
Mag een verzekeraar iemand die te zwaar is met een
bonus stimuleren om af te vallen? Kun je in geld uitdrukken
hoeveel een mensenleven het milieu belast? In Niet alles is
te koop laat Harvard-filosoof Michael Sandel zien dat de
markt is doorgedrongen in zorg, opvoeding, overheid, kunst
en sport, en zelfs in het gezinsleven en persoonlijke 
relaties. Je kunt je afvragen of er niet iets mis is met zo’n
wereld. Sandel ontketent een debat dat tot nu toe 
ontbreekt in dit marktgestuurde tijdperk.

€ 19,95 | paperback met flappen | 288 pag. 
ISBN 978 90 259 0180 6
Ten Have
Ook verkrijgbaar als e-book: ISBN 978 90 259 0181 3| € 15,99
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Niet alles is te koop
De morele grenzen van marktwerking
Michael J. Sandel

VAN DEZELFDE AUTEUR

Rechtvaardigheid
Wat is de juiste keuze?

€ 15,- / midprice editie
paperback, 352 pag. 
ISBN 978 90 259 0182 0
e-book
ISBN 978 90 259 0183 7 | € 12,99 
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Terug naar het echte gesprek – dat
uit meer dan 140 tekens bestaat.
Mag ik je wat vragen? bestaat uit
een filosofisch essay van Stine
Jensen, dat licht schijnt op de kunst
van het gesprek en 40 conversatie-
kaarten om de theorie in de praktijk
te brengen!

Mag ik je wat vragen?
Gereedschap voor een goed gesprek
Stine Jensen en Leo Wentink

Jules Evans laat zien hoe de filosofische ideeën uit
de Oudheid nog steeds dezelfde levens-
veranderende kracht hebben als toen. Hij sprak o.a.
met soldaten, psychologen en astronauten, en
ontdekte hoe mensen de antieke filosofie gebruiken
om hun leven te verbeteren. ‘Evans maakt de
noodzaak van filosofie voelbaar.’ – Stine Jensen

TIJDENS DE MAAND VAN DE FILOSOFIE (APRIL 2013) € 17,95 - ACTIE-NUMMER: 90201530 

Filosofie voor het leven
en andere gevaarlijke situaties
Jules Evans

KORTINGSBON

€ 2,- 
KORTING

✃

€ 16,95
Box met kaarten en esssay
ISBN 978 90 215 5297 2
Kosmos Uitgevers

€ 19,95 | paperback | 312 pag. 
ISBN 978 90 259 0175 2
Ten Have
Ook verkrijgbaar als e-book: ISBN 978 90 259 0176 9| € 15,99
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Een vurige verdediging van de religieuze vrijheid
van minderheden in het licht van de islamofobie
van na 9/11. Nussbaum analyseert een groot
aantal voorbeelden van intolerantie ten opzichte
van religieuze minderheden. 
Ze laat zien dat in al deze gevallen angst voor het
andere en onbekende een belangrijke drijfveer is. 

De nieuwe religieuze intolerantie
Een uitweg uit de politiek van de angst
Martha Nussbaum 

Ook de moderne mens heeft mythen nodig.
Gray laat zien dat het mogelijk is de wereld
door andere ogen te bekijken dan onze eigen
‘menselijke’ ogen. We denken de wereld te
kennen, maar zij is zoveel rijker dan wat wij
kúnnen kennen. Het krachtige en
beangstigende vervolg op de bestseller
Strohonden. 

De stilte van dieren
Over de vooruitgang en andere moderne mythen
John Gray 

€ 24,95 | luxe paperback | 320 pag.
ISBN 978 90 263 2640 0 
Uitgeverij Ambo
Ook verkrijgbaar als e-book: ISBN 978 90 263 2672 1| € 19,99

€ 18,95 | paperback | 368 pag.
ISBN 978 90 263 2650 9  
Uitgeverij Ambo
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Essays van de auteur van De val van
Prometheus verzameld in één band.
Bespiegelingen aan de hand van velden
over voor Lemaire kenmerkende thema’s
als filosofie en literatuur. Aan bod komen
onder meer: de graanvelden van Van
Gogh, archeologie en landschap, de rozen
van Rilke en de indianen van Chili. 

€ 29,95 | gebonden | 400 pag.
ISBN 978 90 263 2637 0 
Uitgeverij Ambo

€18,95 | luxe paperback |184 pag.
ISBN 978 90 263 2639 4
Uitgeverij Ambo
Ook verkrijgbaar als e-book: ISBN 978 90 263 2670 7| € 14,99

Onze communicatie verloopt steeds vaker via ge-
schreven taal.  We mailen, chatten, twitteren en
schrijven statusupdates; het verschil tussen schrij-
ver en lezer vervaagt. Aan de hand van herinnerin-
gen, fragmenten uit het werk van schrijvers en
filosofen, films en zelfs Oprah’s Book Club onder-
zoekt Loontjens het beeld dat we hebben van
schrijvers.

Verre velden 
Essays en excursies 1995 - 2012
Ton Lemaire 

Mijn leven is mooier dan literatuur
Een kleine filosofie van het schrijverschap
Jannah Loontjens
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Filosofie is het verlangen naar wijsheid en wijsheid is niets anders
dan kennis waar je iets mee kunt. De geschiedenis van de
filosofie heeft een goudmijn aan inzichten
opgeleverd, van de meest alledaagse
levenswijsheden tot eeuwige, onveranderlijke
ideeën. Een beknopte, leesbare introductie tot
ruim 2.500 jaar filosofie. Bij het boek zit een
mp3 cd met 296 minuten college van de
oudheid tot het heden.

Frank en Maarten Meester, zelf publieksfilosofen,
nemen de lezer mee door de filosofie van het
hier en nu. Als broers twisten ze over het nut van
filosofie, het wijsgerig werk dat de laatste jaren is 
verschenen en de manier waarop dat aan de man
wordt gebracht. Zo leert de lezer deze wereld
van de publieksfilosofie van binnenuit kennen en
begrijpen.

€ 19,95 | hardcover |144 pag.
ISBN 978 90 857 1413 2
Uitgeverij Veen Media

€ 19,95 | paperback | 194 pag.
ISBN 978 90 857 1304 3
Uitgeverij Veen Media
Ook verkrijgbaar als e-book: ISBN 978 90 857 1305 0| € 11,99

Kleine geschiedenis van de filosofie
René Gude en Daan Roovers

Meesters in het hier en nu
Frank en Maarten Meester

INCL. 
MP3 CD
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Biografieën Wittgenstein en Rousseau

In deze serie zijn ook verkrijgbaar: Ludwig Wittgenstein, portret van een gekwelde geest,
Ray Monk & Ronald Jonkers, ISBN 9789025901615 en Jean-Jacques Rousseau, een
rusteloos genie, Leo Damrosch, ISBN 9789025901110. Prijs per uitgave: € 54,95.

Machiavelli is de invloedrijkste politieke schrijver
aller tijden en wordt gezien als de vader van de
politieke wetenschap.

Prijs: € 34,95 | hardcover | 456 pag.
ISBN 978 90 263 2580 9
Uitgeverij Ambo i.s.m. Filosofie Magazine

Meer dan 100 belangrijkste ideeën van de 
grootste denkers die door de eeuwen heen een
stempel hebben gedrukt op de wereldfilosofie. 
Innovatieve illustraties en een creatief gebruik van
typografie maken moeilijk te vatten concepten
overzichtelijk. Voor iedereen met een algemene
interesse in hoe onze filosofische, politieke en
ethische ideeën worden gevormd.

€ 49,95 | hardcover | 352 pag.
ISBN 978 90 857 1405 7
Uitgeverij Veen Media 

Het Grote Filosofieboek

Machiavelli, een biografie 
Miles J. Unger

TIJDENS DE MAAND VAN DE FILOSOFIE (APRIL 2013) € 39,95 - ACTIE-NUMMER: 90200991

✃

KORTINGSBON

€ 10,- 
KORTING
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Eigenlijk weten we heel goed wat ons gelukkig
maakt: voldoende tijd, ruimte om te leven, rust om
ons te bezinnen. Jammer dat dat nu juist de 
dingen zijn waaraan we in onze cultuur vrijwel 
niet toekomen. Foley stelt niet voor dat we ons
van de wereld moeten afkeren, maar laat zien dat
we onze absurde wereld kunnen omarmen.

David Graeber laat in dit fascinerende en veelomvat-
tende boek zien dat de mens al 5000 jaar gebruik
maakt van uitgebreide kredietsystemen, al ver voordat
geld en munten werden uitgevonden. Onze ideeën
over schuld en kwijtschelding hebben ons morele
besef in grote mate gevormd. ‘Een briljant 
boek’ − NRC Handelsblad

Schuld 
De eerste 5000 jaar
David Graeber

Absurde overvloed
Waarom het zo moeilijk is om gelukkig te worden
Michael Foley

✃

KORTINGSBON

VAN € 34,95 VOOR € 27,95 (1 APRIL T/M 1 JUNI 2013) - ACTIE-NUMMER: 90201622 

€ 7,- 
KORTING

€ 24,95 | paperback | 288 pag.
ISBN 978 90 204 1242 0
Uitgeverij Atlas Contact
Ook verkrijgbaar als e-book: ISBN 978 90 450 2304 5| € 19,99

€ 34,95 | paperback | 592 pag.
ISBN 978 90 470 0531 5 
Uitgeverij Business Contact
Ook verkrijgbaar als e-book: ISBN 978 90 470 0522 3| € 18,99
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Onze morele principes over goed
en kwaad zitten in onze genen.
Moraal is ouder dan de mensheid
en we leren haar niet uit religie of
uit filosofie. Uit tal van onder-
zoeken blijkt dat niet alleen
mensen, maar ook andere
primaten zoals bonobo’s of
chimpansees gevoelens kennen
van medelijden, zorgzaamheid en
rechtvaardigheid. 

Religie of andere regels en 
normen zijn er om ons goede
gedrag te handhaven – maar ons
aangeboren vermogen om te
kunnen afwegen wat goed of fout
is, is veel en veel ouder.

De Waal deelt zijn schat aan
observatiemateriaal van sociaal
gedrag bij apen en andere dieren,
slaat boeiende zijpaden in en legt
meesterlijke dwarsverbanden
tussen wetenschap, filosofie,
religie, psychologie en kunst. 

De beste filosofieboeken, aangeboden door:

De bonobo en de tien geboden
Moraal is ouder dan de mens
Frans de Waal

€ 24,95 | paperback | 256 pag.
ISBN 978 90 254 3863 0
Uitgeverij Atlas Contact
Ook verkrijgbaar als e-book: ISBN 978 90 450 2376 2| € 14,95

Knip de kortingsbon(nen) uit en lever deze in bij de boekhandel of  bestel via www.filosofie.nl
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