538-10-9

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

DAN MAKEN
WE ONS 
ONDERWIJS
ZELF WEL!
EEN BILDUNGS-
VISIE
Koen Wessels

DE SPRONG
IN DE 
TECHNIEK
NADENKEN
OVER WAT WE
DOEN
Lieve Goorden

EXTREEM IN
DE KLAS
Mark Leegsma

HOE JE 
VERKIEZINGEN
WINT
Quintus Tullius Cicero

RECENT VERSCHENEN
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Lezen voor het leven biedt inspiratie aan docenten en lerarenoplei-
ders die de vormende kracht van verhalen nog meer willen benut-
ten. In dit boek met aansprekende illustraties worden zes vormende
romans uit de westerse cultuur uitgelicht. Dat zijn het epos Herakles,
Cervantes’ Don Quichot, De Fabels van La Fontaine, Goethes Het lij-
den van de jonge Werther, Couperus’ Van oude mensen, de dingen
die voorbij gaan en Orwells Nineteen Eighty-Four.

€ 24,95 | 56 blz. | boek + cd | 14,8 x 19 cm| A-boek | NUR: 306
ISBN: 978-94-92538-14-7

De mooiste gedichten van Vasalis prachtig op muziek gezet door
het Noordpool Orkest en gezongen door niemand minder dan Janne
Schra. Lees en luister.

Wij. is een politieke speech die je door elkaar schudt. Een persoon-
lijke 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.

€ 14,50 | 120 blz. | hardcover | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-94-92538-08-6

De nuchtere inzichten van Montaigne zijn een goed tegengif tegen
de pseudozelfsturing van onze maatschappij. Die eist dat we ons
continu afstemmen op wat de omgeving van ons vraagt. Dit kan
de arbeidsmarkt, de relatiemarkt of de participatiemaatschappij
zijn. Montaigne wijst ons erop altijd op een sceptische maar posi-
tieve manier naar onszelf te kijken, waarbij de mens steeds begin-
én eindpunt is.

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

€ 29,95 | 224 blz. | paperback met flappen | 21 x 21 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-01-7

LEVENS-
KUNST À LA
MONTAIGNE
Ronald Wolbink

LEZEN VOOR HET LEVEN
DEUGDEN IN DE WERELDLITERATUUR
Wouter Sanderse (red.)

VASALIS
Janne Schra &
Noordpool
Orkest

WIJ.
Laura van Dolron

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

RECENT VERSCHENEN
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VERSCHIJNINGSDATA 2017/2018  

AUGUSTUS

Henk Sissing (red.) Bildung scheurkalender 2018
Michel Dijkstra & Simone Oosterse filosofie scheurkalender
Bassie (red.) 2018
Hans Kennepohl & Eric Lokale democratie in de steigers
de Kluis (red.) 

SEPTEMBER

Frans Jacobs De essentie van Montaigne
Peter Henk Steenhuis Ambachtelijk zingeven
Marlou van Paridon Socratisch gesprek voor beginners
Francien Homan ‘Filosoferen maakt een eind aan al

het gezeur’ De woorden van Miriam van
Reijen

Wouter Sanderse & Karakter
Jos Kole (red.)

OKTOBER

John Dewey Liberalisme en maatschappelijk
handelen

Joop Berding (red.) Aan het werk met Hannah Arendt
5 VWO Filosofie Onderwijs van onderen
Berlage Lyceum
Ton Derksen Putten II

Denise Robbesom ‘Werken aan trage vragen’ De
woorden van Harry Kunneman

NOVEMBER

Gerard van Stralen …En denken! (paperback)
& René Gude (red.)
Jeroen Bons Retorica. De kunst van het spreken
Gerard van Stralen (red.) Bildung speciaal
Leonie Wolters ‘De erfenis is op’ De woorden van Frank

Ankersmit

DECEMBER

Henri Bergson Creatieve evolutie
Marcus Tullius Cicero Hoe je een land bestuurt
Giovanni Rizzuto Denkend aan niets
Frank Rebel (red.) Basisboek ethische theorieën
Arthur d’ Ansembourg Er zit iets achter

JANUARI 2018

Frank Saris Victor Westhoff 
Dennis de Gruijter Filosofisch burgerschap
Francis Bacon Nieuw  Atlantis
Rein Gerritsen Hüseyin Baybasin

Op de website
iFilosofie.nl
worden recent
verschenen
filosofieboeken
besproken en treft
u boektrailers en
digitale leesclubs
rond filosofie-
boeken. 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. 
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