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Serv Wiemers is schrijver en diplomaat. Hij
studeerde af op de positie van indianen
onder het internationaal recht. Wiemers
schreef eerder De Inhaalchinees (over
trendsetters in China) en Op pad voor
democratie (over Nederlandse waarnemers
bij buitenlandse verkiezingen). Hij
verschijnt met regelmaat in de media (De
Volkskrant, NRC Handelsblad, Radio 1).

Voor dit boek bezocht Serv Wiemers dertig
indianenreservaten en sprak hij vele
indiaanse leiders.

Promotie

• Sluit aan bij de groeiende aandacht voor een andere
visie op de aarde, grondstoffen, klimaat en milieu.

• Toegankelijk geschreven en aansprekend voor een
breed publiek, met unieke en kleurrijke foto’s.

• Serv Wiemers is veelvuldig in de media (Radio 1, NRC
Handelsblad, Trouw, de Volkskrant) en geldt als de
indianenexpert van Nederland.

• In navolging van de succesvolle Nederlandse
documentaire Down to Earth (160.000 bezoekers) en
het al even succesvolle fotoboek Before they pass away.

€ 24,95 | 288 blz. | flexbind in kleur | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-40-6 
oktober 2018

Veerkracht
Indianen van nu over
de wereld van morgen
Serv Wiemers

Ze leken verdwenen, uitgeroeid:
indianen, de oorspronkelijke bewoners
van Amerika. En met hen hun culturen,
hun talen en verhalen, hun boodschap.
Mensen zijn gelijkwaardig aan de aarde
en moeten daarom in balans leven met
de natuur en het milieu. Een boodschap
om te koesteren.

De laatste tijd laten indianen weer van
zich horen en eisen dezelfde rechten als
andere volkeren: zelfbeschikking. Bij de
recente protestacties op het Standing
Rock Sioux-reservaat kwamen de
boodschap (milieuzorg) en de eis
(zelfbeschikking) samen. Het protest
tegen de Dakota Access oliepijpleiding
werd snel door andere stammen en
vervolgens wereldwijd overgenomen. Ook
in Nederland.

Was dit eenmalig? Of gaat de strijd door?
Hoe leven de indianen vandaag de dag?
Wat is er nog over van hun cultuur, talen
en verhalen? Hoe vechten ze voor
zelfbeschikking en Moeder Aarde, zeker
in tijden van Trump? En bovenal, wat
kunnen wij van hen leren?

‘Een boodschap die wereldwijd steeds meer weerklank vindt.’
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€ 14,95 | 144 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-48-2
december 2018

René Gude (1957-2015) was Denker des
Vaderlands. Daarvoor was hij directeur van
de Internationale School voor
Wijsbegeerte en hoofdredacteur van
Filosofie Magazine. Eerdere boeken als
Stand-up filosoof (met Wilma de Rek) en
‘Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het’
(met Wim Brands) werden vele malen
herdrukt.

René Gude over
René Descartes
René Gude

‘Wat is wijsheid? Het tegendeel van
besluiteloosheid.’

Als er één filosoof is waaraan René
Gude verknocht was, was het wel zijn
naamgenoot, René Descartes. Waarom
toch die fascinatie? René Descartes is de
vader van de moderne filosofie, een van
de grondleggers van de wetenschappe-
lijke methode, een vurig onderzoeker
naar het wel en wee van goed
onderwijs, naar echte wijsheid, kortom,
naar het goede leven.

In dit handzame boekje met nagelaten
en niet eerder gepubliceerde teksten
komen fascinatie en wijsheid samen.
René Gude over René Descartes: een
eerbetoon aan de liefde voor de
filosofie.

Promotie

• Van eerdere (interview)boeken met René Gude zijn
70.000 exemplaren verkocht.

• Boeken met René Gude kunnen rekenen op warme
belangstelling van de landelijke pers. 

• Voorpublicatie in iFilosofie (6000 abonnees).

Voor wie meer van Descartes wil snappen en
geniet van hartverwarmende filosofie
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Eerder verschenen essenties:

‘De samengevatte Proust’
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€ 17,50 | 224 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 300 | ISBN: 978-94-92538-41-3
september 2018

Maarten van Buuren is emeritus
hoogleraar moderne Franse letterkunde
aan de Universiteit van Utrecht. Eerder
schreef hij onder meer De essentie van
Spinoza.

De essentie van
Proust
Maarten van Buuren

Op zoek naar de verloren tijd is een van de
indrukwekkendste romans uit de
wereldliteratuur. Maar gemakkelijke
kost is het hoofdwerk van Marcel
Proust (1871-1922) niet. Zeven kloeke
delen telt de romancyclus, en je
verdrinkt snel in de taal van Proust.
Een kleine introductie is daarom wel
zo aangenaam: Maarten van Buuren
heeft zich ertoe gezet om Op zoek naar
de verloren tijd helder samen te vatten
en de thematiek te beschrijven.

De essentie van Proust biedt een beknopte
inleiding tot het werk van de grote
romancier. Het beschrijft de zeven
delen van Op zoek naar de verloren tijd als
de geschiedenis van een geestelijke
reis, waarin sensuele roes,
maatschappelijke ambities, ziekte en
dood allemaal voorbijkomen. Een
verhelderend en toegankelijk boek.

Promotie

• Verschijnt voorafgaand aan de nieuwe uitgave van de
Proust-vertaling bij De Bezige Bij.

• De eerste overkoepelende inleiding in het Nederlands
tot Proust.

• Er is in toenemende mate belangstelling voor Proust.
• Promotie ook voor het boek rond een Proustweekend

op de ISVW in januari 2019.
• Interview in tv-programma Spinazie.

‘We vinden in ons geheugen van alles; het is een soort
apothekerswinkel of chemisch laboratorium waarin
het toeval onze hand nu eens naar een kalmerend
middel, dan weer naar een gevaarlijk vergif leidt.’

Bron: De gevangene - Marcel Proust
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€ 29,95 | 256 blz. | flexbind in kleur | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 300 | ISBN: 978-94-92538-46-8
oktober 2018

Op zoek naar
Proust
Frans Jacobs

Zeg Marcel Proust en je zegt Parijs. Ook
zeg je liefde, emotionele complexiteit,
extreme gevoeligheid en literaire
rusteloosheid. Het Parijs aan het eind van
de 19e eeuw bood een thuis aan de jonge
Franse intellectueel en zijn bekendste
roman À la recherche du temps perdu (Op zoek
naar de verloren tijd). Proust laat zien dat
de liefde keer op keer gedoemd is te
mislukken, met epische lyriek en een
befaamde noot van humor waar zijn
bewonderaars van smullen. 

Frans Jacobs is zo’n Proustfanaat; hij kent
de schrijver en zijn werk van haver tot
gort en is al ruim veertig jaar aan hem
verslingerd. Met Op zoek naar Proust heeft
de lezer dan ook hét boek over Proust in
handen. Keer in de wereld van de dandy
en zijn Parijs waar Prousts wetten van de
liefde gelden en de herinnering het
heden beheerst. Voor wie van grote
literatuur, van het goede leven, kortom,
van onmisbare zaken houdt. 

Frans Jacobs is emeritus hoogleraar
wijsgerige ethiek aan de Universiteit van
Amsterdam. Sinds zijn emeritaat stort hij
zich op randgebieden van de filosofie,
zoals Dante, Montaigne en Proust. 
Eerder schreef hij Een filosofie van emoties
en verlangens, Twaalf emoties, De essentie
van Montaigne en De essentie van
Schopenhauer.

Promotie

• Verschijnt gelijktijdig met de nieuwe uitgave van de
Proust-vertaling bij De Bezige Bij.

• Er is in toenemende mate belangstelling voor Proust.
• Promotie ook voor het boek rond een Proustweekend

op de ISVW in januari 2019.
• Interview in tv-programma Spinazie.
• Onmisbaar voor liefhebbers van grote literatuur en het

goede leven.

‘Alles over Proust, en meer’
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€ 19,95 | 208 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-49-9
december 2018

Wu Wei, Ubuntu,
Buen Vivir
Levenskunsten uit 
de hele wereld
Michel Dijkstra & Simone Bassie 

Wat is reïncarnatie en hoe gaat het in
zijn werk? Bestaat er een overkoepelende
definitie van de ziel? Is monisme een
stroming die je alleen in het westerse
denken tegenkomt? Op deze en vele
andere vragen krijg je een antwoord in
Wu Wei, Ubuntu, Buen Vivir.

Honderd manieren om te leven in
honderd puntgave beschrijvingen. Zo leer
je van de hele wereld hoe je vandaag eens
in het leven zult staan.

Aan de hand van die honderd ideeën uit
de wereldfilosofie ontstaat er bovendien
een filosofische landkaart met de
belangrijkste begrippen als
knooppunten. Een boek voor elke dag,
een handzaam naslagwerk en een
gereedschapskist voor iedereen die zelf
verbanden tussen alle windrichtingen wil
maken.

Simone Bassie werkt als freelance-
redacteur en publicist voor onder
andere ISVW Uitgevers en Filosofie
Magazine.

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

Promotie

• Een boek dat niet kan ontbreken op het plankje
filosofie.

• Het eerste boek dat levenskunsten uit de hele wereld
op een rij zet.

• Prachtig cadeauartikel.
• Aandacht in iFilosofie (6000 abonnees).

‘Alles vormt een grote eenheid’
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€ 22,50 | 160 blz. | hardcover in kleur | 17 x 24 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-45-1 
oktober 2018

FILOSOFIE | BOEK

Promotie
• Redactionele aandacht in

digitale onderwijsnieuwsbrief
van de ISVW (13.000 abon-
nees).

• Uitgebreide promotiecampag-
ne op sectiehoofden wiskunde
(middelbaar onderwijs).

• Bildungsconferentie op de
ISVW in oktober.

Karin Verouden is
journalist en leraren-
opleider op Fontys
Hogescholen in Tilburg.

De grenzen van het getal
Wiskundigen aan het woord
Karin Verouden

De grenzen van het getal is een boek voor liefhebbers van wiskunde en professionals die met
wiskunde werken. Het laat zien dat wiskunde meer is dan formules, getallen en modellen: een
wiskundige staat midden in de samenleving. Wiskundigen houden zich bezig met ethisch-
politieke vraagstukken en bepalen mede de maatschappij.

Verouden interviewde tientallen professionals over de toepassingen van wiskunde in de
samenleving. Zij benadrukken de ethische vraagstukken die deze toepassingen oproepen en
tonen aan dat wiskunde als geen andere wetenschap de wereld vormt. Maar of wiskunde ons ook
meer thuis laten voelen op de wereld, daarbij zetten zij stevige vraagtekens.

Karin Verouden leert zelfs de specialist iets bij in haar zoektocht naar de grenzen van het getal.

Met interviews met onder meer Ronald Meester (over de neiging wetenschap te overschatten),
Henk Dijkstra (over wiskunde en klimaatverandering), Merel Jung (over de aanraakrobot) en
Anne Teresa De Keersmaeker (over dansen volgens wiskundige patronen).
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€ 19,95 | 224 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-43-7
september 2018

FILOSOFIE | BOEK

De Overweldigende Ervaring
Losbreken als levenskunst
Peter Jurgens

Opgaan in muziek of natuur. Jezelf vergeten in je werk. Als na een bliksemflits zien wat je te
doen staat in het leven. In een helder moment de wereld in een nieuw perspectief
beschouwen. Een enkele keer hebben we dit soort overweldigende ervaringen. Het zijn
positieve belevingen die ons bewuster maken en richting geven. 

Dit boek onderzoekt de aard en betekenis van overweldigende ervaringen. Dat doet Jurgens
vanuit filosofie, religie, neurologie en psychologie. Hoe kunnen we ontvankelijker worden
voor deze overweldigende ervaringen? Wat is hun impact? Hoe kunnen ze ons leven en
werken verrijken?

De Overweldigende Ervaring is gebaseerd op persoonlijke interviews en eigen ervaringen van de
auteur. Daarnaast is het schatplichtig aan uiteenlopende denkers als Zhuangzi, Boeddha,
Merleau-Ponty, Heidegger, Csikszentmihalyi, Kahneman en De Wit.

Promotie
• Persmailing op zingevingsbladen
• Aandacht in iFilosofie (6000

abonnees).

Peter Jurgens was vijfen-
twintig jaar werkzaam als
management consultant
van grote ondernemingen
en instellingen en heeft
verschillende toezicht-
houdende en bestuurlijke
functies. Hij studeerde
natuur- en wiskunde,
bedrijfskunde en Neder-
landse taal en letterkunde. 
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€ 27,50 | 304 blz. | flexbind in kleur | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-47-5
november 2018

FILOSOFIE | BOEK

Promotie
• Aandacht in iFilosofie (6000

abonnees).

Arnold Ziegelaar
studeerde aanvankelijk
natuurkunde, maar
studeerde af als filosoof.
Hij is als docent filosofie
werkzaam in het hoger
onderwijs en promoveert
op de grondvraag van de
metafysica aan de
Universiteit Leiden. Zijn
interesse ligt vooral bij
metafysica, bewustzijns-
filosofie en levensfilosofie.
Hij publiceerde eerder
Aardse mystiek en
Oorspronkelijk bewustzijn.

Het wezenlijke
Aardse mystiek in filosofie en kunst
Arnold Ziegelaar

In dit boek onderzoekt filosoof Arnold Ziegelaar de relatie tussen bestaanservaringen, filoso-
fie en kunst. De leidraad van het boek is dat kunst en filosofie belangrijk zijn, omdat ze het
wezenlijke van het menselijk bestaan aanduiden. Ziegelaar illustreert dat aan de hand van ge-
dichten en schilderijen.

In kunst en filosofie kan de mens zijn eigenheid en bestemming zoeken. Gebrek aan kunst en
filosofie is verschraling, is verzwakking van de aandacht voor het wezenlijke, is gebrek aan
geestelijk leven met zijn diepste vragen en fascinaties. Alleen geestelijk leven kan het mense-
lijk leven volledig maken.

In het boek bespreekt Ziegelaar het wezenlijke aan de hand van noties als het schone, het ver-
hevene, het sublieme. Ook introduceert hij nieuwe noties om ervaringen van aardse mystiek
te kenmerken, zoals het betekenisloze, het innige en het desolate. Het boek is daarmee een
originele synthese van filosofie van de kunst en mystieke filosofie.

Het wezenlijke, een duizelingwekkende leeservaring.
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€ 17,50 | 248 blz. | vertaald door Thomas Heij | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-94-92538-44-4 | november 2018

FILOSOFIE | BOEK

Promotie
• Het eerste sciencefiction-

verhaal eindelijk vertaald.
• Boek van een van de eerste

vrouwelijke wetenschappers.
• Recensies in gerenommeerde

vrouwenbladen.

Margaret Cavendish
(1623-1673) was hertogin
van Newcastle, publiceer-
de – uitzonderlijk voor die
tijd – onder haar eigen
naam over wetenschap
en filosofie, en corres-
pondeerde met Hobbes,
Descartes en Huygens.

De stralende wereld
Een feministische utopie
Margaret Cavendish  

De stralende wereld vertelt het verhaal van een jonkvrouw die belandt in een andere wereld,
waar de steden zijn gemaakt van edelstenen en de mensen op dieren lijken. In mum van tijd
schopt ze het tot keizerin en zet ze de politiek, kunst en wetenschap naar haar hand. Daarbij
wordt ze op wonderlijke wijze bijgestaan door de geest van de hertogin van Newcastle.

Deze filosofische roman uit 1666 is een van de eerste sciencefictionverhalen en een
hoogtepunt in de utopische literatuur. Een verhaal vol ideeën, humor en ironie, met een
krachtige feministische boodschap. Deze uitgave bevat de eerste Nederlandse vertaling van de
tekst, van de hand van Thomas Heij, evenals een uitgebreide inleiding over de filosofie en het
leven van Cavendish.
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€ 19,95 | 120 blz. | paperback met flappen | 16,7 x 24 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-42-0
september 2018

FILOSOFIE | BOEK

Promotie
• Deel van de reeks basisboeken.
• Aandacht in iFilosofie (6000

abonnees).

Dit basisboek is samen-
gesteld door Frank
Rebel. Het bevat bijdra-
gen van Ronald Tinnevelt,
Marin Terpstra, Arend
Soeteman, Hans Blokland,
Pieter Pekelharing, Melvin
Schut, Machiel Karskens
en Gijs van Oenen.

Basisboek politieke filosofie
Frank Rebel (red.) 

Wel ingrijpen in Libië, niet in Syrië. Wie of wat beslist daarover? Welke speelruimte heeft de
kerk binnen de staat? Wat zijn de rechten van het individu in de moderne samenleving?

Zulke kwesties komen aan bod in de politieke filosofie. In het Basisboek politieke filosofie leert de
lezer wat de klassieke denkers als Aristoteles en Mill en moderne denkers als John Rawls en
Ronald Dworkin over recht en macht, vrijheid en dwang zoal hebben gedacht.

Eerder verschenen in deze
reeks basisboeken:
Esthetica, Oosterse filosofie,
Westerse filosofie,
Wijsgerige ethiek en
Filosofische antropologie
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EERDER AANGEBODEN

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 | augustus 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 | oktober 2018

FILOSOFIE | BOEK FILOSOFIE | BOEK

FILOSOFIE | BOEK

CREATIEVE
EVOLUTIE

Henri Bergson

DENKEND AAN
NIETS 
NAAR EEN POST
NIHILISTISCHE
FILOSOFIE

Giovanni Rizzuto

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

HOE JE 
EEN LAND 
BESTUURT

Marcus Tullius
Cicero

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 advie-
zen nog op ook. Hoe je een land bestuurt, een handzaam overzicht
van bestuurderschap.

Cadeauartikel voor Meesters- en Juffendag, 
5 oktober 2018!

€ 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

BILDUNG
SCHEUR
KALENDER 
2019

Henk Sissing 
(red.)

FILOSOFIE | SCHEURKALENDER

Eindelijk 
vertaald!
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€ 24,95 | 160 blz. | flexbind in kleur | 21 x 21 cm | A-boek
NUR: 212 | ISBN: 978-94-92538-32-1 | november 2018

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 ato-
men, van het ontstaan van de aarde tot de evolutie van mensen tot
nu toe. Iedere stap is schitterend geïllustreerd met een mooie, pa-
ginagrote tekening van Adriaan Bijloo.

Het gaat helemaal mis in het circus. Als Laura en Bruno meedoen aan
een verdwijntruc, belanden ze tot hun schrik in het oude Grieken-
land. Helaas heeft geen Griekse filosoof van Amsterdam gehoord en
op de enige wereldkaart komt Nederland niet voor. Hoe komen ze nu
thuis? Met levendige illustraties van Marthe Kerkwijk.

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

HOE 
ALLES
BEGON

Bouwine 
Bergsma

DE KINDEREN
VAN 
CHRONOS

Erno Eskens

EERDER AANGEBODEN

FILOSOFIE | KINDERBOEK

FILOSOFIE | BOEK

FILOSOFIE | KINDERBOEK

€ 19,95 | paperback met flappen | 324 blz. | 15 x 23 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-91693-31-1
december 2018

Miriam van Reijen laat zien hoe je je ongewenste emoties kunt bij-
sturen en zelfs elimineren door de achterliggende gedachten be-
wust te worden en kritisch te bevragen.

FILOSOFEREN
OVER 
EMOTIES

Miriam van Reijen

FILOSOFIE | BOEK

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 belangrijk-
ste punten van de welsprekendheid aan de orde.

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

RETORICA DE
KUNST VAN HET
SPREKEN

Jeroen Bons
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Hoe sta je eerder op? Hoe stop je met roken? Max van den Broek lost
dertien uiteenlopende alledaagse problemen op met behulp van
beroemde en minder bekende filosofische paradoxen.

€ 12,50 | 96 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-37-6

Filosofische antropologie is het onderdeel van de filosofie dat zich
bezighoudt met de mens en diens plaats in de wereld. In Basisboek
filosofische antropologie onderzoeken we onszelf aan de hand van
grote denkers als Descartes, Merleau-Ponty en Arendt.

€ 19,95 | 128 blz. | paperback met flappen | 16,7 x 24 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-39-0

BASISBOEK
FILOSOFISCHE
ANTROPOLOGIE

Frank Rebel (red.)

Een groep reizigers belandt op een onbekend eiland in de Stille Oce-
aan. Het eiland blijkt een thuis te bieden aan een welvarende be-
schaving die ver vooruitloopt op Europa. Een klassieker.

€ 17,50 | 160 blz. | vertaald door Thomas Heij | paperback met
flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 
ISBN: 978-94-91693-53-3

NIEUW
ATLANTIS

Francis Bacon

'Meteen na de oorlog presenteerde Victor Westhoff zich als een brug-
genbouwer. Hij wist alle stromingen bij elkaar te brengen. Zijn ge-
heime wapen? Feiten! Wetenschappelijke kennis. Onderzoek.'

Friesch Dagblad

€ 39,95 | 424 blz. | flexbind in kleur | 17 x 24 cm | A-boek 
NUR: 681 | ISBN: 978-94-92538-22-2

NATUUR
BESCHERMING
ALS HARTS
TOCHT

Frank Saris

ALLEDAAGSE 
PARADOXEN

Max van den Broek

RECENT VERSCHENEN

FILOSOFIE | BOEKFILOSOFIE | BOEK

FILOSOFIE | BOEKFILOSOFIE | BOEK
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€ 19,95 | 224 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-20-8

De Tsjechische filosoof Jan Patočka wilde écht weten wat er aan de
hand is, in de maatschappij, in de filosofie, in Europa. Aan de hand van
zijn gedachtegoed plaatst Dennis de Gruijter de huidige Europese cri-
sis in een groter historisch perspectief.

DE SOLIDA
RITEIT VAN DE
SCHOK

Dennis de
Gruijter

FILOSOFIE | BOEKFILOSOFIE | BOEK

€ 19,95 | 160 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-34-5

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. Don Kwast pleit voor filosofie in de
vaste kern van het curriculum.

DENKLICHT

Don Kwast

22

€ 24,95 | 416 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-16-1

‘De erfenis is op’ is Frank Ankersmit ten voeten uit: eloquent, erudiet,
recht voor zijn raap. Leonie Wolters interviewt de denker op onom-
wonden wijze, hetgeen resulteert in een zeldzaam tweegesprek dat
de lezer meeneemt op een duizelingwekkende denkreis.

Miriam van Reijen leert ons om nooit meer te zeuren. Het kan als je
beter nadenkt. Zelf denkt ze al jaren over haar leven. En het resultaat
is ernaar: keuzestress? Kent ze niet. Angst? Kent ze ook niet. Ze doet
gewoon wat ze wil, en nodigt de lezer uit hetzelfde te doen.

€ 14,95 | 184 blz. | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm 
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-03-1

‘DE ERFENIS 
IS OP’

Leonie Wolters

‘FILOSOFEREN
MAAKT EEN EIND
AAN AL HET
GEZEUR’

Francien Homan

RECENT VERSCHENEN

FILOSOFIE | BOEK FILOSOFIE | BOEK

****Trouw
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VERSCHIJNINGSDATA 2018  

AUGUSTUS

Giovanni Rizzuto Denkend aan niets

Henk Sissing (red.) Bildung scheurkalender 2019

SEPTEMBER

Maarten van Buuren De essentie van Proust

Peter Jurgens De Overweldigende Ervaring

Frank Rebel (red.) Basisboek politieke filosofie

Erno Eskens De kinderen van Chronos

OKTOBER

Frans Jacobs Op zoek naar Proust

Serv Wiemers Veerkracht

Karin Verouden De grenzen van het getal

Marcus Tullius Cicero Hoe je een land bestuurt

Henri Bergson Creatieve evolutie

NOVEMBER

Arnold Ziegelaar Het wezenlijke

Margaret Cavendish De stralende wereld

Jeroen Bons Retorica

Bouwine Bergsma Hoe alles begon

DECEMBER

René Gude René Gude over René Descartes

Michel Dijkstra 

& Simone Bassie Wu Wei, Ubuntu, Buen Vivir

Miriam van Reijen Filosoferen over emoties

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. 
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