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Prachtig cadeau artikel
foto Carli Hermes

Sartre zegt sorry
Laura van Dolron
Sommige meisjes vallen op de verkeerde
mannen, Laura van Dolron valt op de
verkeerde filosofen. Al jaren komt de
beroemde filosoof Jean-Paul Sartre Laura
van Dolron opzoeken om haar om de
oren te slaan met grote woorden als
vrijheid en verantwoordelijkheid. Dit
keer loopt het echter anders. Sartre staat
niet op uit zijn graf om Laura streng toe
te spreken, maar om zijn excuses aan te
bieden.
Sartre kan het niet langer aanzien. Hij
móet het een en ander rechtzetten. Hij
voelt zich verantwoordelijk voor het
losgeslagen individualisme. Wat volgt is
een verfrissende brainwash en een
onhandige maar oprechte poging tot
engagement.
In Sartre zegt sorry doet stand-up
philosopher Laura van Dolron waar ze
goed in is. Ze snijdt op een lichtvoetige
manier grote thema’s aan waarbij ze
zichzelf en het publiek niet spaart.
Mensen die lezen om te denken, maakt
zij aan het lachen en mensen die lezen
om te lachen, zet zij aan het denken.

Laura van Dolron maakt theater op het
snijvlak van cabaret en filosofie. Ze brak
door Sartre zegt sorry. De veelgeprezen
voorstellingen Liefhebben en Wij.
verschenen eerder al in boekvorm bij ISVW
uitgevers.
De pers over de theaterversie van Sartre
zegt sorry :
‘Snel en raak weet Van Dolron het huidige
tijdgewricht te doorgronden.’
Volkskrant *****
‘In Sartre zegt sorry geeft Laura van Dolron
een goed getroffen, geestige schets van hoe
het met haar generatie is gesteld.’
NRC ****

Promotie
• Prachtig cadeau artikel.
• Dit theaterseizoen bestormt Laura met vier
verschillende voorstellingen de theaters in
Nederland en België! Met Liefhebben, WIJ, Sartre
zegt sorry en de special Self-fulfilling Prophets is
Laura ruimschoots aanwezig op de podia.

€ 14,50 | 128 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-31-4
mei 2018
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Hoe alles begon
Bouwine Bergsma.
Met illustraties van Adriaan Bijloo
Wist je dat er heel lang niks leefde op
aarde? Geen planten, geen dieren en
geen mensen? Er was zelfs heel lang
geen aarde. Eerst was er niks.
Tenminste, dat leek zo. Maar eigenlijk
was er heel erg veel. En dat zat allemaal
in een heel erg klein puntje. Dat puntje
was zo klein dat je het niet eens had
kunnen zien. In dat kleine puntje zat
alles waarvan alles in de ruimte nu
gemaakt is. Alle sterren, planeten, alles
wat op de aarde leeft.
In dit boek loop je in 70 stappen door
de ‘grote geschiedenis’ van de
afgelopen 14 miljard jaar.
Van de oerflits tot de vorming van
atomen, van het ontstaan van de aarde
tot de evolutie van mensen tot nu toe.
Iedere stap is schitterend geïllustreerd
met een mooie, paginagrote tekening
van Adriaan Bijloo.

Bouwine Bergsma is zelfstandig
tekstschrijfster. Ze schrijft over uiteenlopende onderwerpen voor opdrachtgevers en op eigen initiatief. Hierbij legt zij
zich toe op het helder verwoorden van
complexe materie. Ook ontwikkelt en
schrijft ze lesmateriaal. Ze studeerde
Nederlandse taal- en letterkunde en
literatuurwetenschap, waarna ze een
tijdlang werkzaam was als docent

Hoe alles begon is geschreven voor
iedereen van 9-99 jaar met interesse in
Big History.
Verschillende wetenschappers hebben
Hoe alles begon gecontroleerd en
becommentarieerd: dr. dr. ir. Gerard
Jagers op Akkerhuis (systeemkunde met
focus op evolutie en complexiteit), ir.
Esther Quaedackers (Big History) en
prof. dr. John Heise (astrofysica).
in het voortgezet onderwijs.

Promotie
• Big History staat volop in de belangstelling.
• Aandacht in onderwijsnieuwsbrief ISVW
(13.000 abonnees).
• Advertenties in wetenschapsmedia en magazines
voor (groot)ouders.

€ 24,95 | 160 blz. | flexbind in kleur | 21 x 21 cm | A-boek | NUR: 212 | ISBN: 978-94-92538-32-1
juni 2018
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bezoek bij alle belangrijke
 Op
Griekse filosofen

De kinderen van
Chronos
Laura en Bruno bij de
Griekse filosofen
Erno Eskens. Met illustraties van
Marthe Kerkwijk
Het gaat helemaal mis in het circus. Als
Laura en Bruno ‘vrijwillig’ meedoen aan
een verdwijntruc, belanden ze tot hun
schrik in het oude Griekenland. Ze
worden wakker in het huis van Thales
van Milete, de eerste westerse filosoof.
Met hulp van Thales begint de zoektocht
naar de verdwenen wereld, want hoe
komen ze weer thuis? Helaas heeft
niemand in Griekenland van Amsterdam
gehoord en op de enige wereldkaart komt
Nederland niet voor.
Tijdens hun zoektocht bezoeken Laura en
Bruno alle belangrijke Griekse filosofen.
Ze ontmoeten de zwerver en denker
Diogenes die in een regenton woont, ze
lopen een rondje mee met Aristoteles en
bezoeken de grot van Plato. Als rovers het
op hun spullen hebben voorzien en de
wijste Griek, Socrates, tot de gifbeker
wordt veroordeeld, geven ze de moed
bijna op. Maar dan doet de god Chronos
de aarde beven en verandert alles.

Erno Eskens is filosoof en vader van twee
kinderen. Hij schreef enkele filosofieboeken
en was hoofdredacteur van Filosofie
Magazine. Hij werkt nu bij de Internationale
School voor Wijsbegeerte. Dit is zijn eerste
kinderboek.

Promotie
• Aandacht in onderwijsnieuwsbrief ISVW (13.000
abonnees).
• Advertenties in wetenschapsmedia en magazines
voor (groot)ouders.

€ 22,50 | 192 blz. | flexbind in kleur | 17 x 24 cm | ISBN: 978-94-92538-33-8 | NUR: 280 | april 2018
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FILOSOFIE
BOEKDVD
FILOSOFIE

Don Kwast is in 1991 afgestudeerd in de wijsbegeerte
aan de Universiteit Leiden. Hij
werkt al jaren als docent
filosofie in het voortgezet
onderwijs. Hij heeft diverse
publicaties in tijdschriften en
bundels geschreven over
filosofieonderwijs en is
betrokken bij het promoten
en de ondersteuning van het
vak filosofie in het voortgezet
onderwijs.

Promotie
• Aandacht in
onderwijsnieuwsbrief ISVW
(13.000 abonnees).
• Advertentie in
onderwijsbladen en Filosofie
Magazine.
• Aandacht in iFilosofie (6500
abonnees).

Denklicht
Pleidooi voor filosofisch onderwijs
Don Kwast
Iedereen die kan leren lezen, schrijven en rekenen, kan ook leren denken. Toch wordt het vak
filosofie lang niet op alle scholen in het voortgezet onderwijs gegeven. Daar waar het wel
aangeboden wordt, is het meestal een keuzevak in de marge. Kritisch denken wordt terecht
van groot belang geacht als vaardigheid voor de mens van de 21ste eeuw. Maar wat is
kritisch denken en kan men dat leren zonder het vak filosofie?
In dit boek staat Don Kwast stil bij de vraag wat de eigenlijke zin is van opvoeding en
onderwijs. Hij toont aan dat het onderwijs haar doelstellingen niet kan realiseren zonder de
invoering van het vak filosofie.
Een pleidooi voor denkvaardigheid
€ 14,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-34-5
april 2018
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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. Eerder
schreef hij Twaalf emoties Filosofische bespiegelingen,
Een filosofie van emoties en
verlangens, Markante denkers
en De essentie van
Montaigne.

Promotie
• Crossmediale marketing.
• Aandacht in iFilosofie (6500
abonnees).
Eerder verschenen in deze reeks:

De essentie van Schopenhauer
Frans Jacobs
‘Als een god deze wereld gemaakt heeft, zou ik niet graag die god zijn. De ellende van de
wereld zou mijn hart verscheuren.’
De Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860) was een excentriek denker die met De
wereld als wil en voorstelling een meesterwerk afleverde. Volgens Schopenhauer lopen we aan de
leiband van onze eigen wil. Die wil mag dan wel onze levensbron zijn, maar het is ook een
domme, brute kracht die ons vermeende intellect onmiskenbaar voortstuwt.
Schopenhauer idealiseert de mens niet, maar beschrijft hem juist zeer realistisch. Het
levensgevoel dat uit zijn denken opstijgt, doet denken aan Darwin en Freud. Hij was een
wegbereider voor het denken in de twintigste eeuw en bovendien een van de eerste westerse
filosofen die oog had voor niet-westerse wijsbegeerte.
€ 14,95 | 136 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-35-2
februari 2018
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 Zeer populair in het onderwijs!
Bildung scheurkalender 2019
Henk Sissing (red.)
365 onderwijscollega’s selecteren voor de
Bildung scheurkalender 2019 hun meest
inspirerende citaat en lichten dat citaat toe
in 200 woorden. De Bildung scheurkalender
is inmiddels een begrip in ons land en is
zoveel meer dan een kalender. Bijdragen
van de onderwijscollega’s zetten collega’s
aan tot persoonlijke ontwikkeling en
teamontwikkeling.
Bildung scheurkalender 2019 bevat bijdragen
van leraren uit alle geledingen van het
onderwijs (SO, PO, VO, MBO, HBO en WO),
maar ook van teamleiders, leerlingbegeleiders, remedial teachers,
coördinatoren, directeuren/rectoren,
hoogleraren, lectoren, inspecteurs, beleidsmedewerkers, wetenschappers, leden van de
Eerste en Tweede Kamer, leden onderwijsraden PO t/m WO, wethouders, uitgevers,
onderzoekers, bestuurders, psychologen,
filosofen, schrijvers en vele onderwijsexperts.
Bestellingen schoolbesturen
De Bildung scheurkalender is al drie jaar een
zeer populair kerstgeschenk aan leerkrachten en docenten. Als u als boekhandel
contact opneemt met schooldirecteuren of
schoolbesturen levert u dat grotere
bestellingen op. ISVW Uitgevers
kan u daarbij ondersteunen middels gratis
(e-)flyers. Desgewenst kunnen wij ook
contactgegevens aanleveren van de scholen
in uw regio. Meer informatie? Stuur een
bericht naar info@isvw.nl onder vermelding
van ‘flyers Bildung scheurkalender’.

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

Promotie
• Als u een flyertje stuurt naar de scholen in de
omgeving van uw boekhandel, kunt u rekenen
op grotere bestellingen. Deze (e-)flyer kunt u bij
ISVW gratis bestellen! Bij grotere bestellingen
kunt u bij ISVW Uitgevers hoge kortingen krijgen.
• Aandacht in onderwijsnieuwsbrief ISVW (13.000
abonnees).
• Advertenties in onderwijsbladen en Filosofie
Magazine.

€ 15,95 | 736 blz. | scheurkalender met boorgaten en perforatie | 13 x 18 cm | A-boek | NUR: 014
ISBN: 978-94-92538-36-9 | augustus 2018
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FILOSOFIE BOEK

Max van den Broek heeft
een BA Filosofie cum laude
en met Honours-distinctie
afgerond. Hij heeft tegelijkertijd een BSc gezondheids- en
levenswetenschappen cum
laude afgerond aan dezelfde
universiteit. Momenteel is hij
student in de Research MSc
Logica. Hij specialiseert zich
in filosofische paradoxen,
cognitiewetenschappen en
filosofie van cognitiewetenschappen.

Promotie
• Crossmediale marketing.
• Aandacht in iFilosofie (6500
abonnees).

Alledaagse paradoxen
Max van den Broek
In Alledaagse paradoxen gebruikt Max van den Broek filosofische paradoxen om alledaagse
problemen op te lossen. Hoe kom je eerder uit bed? Met de soritesparadox. Hoe stop je met
roken? Met de leugenaarsparadox. En wat is het geheim van afvallen? Kijk naar de
Toxinparadox.
Max van den Broek lost dertien uiteenlopende alledaagse problemen op met behulp van
beroemde en ook minder bekende filosofische paradoxen. De lezer leert niet alleen de dertien
problemen uit dit boek op te lossen, maar ook de methode om allerlei problemen in het
dagelijks leven met filosofische redeneringen te lijf te gaan.
Voor iedereen die theoretisch begrip van filosofie wil opdoen, en te weten wil komen hoe je
met filosofie je leven kunt verbeteren.
€ 12,50 | 128 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-37-6
maart 2018
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Eite Veening is een van de
grondleggers van de
filosofische consultatie in
Nederland. Hij was
docent/manager in tal van
opleidingen in de zorg en
had ruim vijfentwintig jaar
een eigen filosofische
praktijk.

Promotie
• Aandacht in iFilosofie (6500
abonnees).
• Aandacht in
gezondheidsbladen.

(On)gezond denken
Eite Veening
Hoe doe je dat, goed nadenken over de kwaliteit van leven? Wanneer is de zorg voldoende en
wat voor soort begeleiding moet je op welk moment bieden? Is geestelijke, fysieke of sociale
hulp aan de orde? Wat is gezondheid eigenlijk? En wanneer ben je ongezond?
Eite Veening biedt in dit boek een origineel raamwerk om dit soort complexe vragen te
analyseren en te beantwoorden. Het raamwerk is niet alleen nuttig voor zorgprofessionals.
Iedereen zoekt antwoorden op vragen als: zorg ik goed voor mijn
kind/partner/ouder/buurvrouw? Wat heb ik zelf nodig? Mankeert me iets? Is het erg? Moet ik
naar een dokter? Zo ja, naar welk soort dokter? Of naar een psycholoog? Of zelfs een filosoof?
Eite Veening ontwikkelt in dit boek een methode waarmee hij zorgpuzzels uiteenrafelt. Zo
wordt duidelijk wanneer welk soort hulp nodig is.
€ 27,50 | 416 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-38-3
juni 2018
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Frank Rebel is docent
wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder
ontwikkelde hij cursussen en
programma’s op het gebied
van wijsbegeerte, veelal in
samenwerking met mediapartners als NRC Handelsblad, Trouw, Filosofie
Magazine, etc.

Promotie

Eerder verschenen in deze reeks basisboeken:
Esthetica, Oosterse filosofie, Westerse filosofie en Wijsgerige ethiek

• Het Financieele Dagblad
over Basisboek westerse
filosofie: ‘Een interessante
en heel toegankelijke
bundel.’
• Het Financieele Dagblad
over Basisboek esthetica:
‘Het Basisboek esthetica
biedt een beknopte
inleiding in de esthetica,
volgens dezelfde formule
als eerdere basisboeken
oosterse en westerse
filosofie. Een handzaam
overzicht.’
• Aandacht in iFilosofie (6500
abonnees).

Basisboek filosofische antropologie
Frank Rebel (red.)
Rechtop lopen heeft zo zijn voordelen: we kunnen beter voor ons kijken en we houden onze
handen vrij om, indien nodig, hulpmiddelen zoals een wandelstok te gebruiken. Maar de
mens heeft ook eigenschappen die niet onverdeeld gunstig zijn. Anders dan de meeste dieren
gaat de mens niet op in zijn wereld. Maar denkt hij erover na. Hij kan deze mogelijkheid
gebruiken om de wereld zelf in te richten en te verbeteren. Wat zijn onze mogelijkheden en
onmogelijkheden als gevolg van deze unieke eigenschappen? Wie zijn wij eigenlijk en wat is
onze plek in het universum?
Filosofische antropologie is het onderdeel van de filosofie dat zich bezighoudt met deze en
andere soortgelijke vragen. In Basisboek filosofische antropologie onderzoeken we de mens aan de
hand van grote denkers als Descartes, Merleau-Ponty en Arendt. In elk hoofdstuk staat een
filosoof centraal en leggen specialisten diens belangrijkste bijdragen aan de wijsgerige
antropologie uit.
€ 19,95 | 128 blz. | paperback met flappen | 16,7 x 24 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-39-0
maart 2018
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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
boeken Verknipt bewijs,
Leugens over Louwes en
Verkeerde plaats, verkeerde
tijd liggen aan de basis van
herzieningsaanvragen.
Derksen publiceerde eveneens de boeken Het OM in
de fout, De ware toedracht,
De Baybasin-taps, De temptaties van Jeroen Bosch,
Onschuldig vast en Dubbel
gedwaald.

Promotie
• Veel landelijke mediaaandacht, zoals een item in
Eenvandaag en Met het oog
op morgen.

Rammelende argumenten voor de
Hoge Raad
Ton Derksen
Zwicht de Hoge Raad voor politieke druk? In de zaak van Hüseyin Baybasin dreigt dit te
gebeuren. Advocaat-generaal Mr. Aben schreef een 1730 pagina’s dik advies aan de Hoge Raad
dat vooral bedoeld lijkt om de lont uit deze explosieve zaak te trekken.
Hüseyin Baybasin is een van de oprichters van het Koerdisch Parlement in Ballingschap. Toen
dit parlement in 1995 in Den Haag werd opgericht, reageerde de Turkse staat furieus. Een
Nederlands-Turkse politie-eenheid begon daarop de telefoon van Baybasin af te tappen. In
1995 werd Baybasin naar Nederland gelokt en opgepakt voor drugshandel en poging tot
moord. Hij kreeg levenslang. Maar de taps in zijn zaak vertonen alle tekenen van een
doelbewuste vervalsing.
Mr. Aben is bezig om de bewijzen van deze vervalsing onder het vloerkleed te vegen. Hij blijkt
daarin bijzonder gewiekst.
€ 17,50 | 136 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 824 | ISBN: 978-94-92538-30-7
januari 2018
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EERDER AANGEBODEN
FILOSOFIE BOEK

VICTOR
WESTHOFF
NATUURBESCHERMING
ALS TOEVLUCHTSOORD

FILOSOFIE BOEK

CREATIEVE
EVOLUTIE
Henri Bergson

Frank Saris

Victor Westhoff was een Nederlandse bioloog en natuurbeschermer.
Als geen ander bracht hij na de oorlog een doorbraak teweeg in denken over natuurbeheer. Een autoriteit op het terrein van de natuurbescherming, over wie nu een monumentale biografie verschijnt.

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

L’Évolution créatrice van Henri Bergson is een filosofische klassieker.
Zijn ideeën over tijd en de interpretatie van de evolutieleer waren en
zijn zeer invloedrijk. De laatste vertaling naar het Nederlands dateert
uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Hoog tijd dus voor een
nieuwe vertaling.
€ 29,95 | 384 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-17-8 | mei 2018

FILOSOFIE BOEK

BILDUNG SPECIAAL BILDUNGSVERHALEN UIT DE PRAKTIJK VAN HET
(SPECIAAL) ONDERWIJS
Gerard van Stralen (red.)
Leraren, schoolleiders, besturen en opleiders vertellen over bildungsonderwijs aan leerlingen met een beperking. Een inspirerend praktijkboek vol voorbeelden voor leraren en iedereen die met speciaal
onderwijs te maken heeft. Met begeleiding middels een ondersteunende digitale leermethode.
€ 29,95 | 304 blz. | hardcover in kleur | 21 x 21 cm | A-boek
NUR: 840 | ISBN: 978-94-92538-25-3 | januari 2018
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DENKEND
AAN NIETS
NAAR EEN
POSTNIHILISTISCHE
FILOSOFIE
Giovanni Rizzuto

Het heelal bevat vooral heel veel ‘niets’, denken wetenschappers.
Nietzsche stelde honderd jaar geleden al dat de realisatie van het feit
dat er ‘niets’ is ons bevrijdt, omdat we die leegte tenminste naar eigen
inzicht kunnen vullen. Maar helemaal blij werd de moderne mens
toch ook weer niet van het overweldigende niets. Rizzuto schetst een
post-nihilistische filosofie.
€ 27,50 | 288 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm |
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-26-0 | maart 2018
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FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

RETORICA
DE KUNST
VAN HET
SPREKEN

HOE JE
EEN LAND
BESTUURT

Jeroen Bons

Marcus Tullius
Cicero

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 niet gemakkelijk is. In dit boek komen de belangrijkste punten van de welsprekendheid aan de orde.

Een land besturen is geen klein bier, laat staan een wereldrijk.
Iemand dit dat al te goed meemaakte, was de Romeinse staatsman,
redenaar en filosoof Marcus Tullius Cicero. En hij schreef zijn adviezen nog op ook. Hoe je een land bestuurt, een handzaam overzicht
van bestuurderschap.

€ 14,95 | 120 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-28-4 | april 2018

€ 12,50 | 96 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-23-9 | april 2018

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFISCH
BURGERSCHAP
Dennis de Gruijter

FILOSOFIE BOEK

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

Europa lijkt aan te sturen op een politieke crisis. Nationalisme, populisme en wantrouwen, het ligt allemaal op de loer. Aan de hand
van Europese denkers als Socrates, Hannah Arendt en Jan Patocka
beschrijft Dennis de Gruijter een filosofisch burgerschap dat een
Europees ideaal hooghoudt.

Aan de hand van enkele honderden in kleur afgedrukte kunstwerken 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 schoonheid in de moderne tijd radicaal veranderen.

€ 12,50 | 120 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-20-8 | april 2018

€ 44,95 | 384 blz. in kleur | hardcover | 17 x 24 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-96-0 | januari 2018
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EERDER AANGEBODEN
FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

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

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

Francien Homan

Miriam van Reijen is praktisch filosoof. Ze stelt dat veel van de belemmeringen die we ervaren alleen in theorie bestaan, niet in de
praktijk. Door kritisch na te denken en je bewust te zijn van je gedachten kun je veel problemen meteen oplossen. Deze visie vormt
een rode draad in haar veelbewogen leven.
€ 12,50 | 192 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-03-1 | februari 2018

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.

€ 12,50 | 144 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-16-1 | februari 2018

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

HÜSEYIN
BAYBASIN
TURKSNEDERLANDS
OVERSPEL
IN DE
KOERDISCHE
KWESTIE

NIEUW
ATLANTIS
Francis Bacon

Rein Gerritsen
Iedereen kent Francis Bacon als de grondlegger van de moderne
wetenschappelijke methode. Maar welke rol moet die wetenschap
spelen 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 | maart 2018
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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 topambtenaar Joris Demmink een dubieuze rol spelen.

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

FILOSOFIE BOEK

DUBBEL
GEDWAALD
PUTTEN II EN
DE RIJSWIJKSE
MOORDZAAK

BASISBOEK
WIJSGERIGE
ETHIEK
Frank Rebel (red.)

Ton Derksen

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.

€ 29,95 | 336 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 824 | ISBN: 978-94-92538-15-4

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

€ 19,95 | 120 blz. | paperback met flappen | 16,7 x 24 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-07-9

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

KARAKTER
DEUGDEN VOOR
PROFESSIONALS

AMBACHTELIJK
ZINGEVEN

Wouter Sanderse &
Jos Kole (red.)

Peter Henk Steenhuis

Dit boek laat zien hoe deugden van belang zijn voor beroepspraktijken. 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.

Multinationals beginnen te beseffen dat winst niet alles is. Ambachtelijke zingeving, dat is waar het om gaat. Maar wat is dat nu?
Journalist Peter Henk Steenhuis legt het uit, aan de hand van het
gedachtegoed van René Gude. Zin in werk, het kan want het moet.

€ 24,95 | 264 blz. | paperback met flappen | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-62-5

€ 9,95 | 120 blz. | luxe paperback in kleur | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-21-5
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FILOSOFIE BOEK

ONDERWIJS VAN
ONDEREN

5VWO Filosofie
Berlage Lyceum

FILOSOFIE BOEK

SOCRATISCH
GESPREK
VOOR
BEGINNERS
EEN HANDBOEK
EN WERKBOEK
Marlou van Paridon

Hoe zal het onderwijs eruitzien in 2032? In het rapport ‘Ons Onderwijs 2032’ gaven deskundigen hun visie op het onderwijs van de toekomst. In Onderwijs van onderen zijn leerlingen zelf aan het woord.

De socratische gespreksmethode leidt tot betere gesprekken doordat oordelen wordt uitgesteld. Betere uitwisseling van informatie,
beter begrip van elkaars perspectief, beter contact en beter denken.

€ 14,95 | 120 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-13-0

€ 17,95 | 208 blz. | paperback in kleur | 14,5 x 21 cm | A-boek |
NUR: 840 | ISBN: 978-94-92538-24-6

FILOSOFIE BOEK

FILOSOFIE BOEK

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 was er echter nog geen toegankelijk boek over haar
prikkelende en soms controversiële ideeën. Tot nu.
€ 19,95 | 224 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-19-2
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LIBERALISME
EN MAATSCHAPPELIJK
HANDELEN
John Dewey

De politieke en filosofische verwarring omtrent liberalisme die John
Dewey constateert, analyseert en verheldert, is in onze tijd alleen nog
maar toegenomen. Dit geeft Liberalisme en maatschappelijk handelen zijn onverminderde actualiteit.
€ 14,95 | 120 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-18-5
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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.

VERSCHIJNINGSDATA 2018
JANUARI
Ton Derksen
Gerard van Stralen (red.)
Arthur d’ Ansembourg

APRIL
Rammelende argumenten voor de
Hoge Raad
Bildung speciaal
Er zit iets achter

FEBRUARI
Frans Jacobs
Francien Homan
Giovanni Rizzuto
Frank Saris

De kinderen van Chronos
Denklicht
Nieuw Atlantis
Hoe je een land bestuurt

MEI
De essentie van Schopenhauer
‘Filosoferen maakt een eind aan al
het gezeur’
Denkend aan niets
Victor Westhoff

MAART
Max van den Broek
Frank Rebel (red.)
Leonie Wolters
Jeroen Bons
Dennis de Gruijter

Erno Eskens
Don Kwast
Francis Bacon
Marcus Tullius Cicero

Laura van Dolron
Henri Bergson
Rein Gerritsen
JUNI
Bouwine Bergsma
Eite Veening

Praktische paradoxen
Basisboek filosofische antropologie
‘De erfenis is op’
Retorica
Filosofisch burgerschap

Sartre zegt sorry
Creatieve evolutie
Hüseyin Baybasin

Hoe alles begon
(On)gezond denken

AUGUSTUS
Henk Sissing (red.)

Bildung scheurkalender 2019
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