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Moeilijkheidsgraad 1

Buuren, M. van

Spinoza: vijf wegen naar de vrijheid

Inleiding tot het ethisch denken van de verlichtingsfilosoof Baruch de
code 155.2 / 283 p. Spinoza (1632-1677).
Keizer, B.

Ludwig Wittgenstein Taal. De dwalende gids

Code 157.2-keiz / 158 p. Reeks: Filosofische diagnosen

De Schutter, D en R. Peeters

Hannah Arendt, politiek denker

Code 157.2-De S / 208 p. Inleiding tot het politieke denken van de filosofe (1906-1975).

Over geluk: een filosofische ontdekkingsreis

Lenoir, F.

Code 172-leno / 223 p.

Bor, Jan

Wat een wijsheid

Verslag door de Nederlandse filosoof en zenboeddhist van zijn levenslange
speurtocht naar wijsheid, waarbij hij ervan uitging dat filosofie bezield
Code 134-Bor / 113 p. denken is.
Wit. Han de en J.Hopster

Boeddhisme voor denkers

Verhandeling over de samenhangen en verschillen tussen het
Code 214-Wit / 110 p. boeddhistisch gedachtegoed en de westerse geestesgeschiedenis.

Nagel, Th.

Wat betekent het allemaal, zeer korte inleiding in de filosofie

Inleiding tot de filosofische denkwijzen aan de hand van negen
Code 110-Nage / 111 p. basisbegrippen.

Evans J.

Filosofie voor het leven. En andere gevaarlijke situaties

Uiteenzetting gebaseerd op psychologische inzichten over de wijze
waarop de wijsbegeerte uit de klassieke oudheid de tegenwoordige
Code 153.1-Evan / 309 p. menselijk ontplooiing kan ondersteunen.
Hadot, P.

Filosofie als manier van leven

Code 152-Hado / 328 p. Overzicht van de antieke wijsbegeerte als liefde tot wijsheid.

Rek, W. de

Stand-up filosoof, de antwoorden van René Gude

Code 152-Rek / 159 p. Interviews met de Nederlandse filosoof over enkele grote levensvragen.

Jensen, Stine

Dag vriend. Intimiteit in tijden van Facebook, GeenStijl en Wikileaks
In Dag vriend! onderzoekt Stine Jensen de waarde van
Facebookvriendschap, een eigentijds thema dat zij weet te verdiepen aan
de hand van filosofen als Aristoteles, Montaigne en Alain de Botton. Stine
heeft haar eerdere essay Echte vrienden verrijkt met veelomvattende
beschouwingen over vriendschap en privacy. Nu schrijft ze niet alleen over
de kracht van Facebook voor ‘vrienden van de Arabische… lees meer
Code 307.9-Jens / 175 p. Lente’, maar ook over de gevaren van hun digitale traceerbaarheid in
Waar blijft de ziel

Keizer, B.

De auteur probeert antwoord te geven op de vraag welke rol de ziel
speelt bij de mens en met name bij de behandeling van een comatueuze
Code 601.3-Keiz / 148 p. of een dementerende patiënt.
Wat is God? Filosofen en schrijvers op zoek

Kok, T. de

Zoektocht door een atheïst naar de rationaliteit van het godsgeloof vie de
Code 601.3-Keiz / 317 p. geschiedenis van het denken over God in literatuur en filosofie.

Inleiding in de filosofie

Jaspers, K.

Voordrachten door de psychiater en filosoof (1883-1969) over de
Code 110-Jasp / 127 p. kernpunten van zijn gedachtegoed.

Het raadsel Spinoza

Yalom, I.

De Nederlandse 17e-eeuwse filosoof Spinoza leidt een moedig en wijs
leven, iets wat een antisemitische nazi twee eeuwen later maar moeilijk
Code Yalo / 432 p. kan rijmen met het feit dat hij Joods was.
Moeilijkheidsgraad 2

Betere mensen, over gezondheid als keuze en koopwaar

Dehue, T.

Kritische beschouwing over de medicalisering en de negatieve
consequenties van de hedendaagse biopsychiatrie en moderne
technologie in de geneeskunde.
Het digitale proletariaat

Schnitzler, H.

Kritische kanttekeningen bij de toenemende digitalisering van de
Code 520.7-Schn / 175 p. samenleving en de effecten daarvan op het menselijk leven.

Merleau-Ponty, M.

De wereld waarnemen

De teksten van zeven radiovoordrachten van de Franse filosoof (1908Code 157.9-Merl / 88 p. 1961) over zijn werk.

Neiman, S.

Waarom zou je volwassen worden

Code 416.6-Merl / 218 p.

De Amerikaanse filosofe Susan Neiman stelt in haar boek de vraag:
waarom zou je volwassen worden? Volwassen worden wordt vaak
geassocieerd met het opgeven van jeugddromen, om ze vervolgens in te
wisselen voor een bestaan dat een fletse afspiegeling is van het vrije leven
dat we onszelf voorstelden toen we jong waren. Aan de hand van het werk
van filosofen als Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, David Hume en
Simone de Beauvoir laat Neiman zien dat volwassen worden wel degelijk
een positieve wending aan ons leven kan geven. Volwassenheid is een
ideaal: iets wat misschien nooit helemaal gerealiseerd kan worden, maar
wat het tegelijk waard is om nagestreefd te worden.
Lao Zi. Het boek van de Tao en de innerlijke kracht

Schipper, K.

Nieuwe vertaling van het Chinese taoïstische boek met veel
Code 158.1-Lao / 239 p. achtergrondinformatie.

Discipline. Overleven in overvloed

Huijer, M.

Spinoza

In westerse samenlevingen heerst een overvloed aan voedsel, drank,
consumptieartikelen, belevenissen en keuzemogelijkheden. Paradoxaal
genoeg vraagt dat meer dan ooit om discipline. En juist daarvoor zijn we
huiverig. We willen vrij en ongehoorzaam kunnen zijn. In dit boek beschrijft
Huijer de gevolgen van de in de jaren zestig ingezette de-disciplinering.
Wij moeten opnieuw nadenken over die verfoeide discipline. Een
Code 415.4-Huij / 274 p. zoektocht naar een keurslijf dat onze vrijheid juist vergroot.
Brieven over het kwaad: De correspondentie tussen Spinoza en Van
Blijenbergh

Hertaling van een achttal brieven van de filosoof Spinoza (1632-1677) en
een protestantse graanhandelaar over de problematiek van God, het
Code 155.3-Spin / 175 p. kwaad en de menselijke vrije wil.
Ad Verbrugge

Staats van verwarring, Het offer van liefde
In deze publicatie ontwikkelt de auteur gedachten naar aanleiding van de
vraag naar de wereldwijde populariteit van de erotische bestseller ‘Vijftig
tinten’. Hierbij laat hij zich inspireren door verschillende tradities en
denkers: van de dionysische mysteriën, Plato’s Symposium en Aristoteles’
deugdethiek tot de middeleeuwse ridderroman, Foucaults idee van
Code 415.3-Verb / 263 p. biomacht en Houellebecqs ‘Elementaire deeltjes’.

Moeilijkheidsgraad 3

Ahrendt, H.

Denken, Het leven van de Geest

Beschouwingen van de Duitse filosofe en politicologe (1906-1975) waarin
zij het denken en het gebrek aan denken tracht te verklaren.
Aristoteles

Ethica Nicomachea

Code 153.3-Aris / 358 p.

