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Schaubroeck (red.)
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Erno Eskens is filosoof en politicoloog. Hij
promoveerde aan de Universiteit Leiden op
het proefschrift Een beestachtige
geschiedenis van de filosofie. Ook schreef
hij Filosofische reisgids voor Nederland en
Vlaanderen, Democratie voor dieren en, met
André de Vries, Amor Fati. Hij was onder
meer werkzaam als hoofdredacteur van
Filosofie Magazine en werkt nu als uitgever
filosofie en wetenschap bij Noordboek.

Promotie

• Een inclusieve geschiedenis van de filosofie in de Lage
Landen.

• Artikelreeks in Trouw in najaar 2021.
• De auteur geeft veel lezingen en is beschikbaar voor

interviews.
• Podcast op isvw.nl.
• Uitgebreide onlinecampagne.

€ 29,95 | omslagbeeld: Marthe Kerkwijk | 288 blz. | hardcover | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-90-831215-9-8 | december 2021

Denkers en 
dwalers
Een geschiedenis van de filosofie in de
Lage Landen

Erno Eskens

Geschiedenissen van de filosofie zijn zo oud
als de filosofie. Maar een geschiedenis van de
filosofie in de Lage Landen is weer even
geleden. In Denkers en dwalers schetst Erno
Eskens, die al tientallen jaren publiceert over
filosofie en haar plek in de samenleving, met
vlotte pen de denkpaden die onze
geschiedenis mede hebben bepaald.

In zijn overzichtswerk geeft Eskens speciale
aandacht aan onderdrukte denkers.
Vrouwelijke filosofen, autodidacten, literaire
denkers en denkers uit de voormalige
koloniën krijgen eindelijk een plaats op het
podium van de geschiedschrijving. Zo staan
algemeen bekende denkers als Erasmus,
Descartes en Spinoza zij aan zij met Anna
Maria van Schurman, Clara Wichmann en
Tan Malaka.

Een boek vol anekdotes, baanbrekende
gedachtes, knotsgekke ideeën en vrolijke
waarheden dat elke filosofieliefhebber graag
aan de boekenkast toevoegt.

‘Ontdek de filosofische traditie 
van de Lage Landen’
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€ 19,95 | 192 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831785-0-9
december 2021

Annette Nobuntu Mul is gestalt
systeemtherapeut, docent, organisatie-
coach en oprichter van Ubuntu Society. In
haar werk en leven maakt ze zich hard
voor de ubuntufilosofie, een stroming die
focust op samenwerking en deelgeving,
het idee dat we geven aan een geheel
waarvan we zelf onderdeel zijn. In 2018
verscheen van haar hand het boek Opsoek
naar Ubuntu.

Indaba
Betrokken besluitvorming vanuit
Ubuntu

Annette Nobuntu Mul

De wereld is op zoek naar gelijkwaardigheid,
rechtvaardigheid, veiligheid en
duurzaamheid. Emancipatorische
bewegingen, burgerberaden en burgerfora
schieten als paddenstoelen uit de grond. En
die zijn ook nodig: de fundamentele
vraagstukken, van sociaal tot ecologisch,
krijgen we niet meer opgelost met
individueel, gefragmenteerd denken en
handelen. Maar hoe bereiken we een ‘eens
voor allen’ met zoveel ogenschijnlijk
tegengestelde belangen?

Daarvoor kunnen we putten uit de oude
wijsheid van het Afrikaanse continent, het
diepgewortelde mens- en wereldbeeld
Ubuntu. Een vertaling van Ubuntu is ‘ik ben
omdat wij zijn’. Ubuntu komt onder meer tot
uitdrukking in de Indaba, een ontmoeting
waarin gemeenschappelijkheid vooropstaat.

In Indaba. Betrokken besluitvorming vanuit
Ubuntu laat kenner Annette Nobuntu Mul de
Indaba een inspiratiebron zijn voor iedereen
die zoekt naar draagkracht in besluit-
vorming. Ze geeft concrete handvatten en
stappen voor alle samenwerkende co-creaties
op micro-, meso- en macroniveau. Voor alle
lezers die weten dat we onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn.

Promotie

• Met voorwoord van Jan Terlouw.
• Annette Nobuntu Mul geeft veel cursussen en is
beschikbaar voor interviews.
• Annette Nobuntu Mul geeft een jaarlijkse opleiding

Ubuntu, leiderschap en burgerschap en een crash
course Indaba op Landgoed ISVW.

• Podcast op isvw.nl. Scan voor de vorige pod-
cast met Annette Nobuntu Mul de QR-code.

• Uitgebreide onlinecampagne.

‘If you want to go fast, go alone
If you want to go far, go together’

- Nelson Mandela



8

FILOSOFIE | BOEK



9

€ 17,50 | foto omslag: Roy Beusker | 192 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 
ISBN: 978-90-831785-1-6 | december 2021

Hans Achterhuis
is emeritus
hoogleraar
filosofie aan de
Universiteit
Twente. Hij
maakte furore
met zijn boeken

over welzijn, schaarste, utopisch denken,
religie en geweld. Zijn nieuwste boek is
Geloof in geweld (Lemniscaat, 2021).
Achterhuis was Denker des Vaderlands 
van 2011 tot 2013.

Leonie Wolters
studeerde
intellectuele
geschiedenis in
Utrecht, Dar es
Salaam en
Edinburgh. Ze
werkte voor de

VPRO en schreef eerder, samen met Frank
Ankersmit, ‘De erfenis is op’. Ze is
gepromoveerd aan de Freie Universität
Berlijn in mondiale ideeëngeschiedenis.

‘Zoektocht naar
betekenis’
De woorden van Hans Achterhuis

Leonie Wolters

Als je wil weten wat er speelt in de
samenleving, kun je bij Hans Achterhuis
terecht. Een filosofenleven lang toont hij een
fijne neus voor actuele maatschappelijke
kwesties, zoals ontwikkelingshulp, kritisch
marktdenken, milieufilosofie, de gevaren van
utopisch denken, religie en geweld. Hij wist de
Socrates-wisselbeker voor het meest
prikkelende filosofieboek tweemaal te winnen,
en het verbaasde dan ook niet dat zijn
vakgenoten hem in 2011 uitriepen tot eerste
Denker des Vaderlands.

Historica Leonie Wolters voerde vele uren
openhartige gesprekken met Hans Achterhuis.
Samen bespreken ze alle filosofische ideeën die
zijn levendige denken kenmerken. Wat zijn de
voornaamste onderwerpen in het denken van
Achterhuis? Wanneer is hij van mening
veranderd, en waarom? En hoe staat het
eigenlijk met dat ene boek over Hannah Arendt
dat hij altijd al heeft willen schrijven?

‘Zoektocht naar betekenis’ biedt een openhartige
introductie van een van de belangrijkste
denkers van ons land en doet je beter begrijpen
wat onze maatschappij bezighoudt.

Promotie

• Persoonlijk overzichtswerk van een van de
belangrijkste Nederlandse denkers.

• ‘Zeer de moeite waard’ – Jan Vorstenbosch over 
de De woorden van…-reeks.

• Podcast op isvw.nl.
• Uitgebreide onlinecampagne.

‘In gesprek met Hans Achterhuis’
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€ 19,95 | 144 blz. | omslagbeeld: Cilia de la Court | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 301
ISBN: 978-90-831785-2-3 | november 2021

Het raadsel van de
speelman
Jos Kessels

Weet de taal die je gebruikt wel uit te
drukken wat je wil zeggen? Na het lezen van
Het raadsel van de speelman weet je dat niet zo
zeker meer.

In deze filosofische novelle maken we kennis
met een hoofdpersoon die toegelaten wil
worden tot de orde van kralenspelers.
Daarvoor gaat hij in de leer bij de
raadselachtige speelman, die in allerlei
geheimzinnige gesprekken zijn kennis,
houding en karakter toetst. Gaandeweg leert
hij zichzelf en zijn beweegredenen steeds
beter kennen. Maar de spanningen lopen ook
steeds hoger op. Verlaat de ik-figuur de orde
van kralenspelers of zal hij de vragen van de
speelman weten te doorstaan?

In Het raadsel van de speelman speelt filosoof
Jos Kessels weergaloos met taal om de
grenzen van de taal aan te geven. Poëtische
zinnen zetten je steeds weer aan het denken,
en brengen je net als de ik-figuur aan het
duizelen. 

Een rijke literair-filosofische vertelling voor
liefhebbers van fijnzinnig taalgebruik.

Jos Kessels studeerde rechten en filosofie
en werkte aanvankelijk als muzikant,
journalist en filosofiedocent. Hij
promoveerde op een proefschrift over de
socratische methode en is sinds jaar en dag
specialist op het gebied van het socratisch
gesprek. Kessels schreef meer dan vijftien
boeken over filosofie, muziek en het goede
leven.

Promotie

• Boekpresentatie 26 november 2021 op 
Landgoed ISVW.

• Podcast op isvw.nl.
• Kessels werk wordt veel gebruikt bij cursussen en

opleidingen, bijvoorbeeld bij SIOO.
• Uitgebreide onlinecampagne.

‘Je zou filosofie alleen moeten schrijven op
de manier waarop je poëzie schrijft'

- Ludwig Wittgenstein
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€ 19,95 | 160 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831785-3-0 | oktober 2021

Henk Smeijsters studeerde sociale
pedagogiek/andragogiek, muziek-
wetenschappen en piano, en
promoveerde in 1986 op een filosofische
cultuurkritiek. Hij werkte als docent,
onderzoeker en lector aan diverse
hogescholen en is een vermaard
ontwikkelaar van de muziektherapie en
creatieve therapie. Sinds zijn emeritaat in
2012 verdiept hij zich als filosofisch
cultuurcriticus en psychomusicoloog in 
de mens, maatschappij en muziek. 
In 2019 verscheen van zijn hand 
Doorlopen en stilstaan.

Grenzen aan de
vooruitgang
Op weg naar een behoedzame 
levensstijl

Henk Smeijsters

Je hoort weleens dat we de klimaatcrisis te
lijf kunnen gaan met technologische
innovatie en economische groei. Henk
Smeijsters denkt er anders over. In Grenzen
aan de vooruitgang bevraagt hij de aannames
van optimistisch technologisch denken en
schetst hij hoe het anders kan: een
samenleving waarin we denken in termen
van welzijn in plaats van nut.

Smeijsters stelt een hersteleconomie voor in
plaats van de huidige wegwerpeconomie. In
de hersteleconomie is sprake van cyclische
voortgang: nemen, maken, gebruiken,
hergebruiken en repareren. Om deze nieuwe
vooruitgang gestalte te geven gaat hij te rade
bij filosofen, ecologen, psychologen en
psychiaters – denkers die wijzen op de
keerzijde van groei en pleiten voor
bescheidenheid en matigheid.

Een behoedzame samenleving lijkt een
droom, maar net als de neoliberale droom
kan ook deze droom werkelijkheid worden. 

Promotie

• Fundamentele kritiek op kapitalistisch denken.
• Podcast op isvw.nl.
• Henk Smeijsters schrijft wekelijks een column voor 

De Limburger.
• De auteur is beschikbaar voor lezingen.
• Uitgebreide onlinecampagne.

‘De nieuwe mens heeft geen
economische groei nodig’
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€ 12,50 | 128 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831785-4-7 
december 2021

Katrien Schaubroeck is doctor in de
wijsbegeerte sinds 2008 en aangesteld als
hoofddocent aan de Universiteit
Antwerpen. Ze schreef onder meer Iris
Murdoch. Een filosofie van de liefde, dat de
shortlist van de Socratesbeker haalde in
2021.

De reeks 'Denken in het donker' wordt
afwisselend geredigeerd door Katrien
Schaubroeck en Patrick Delaere.
Aan Denken in het donker met Richard
Linklater schrijven de volgende auteurs
mee: Hans Maes, Greg Houwer, Marja Pruis,
Katrien Schaubroeck.

Denken in het 
donker met 
Richard Linklater
Katrien Schaubroeck (red.)

We kennen allemaal films die ons aan het
denken zetten. Dat is geen toeval: menig
regisseur fundeert zijn of haar films met
filosofisch gedachtegoed.

In de nieuwe reeks ‘Denken in het donker’
beschrijven filosofen vanuit verschillende
invalshoeken de filosofie van een regisseur
en diens films. Je maakt in elk boek kennis
met de onderliggende ideeën, aannames en
wereldbeelden van een regisseur. Zo steek je
zowel iets op over het filmische oeuvre van
de regisseur als over filosofische
vraagstukken.

Richard Linklater bijt het spits af. Linklater,
geboren in 1960, staat bekend als een
regisseur die op weergaloze wijze met tijd
speelt. Sommige van zijn films spelen zich 
af in een dag of een paar uur, maar Boyhood
beslaat maar liefst twaalf jaar. Door
filmcritici werd Linklater in 2017 verkozen
tot beste regisseur van de afgelopen
vijfentwintig jaar. Beroemde films van hem
zijn, naast het veelbekroonde Boyhood, de
Before-trilogie en Dazed and Confused.

Promotie

• Podcast op isvw.nl.
• Uitgebreide onlinecampagne.
• Cursusreeks op Landgoed ISVW.

‘De filosofie van de film’
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€ 9,95 | vertaald door Kevin Peterson en Serge Ornelis | 60 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-90-831785-5-4 | november 2021

René Gude (1957-2015) was Denker des
Vaderlands, oud-directeur van de ISVW en
voormalig hoofdredacteur van Filosofie
Magazine. Gude maakte filosofie voor een
breed publiek toegankelijk, in de eerste
plaats door zijn werk als filosofiedocent 
bij de ISVW en verder als schrijver van
onder meer Het agoramodel en Kleine
geschiedenis van de filosofie. Postuum
verschenen er meerdere compilaties van
zijn achtergebleven werk.

Wim Brands (1959-2016) maakte het 
tv-programma VPRO Boeken, verzorgde
uitzendingen over filosofie voor Human en
was dichter.

‘Dying is quite 
simple. Everyone
can do it.’
René Gude & Wim Brands

‘Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het’, de
neerslag van de twee gesprekken die Wim
Brands voerde met de toenmalige Denker des
Vaderlands René Gude, beleefde vele
herdrukken en kent veel dankbare lezers.
Juist als de dood voor de deur staat, blijken
filosofische vaardigheden handig om de
gemoedsrust te bewaren.

Nu verschijnt dit unieke gesprek van twee
vrienden over de naderende dood en de
waarde van het leven in het Engels. Zo
kunnen ook niet-Nederlandssprekenden een
hart onder de riem krijgen, en onder de
indruk raken van de toegevoegde waarde van
filosofie.

Promotie

• ‘Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het’ is toe
aan de zevende druk.

• Uitgebreide onlinecampagne.

‘Waarom filosofie helpt’ 
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FILOSOFIE | BOEK

€ 19,95 | 208 blz. | vertaald door Timon Meynen | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek  NUR: 730
ISBN: 978-94-92538-98-7 | september 2021

EEN STEM UIT HET ZUIDEN
Anna J. Cooper

Van tot slaaf gemaakt tot PhD aan de Sorbonne
van Parijs: het levensverhaal van Anna J. Cooper
(1858-1964) is al een boek waardig. Een stem uit
het zuiden, het eerste Afro-Amerikaanse
feministische boek, is haar meesterwerk.

HOE JE EEN LAND BESTUURT

Marcus Tullius Cicero

Besturen is niet gemakkelijk, maar wel
noodzakelijk. Iemand die al te goed wist wat
erbij komt kijken, was de Romeinse
staatsman, redenaar en filosoof Marcus Tullius
Cicero. En hij schreef zijn adviezen nog op
ook, in een handzaam overzicht van
bestuurderschap.

€ 12,50 | 96 blz. | vertaald door Rogier van der Wal | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-94-92538-23-9 | oktober 2021
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Wat betekenen iconen, waarom fascineren ze
ons al eeuwen en wat vertellen ze ons
vandaag de dag nog?

€ 39,95 | 320 blz. | flexcover in kleur | 14,5 x 21 cm | A-boek NUR: 649 | ISBN: 978-94-92538-50-5 | november 2021

ICONISCHE ICONEN
Karin Braamhorst

FILOSOFIE | BOEK

EERDER AANGEBODEN

FILOSOFIE | BOEK

SOCRATIC DESIGN
HOE WE ZELF HET BESTAAN
ONTWERPEN
Humberto Schwab

Socratic Design is een pragmatische 
filosofie en een filosofische methode die
vooronderstellingen van mensen, bedrijven,
overheden, scholen en culturen aan het licht
brengt.

€ 19,95 | 180 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-3-6 | september 2021
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EERDER AANGEBODEN

FILOSOFIE | BOEK

FILOSOFIE | BOEK

€ 19,95 | vertaald en ingeleid door Karin Spaink | Met een extra inleiding van Lydia Baan Hofman | 224 blz. 
luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-1-2 | oktober 2021

EEN CYBORG MANIFEST
WETENSCHAP, TECHNOLOGIE EN
SOCIALISTISCHFEMINISME AAN HET
EINDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW
Donna Haraway

Cyborgs zijn doodgewoon zelfgebouwde
mensen. Cyborgs zijn mensen die met
technologie zijn vergroeid en technologieën die
met mensen zijn vergroeid. En daar is
tegenwoordig niets bijzonders meer aan.

PEN, BED EN HABIJT
DRIE VROUWEN OVER GENDER,
SEKS EN REDELIJKHEID
Christine de Pizan, Tullia d’Aragona en Sor
Juana Inés de la Cruz

Drie vertaalde werken, uitgekozen omdat ze
urgentie hebben, maar ook omdat de
schrijfsters ervan drie heel verschillende
vrouwen waren, die toch vriendinnen
hadden kunnen zijn. De eerste was
broodschrijver, de tweede sekswerker, de
derde non: allemaal waren ze knappe critici
van het westerse patriarchaat.

€ 19,95 | vertaald en ingeleid door Joyce Pijnenburg | 176 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-90-831215-4-3 | september 2021
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EERDER AANGEBODEN

Iedere filosoof lijkt Socrates voor het eigen
karretje te spannen. Plato’s Socrates kennen
we het best, maar we kennen ook de Socrates
van Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Strauss en
Derrida. Als de lezer na het lezen van Het
raadsel Socrates niet grotendeels de kluts kwijt
is geraakt over Socrates, is dit boek in zijn
opzet maar nauwelijks geslaagd.

€ 19,95 | 176 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-2-9 | september 2021

HET RAADSEL SOCRATES
Rico Sneller

FILOSOFIE | BOEK

FILOSOFIE | BOEK

HET GEDACHTENDIER
DE MENS ALS ONDERDEEL VAN
DE NATUUR
Nanda van Bodegraven

In Het gedachtendier vertelt Nanda van
Bodegraven over de inspirerende kant van
wetenschap en evolutionair denken. Die
verklaren niet alleen, maar voegen ook
waardenvolheid toe. Ze maken bijvoorbeeld
duidelijk hoe onwaarschijnlijk het is dat er
leven ontstaat. En het nog onwaarschijnlijker
is dat er mensen zijn ontstaan.

€ 19,95 | 176 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-5-0 | augustus 2021
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FILOSOFIE | BOEK FILOSOFIE | BOEK

FILOSOFIE | BOEK FILOSOFIE | BOEK

€ 27,50 | 316 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-7-4

DE VERWEESDE
SCHOOL
KENNIS, GELOOF EN
ONDERWIJS IN EEN
DEMOCRATISCHE
SAMENLEVING

Jan Dirk Imelman
& Jos de Mönnink

Decennialange bemoeienis van de politiek veroorzaakte
grote ravage: de school verweesde van haar maatschap-
pelijke functie. Onderwijsexperts Jan Dirk Imelman en Jos de
Mönnink gaan in gesprek met opiniemakers om hun
gedachten te toetsen. Het resultaat is een boek dat onderwijs
in het hart raakt en in het hart van de samenleving plaatst.

Het coronatijdperk toont als nooit tevoren dat niemand
in zijn eentje genoeg weet. Organisatiedeskundige Eric
Koenen schrijft een handleiding waarmee je zelf de
organisatie van collectieve intelligentie mogelijk kunt
maken.

€ 24,95 | 288 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-99-4

SAMEN SLIM
HOE COLLECTIEVE
INTELLIGENTIE ONS
GAAT REDDEN

Eric Koenen

Het is de hoogste tijd voor een democratisch, sociaal
Europa, gebaseerd op het principe van universele
burgerlijke gelijkheid. 

€ 14,50 | 96 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek 
NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-68-0

DE CORONA
CRISIS EN EEN
EUROPESE
REPUBLIEK

Ulrike Guérot

ISVW UITGEVERS

Ulrike Guérot

DE CORONACRISIS
EN EEN EUROPESE 
REPUBLIEK

TEGEN
TOTALITA
RISME
ESSAYS OVER
POLITIEK EN
LITERATUUR

George Orwell

€ 24,95 | 196 blz. | hardcover | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR:
730 | ISBN: 978-90-831215-0-5

‘Orwell is tachtig jaar later nog akelig actueel’
***** Trouw
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VERSCHIJNINGSDATA NAJAAR 2021  

AUGUSTUS
Nanda van Bodegraven Het gedachtendier

De mens als onderdeel van de natuur

SEPTEMBER
Anna J. Cooper Een stem uit het zuiden

Christine de Pizan, Tullia Pen, bed en habijt. Drie vrouwen over 
d’Aragona en Sor Juana gender, seks en redelijkheid 
Inés de la Cruz 

Humberto Schwab Socratic Design. Hoe we zelf het
bestaan ontwerpen

Rico Sneller Het raadsel Socrates

OKTOBER
Donna Haraway Een cyborg manifest. Wetenschap,

technologie en socialistisch-feminisme aan
het eind van de twintigste eeuw

Henk Smeijsters Grenzen aan de vooruitgang. Een
weg naar een behoedzame levensstijl

Marcus Tullius Cicero Hoe je een land bestuurt

NOVEMBER
Jos Kessels Het raadsel van de speelman

Karin Braamhorst Iconische iconen

René Gude & Wim Brands ‘Dying is quite simple. Everyone
can do it.’

DECEMBER
Annette Nobuntu Mul Indaba. Betrokken besluitvorming vanuit

ubuntu

Erno Eskens Denkers en dwalers. Een geschiedenis
van de filosofie in de Lage Landen

Katrien Schaubroeck (red.) Denken in het donker met Richard
Linklater 

Leonie Wolters ‘Zoektocht naar betekenis’. De
woorden van Hans Achterhuis

RECENT VERSCHENEN

FILOSOFIE | BOEK FILOSOFIE | BOEK

€ 22,50 | 224 blz. | luxe paperback | 14,5 x 24 cm | A-boek 
NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-8-1

HET
ZELFGEKOZEN
LEVENSEINDE

Klaas Rozemond

Waarom de staat in een vrije samenleving niet met
het strafrecht kan bepalen wat de waarde van het
leven is.

€ 14,95 | 96 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-6-7

RECHTSGELIJK
HEID VOOR DE
NATUUR
WAAROM NIET
MENSELIJK LEVEN
RECHTEN VERDIENT

Erik Kaptein

‘Als we er niet vrijwillig voor kiezen om rechten te
geven aan dieren, planten en natuurlijke
landschappen, zal een wereldwijd voedseltekort ons
ertoe dwingen, stelt landschapsarchitect Erik Kaptein.’
Nederlands Dagblad
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‘Wat we nodig hebben is
een Europees paspoort’

Ulrike Guérot

Je hoeft het
land niet te

verlaten 
om de wereld 

te leren
kennen


