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Nieuwe Questa-reeks in 2021

liefde en
revolutie

virginie platteau
lotte spreeuwenberg
dorine vergote

De Questa-reeks werd gelanceerd in 2017. Elk boekje presenteert
een jonge filosofische stem over een actueel thema, in een heldere stijl
en vrij van jargon. De reeks is genoemd naar het lettertype ‘Questa’
van Jos Buivenga en Martin Majoor.
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nieuwe reeks
Filosofische Bibliotheek Diotima
Filosofie is sinds lang een activiteit waar m/v/x
aan deelnemen. Toch zijn mannelijke filosofen
nog steeds oververtegenwoordigd in de boekhandel, in de pers, in de colleges filosofie, en in
de meeste historische en actuele overzichten.
Jawel, er is een renaissance van vrouwelijke
denkers aan de gang. Maar je hoort altijd dezelfde
namen. Steeds weer Hannah Arendt en Simone
de Beauvoir. Weinig spoor van Iris Murdoch,
Julia Kristeva, Susanne Langer, Simone Weil,
Philippa Foot, Edith Stein, Mary Midgley,
Angela Davis, Vinciane Despret of
de talloze anderen.

iris murdoch

De Filosofische Bibliotheek Diotima is een boekenreeks die aandacht besteedt aan hun prachtige
en spijtig genoeg nog steeds onvertaalde boeken.
De eerste boeken van de reeks
– door Iris Murdoch en Simone Weil –
vindt u op de volgende bladzijden.

Andere titels die op stapel staan zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

simone weil

Angela Davis, Zijn gevangenissen overbodig?
Emma Goldman, Anarchisme en andere essays
Sara Ahmed, Wat is het nut?
Susanne Langer, Gevoel en vorm
Iris Murdoch, Het vuur en de zon

Inleidingen
filosofie

hugh desmond

thomas crombez

Letterwerk blijft inzetten op toegankelijke
boeken die cruciale gebieden van de filosofie
voor een breder publiek ontsluiten.
In 2021 komt een nieuwe editie uit van de
bekende inleiding op de kunstfilosofie,
De moord op de kunst, door Thomas Crombez.
In het voorjaar van 2022 verschijnt
Vertrouwen — Een filosofische inleiding van
de wetenschapsfilosoof Hugh Desmond.

Q

De soevereiniteit van het goede
iris murdoch

Iris Murdoch was
een Britse romanschrijfster
en filosofe.

D

P

ISBN 9789464075229
NUR-code 730 (Filosofie)
Prijs € 22.99
NIEUW Verschijnt begin oktober

Honderd jaar geleden werd de Britse filosofe
Iris Murdoch geboren (1919–1999). Ze is vooral
bekend als romanschrijfster. Met haar boek
‘De zee, de zee’ won ze de prestigieuze Booker
Prize in 1978. In Nederland en België is haar
filosofisch werk weinig bekend. Dit boek wil daar
verandering in brengen. Het innerlijke leven van
de mens lag Murdoch nauw aan het hart. ‘Het is
niet stil en duister binnenin’, schreef ze. Ze verweet
haar collega-filosofen dat zij de ziel hadden kapotgemaakt en vervangen door het ego. Met haar
opmerkzame inzichten gaf ze een scherpe kritiek
op eigentijdse filosofen, zoals de existentialisten.
Ze legde ze de focus van de moraalfilosofie
opnieuw op de innerlijke wereld. Morele groei toont
zich niet in hoe mensen handelen, maar in hoe ze
denken, zien en voelen. In het nawoord laat Katrien
Schaubroeck zien hoe het werk van Murdoch niet
alleen uitnodigt om op een andere manier te kijken
naar ethiek, maar ook naar de filosofie van
de liefde.

→ Het filosofische hoofdwerk van de
beroemde Britse romanschrijfster
→ Met haar boek over Murdochs filosofie
van de liefde bracht Katrien
Schaubroeck de Britse filosofe weer
in de belangstelling
N
V (shortlist Socrates
Wisselbeker)

Wat is heilig in de mens? De laatste essays
simone weil

Simone Weil was
een Frans-Joodse filosofe
en politiek activist.

Albert Camus noemde de Franse-Joodse filosofe
Simone Weil ‘de enige grote geest van onze tijd’.
Haar denken is vooral bekend uit postume
publicaties, want ze stierf erg jong (op 34-jarige
leeftijd) aan tuberculose. In Nederland en België
is Simone Weil weinig bekend. Er verscheen nooit
een brede selectie uit haar nagelaten geschriften.
Dit boek verzamelt voor het eerst haar laatste
essays in Nederlandse vertaling. Het zijn de teksten
die ontstonden tijdens haar verblijf in Engeland,
waar ze ook zou overlijden, onder de barre
omstandigheden van de Tweede Wereldoorlog.
Het zijn aangrijpende essays, die onder meer
handelen over de menselijke waardigheid,
het belang van liefdevolle aandacht in de moraalfilosofie, de betekenis van rechtvaardigheid onder
de onmenselijke omstandigheden van de nazibezetting, de theorie van de sacramenten,
en veel meer. De selectie van de essays kwam tot
stand in samenwerking met Weil-specialist Jacques
Graste. Het nawoord schreef Mariëtte Willemsen,
docente ethiek en moderne filosofie aan Amsterdam
University College.

→ De allerlaatste essays
van de prominente
Franse filosofe
→ Eerste Nederlandse
vertaling

Q

D

ISBN 9789464075236
NUR-code 730 (Filosofie)
Prijs € 22.99
Verschijnt begin oktober NIEUW
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Hoe luidt de stilte?
virginie platteau

virginie platteau

hoe luidt
de stilte?

Waarom kunnen we zo moeilijk zwijgen over stilte?
De stilte heeft een eigen stiltedag, een stiltebeweging en stiltegebieden. Zoveel mensen zijn
op zoek naar wat stilte. Rust, ruimte en tijd die
open en niet-ingevuld zijn. Maar de stilte jaagt ook
schrik aan. We hebben ze met muzak en koptelefoons verjaagd uit winkelstraten en restaurants,
uit ons leven en uit ons hoofd. Want stilte is verveling, zo lijkt het. Gebrek aan impulsen of afleiding
confronteert je met een leegte. Kan die stille leegte
ook meer inhouden? Een openheid en weerklank,
een zindering, een mogelijkheid? In dit boek onderzoekt Virginie Platteau onze dubbelzinnige relatie
tot stilte. Ze kijkt naar de betekenis van stilte in
de kunst en in de mystieke traditie en houdt een
krachtig pleidooi voor het belang van stilte.

Virginie Platteau schrijft als freelance
cultuurjournaliste over kunst, poëzie en
literatuur. Al jaren is ze gefascineerd
door de kracht van stilte. Als stiltebegeleider voor scholen en als voedselbospionier wil ze natuurlijke rust,
ruimte en stilte herwaarderen. Ze is
bestuurder bij stiltebeweging vzw
Waerbeke en curator van het culturele
stadsfestival Zinderende Stilte
in Mechelen.
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ISBN 9789464075243
NUR-code 730 (Filosofie)
Prijs € 14.99
NIEUW Verschijnt begin september
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→ Eerste boek van een
prominente jonge
cultuurjournalist
→ Auteur is curator van het
stiltefestival 2021–’22
(Mechelen)
→ Bekend als stilteconsulent
→ Auteur komt aan bod in de
geschreven pers (De Standaard,
Rekto:Verso, Tertio)
→ Filosofie van de stilte:
een hoogst
N actueel thema

Liefde en revolutie
lotte spreeuwenberg

lotte spreeuwenberg

liefde en
revolutie

Lotte Spreeuwenberg is verbonden aan het Centrum voor
Ethiek van de Universiteit
Antwerpen. Als schrijver en
spreker maakt ze filosofische
theorieën toegankelijk voor
een breed publiek. Samen met
Martha Claeys produceert en
host ze podcast Kluwen. In 2020
ontvingen ze daarvoor de Jaarprijs
Wetenschapscommunicatie van
de Koninklijke Vlaamse Academie
van België voor Wetenschappen
en Kunsten.

The revolution will not be televised. Je kunt niet
op de bank blijven hangen, naar het scherm staren
en een revolutie verwachten. Revolutie vereist een
actieve verandering vanbinnen, voordat je daarbuiten een verandering teweeg kan brengen.
Wat kan een filosofie van het activisme vandaag
betekenen? De focus op onszelf of onze eigen groep
staat een revolutie in de weg. Het dikke ik maakt
ons onverschillig en onwetend. Het is daarom tijd
om activisme terug te vorderen als een beweging
van liefde. Liefdevolle aandacht vestigt de blik op
hen die in de marges verdwijnen. In liefde laten we
ons ego los en staan we open voor perspectieven
die tot nu toe buiten beeld bleven. Liefde, kortom,
kan revoluties veroorzaken.

→ Het filosofisch debuut van
een nieuwe, jonge
en vrouwelijke stem
→ Filosofie van de liefde:
een opkomend domein
→ Laureaat van de ISVW-essaywedstrijd
→ Laureaat van de essaywedstrijd
Hooray for the essay (DeBuren)
→ Erg actief binnen de publieksfilosofie
in België en Nederland

Q
ISBN 9789464075250
NUR-code 730 (Filosofie)
Prijs € 14.99
Verschijnt begin oktober NIEUW
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Het raadsel van het geluk
dorine vergote

dorine vergote

het ra adsel
van het geluk

Dorine Vergote is germaniste
en filosofe. Zij is tekstschrijver
voor artistieke projecten en
schreef een doctoraat over
de Franse filosoof Gilles Deleuze.
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ISBN 9789464075267
NUR-code 730 (Filosofie)
Prijs € 14.99
NIEUW Verschijnt begin oktober

Dit boek gaat over het schrijversgeluk.
Wat beweegt schrijvers ertoe de dag op te offeren
voor de nacht om een meesterwerk te voltooien?
Ook al gaat dat ten koste van het eigen leven?
Wie schrijft, doet dat om gelezen te worden.
Het raadsel van het geluk gaat ook over
het lezersgeluk. In zijn onsterfelijke meesterwerk
verkent Marcel Proust dat aparte geluk dat ons
als lezer kan overvallen. Denken is bij Proust een
scheppend denken en daar nemen wij als lezer aan
deel. Wat de auteur van dit boek fascineert,
is niet een gerichte zoektocht naar een (abstracte)
waarheid, maar wel hoe Proust je anders leert
‘denken over denken’. Dat is de filosofische draagwijdte van Prousts meesterwerk. Er is een waarheid die enkel de literatuur kan scheppen,
gaandeweg, en het schrijven zelf is dat leerproces.

→ Een handleiding
bij het ‘proustisme’
→ Nieuw filosofisch debuut
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Als je de muziek niet hoort. Essay over
onttovering evelien van beeck

als je de muziek
niet hoort

evelien van beeck

essay over
onttovering

Evelien Van Beeck is gezinswetenschapper en filosofe.
Ze werkt als onderzoekster
aan de U
 niversiteit Antwerpen.
Ze vertaalde het boek ‘Une seconde vie’ (Het volgende leven) van 
de Franse denker François Jullien.

De diagnose is al meer dan honderd jaar oud.
Volgens Friedrich Nietzsche was God ‘dood’. Meer
nog: we hebben hem zelfs eigenhandig vermoord.
De kortste omschrijving van onttovering is dat je
God niet langer terugvindt in de atheïstische maat-
schappij. Maar is dat werkelijk zo? En wat is er precies voorbij? Waarom voel je je melancholisch indien
er echt iets voorbij zou zijn? Je kunt argumenteren
dat het verlies van de be-tovering juist een weldaad
is. Vooruitgang bevorderde het menselijk welzijn.
We bevrijdden onszelf v an een dogmatisch autoriteitsgeloof. Onze levens-k waliteit nam toe. En toch.
Voor alles wat de mens zich eigen maakte, was er
een prijs. Die prijs leek meer en meer op datgene
waarvoor het woord ‘tover’ in de mond werd genomen. Het is de tover die we uit handen gaven.
In dit essay onderzoekt filosofe Evelien Van Beeck
het filosofische concept onttovering. Ze onderzoekt
de historische wortels ervan. Ze peilt wat actuele
filosofen schreven, en stelt haar eigen filosofie 
van de ‘herbetovering’ voor.

→ Het filosofisch debuut
van een nieuwe,
jonge en vrouwelijke stem
→ Het begrip ‘onttovering’
van Max Weber valt geregeld
in de geschreven pers
→ Een actueel thema uit
de conservatieve filosofie
op een heel nieuwe
manier benaderd

Q

ISBN 9789082894226
NUR-code 730 (Filosofie)
Prijs € 13.99
Verschenen oktober 2020
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De tranen van Electra. Over vrijheid en
de Griekse tragedie ben schomakers

de tranen
van electra

ben schomakers

filosofen over
griekse tragedie

Ben Schomakers is classicus en
filosoof. Hij vertaalde Griekse
filosofische teksten, onder meer
van Aristoteles. Voor zijn boek
‘Het begin van de melancholie’
ontving hij de Van Helsdingenprijs voor het beste werk op het
grensgebied van filosofie en
psychiatrie in 2018. Hij werkt aan
een groot project over het denken
bij Aristoteles.
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ISBN 9789464075205
NUR-code 730 (Filosofie)
Prijs € 14.99
Verschenen februari 2021

De Griekse tragedie gaat over de vrijheid om
te handelen als een ervaring die facet voor facet
doorgemaakt wordt. Agamemnon, Orestes, Electra
zijn voorbeelden van legendarische personages die
door hun daden het middelpunt van een tragedie
geworden zijn. Maar in principe hadden ze die
daden niet hoeven te stellen. Het had allemaal
anders gekund. Of toch niet? In dit essay wil Ben
Schomakers de vrijheid doordenken. Niet in de
vorm van een definitieve analyse, maar door naar
de ervaring van vrijheid te kijken. Hij betoogt dat
de tragische personages aan de ene kant herkenbaar en dichtbij zijn, maar aan de andere kant juist
verschillend en onbereikbaar. In die dynamische
ruimte tussen identificatie en distantie speelt
vrijheid de hoofdrol. Hij gaat op zoek naar de vrijheid, bij de protagonisten, maar ook bij al degenen
die zich in hen en in hun situatie inleven. En als je
er oog voor begint te krijgen, dragen alle details
van de Griekse tragedie daaraan bij.

→ De auteur is een bekend
classicus en filosoof
→ Vertaalde onder meer
‘Over poëzie’ van Aristoteles,
het allerbekendste boek over
de Griekse tragedie
→ Een persoonlijke,
geëngageerde kijk op
een eeuwenoud onderwerp
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Vertrouwen. Een filosofische inleiding
hugh desmond

Hugh Desmond is als wetenschapsfilosoof verbonden aan
de KU Leuven en de Universiteit
Antwerpen. Daarnaast is hij
professioneel violist.

De mens is een erg sociale en culturele diersoort.
In ons dagelijks leven gaan we steeds uit van
een zekere welwillendheid van vreemden. In het
verkeer, op restaurant, als je kinderen naar school
stuurt: telkens ga je ervan uit dat vreemden het
niet op je gemunt hebben, je geen bedorven eten
voorschotelen, of het beste voorhebben met je
kinderen. En toch is het vooral wantrouwen dat
veel zichtbaarheid krijgt in de media. Niet alleen
op maatschappelijk en politiek vlak staat het thema
‘vertrouwen’ in de schijnwerpers; ook binnenshuis,
binnen intieme relaties. Klopt het dat we niet langer
kunnen weten welke beweringen te vertrouwen
zijn? Wantrouwen in het publiek debat tegenover
de alomtegenwoordigheid van vertrouwen in ons
dagdagelijks leven. Dat vraagt om verdere reflectie.
Wat is vertrouwen nu precies? Welke soorten vertrouwen bestaan er? Onder welke omstandigheden
is vertrouwen gerechtvaardigd?
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ISBN nog niet bekend
NUR-code 730 (Filosofie)
Prijs € 22.99
Verschijnt voorjaar 2022 NIEUW
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De moord op de kunst. Een historische
inleiding tot de kunstfilosofie thomas
crombez
De moord op de kunst: het klinkt als de titel van
een thriller. En dat is de geschiedenis van de kunstfilosofie ook. Ze begint met een veroordeling van
formaat. De Griekse denker Plato wilde kunstenaars
en dichters verbannen uit zijn ideale staat.
Daar tegenover staat, vanaf de achttiende eeuw,
de romantische verheerlijking van de kunst.
Dan is kunst juist de drager van een waarheid
die de filosofie niet in concepten kan gieten.
Moord op de kunst, of verheerlijking van de kunst.
In beide gevallen betekent het dat kunst de denkers
uitdaagt. In de esthetica werd kunst een voorwerp
voor het denken. Een ‘denkding’.
Kunstfilosoof en docent Thomas Crombez traceert
de geschiedenis van de kunstfilosofie. Daarmee is
het boek tegelijk een dwarsdoorsnede van de
westerse filosofie.
Thomas Crombez is docent,
auteur, vertaler en uitgever.
Hij is verbonden met de
Kon. Academie voor Schone
Kunsten (AP Hogeschool
Antwerpen) en de Fontys
Hogeschool voor de Kunsten
(Tilburg).
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Tweede en volledig herziene uitgave

→ Nieuwe editie van het succesvolle
handboek uit 2016
→ Engelse vertaling verscheen in 2017

V

ISBN 9789464075274
NUR-code 730 (Filosofie)
Prijs € 29.99
NIEUW 2DE EDITIE Verschijnt begin oktober
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QUESTA-REEKS
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▫ NIEUW Hoe luidt de stilte? – v. platteau
▫				 Liefde en revolutie – l. spreeuwenberg
▫				 Het raadsel van het geluk – d. vergote
▫ De tranen van Electra. Over vrijheid en de Griekse tragedie – b. schomakers
▫ Als je de muziek niet hoort. Essay over o
 nttovering – e. van beeck
▫ Iris Murdoch. Een filosofie van de liefde – k. schaubroeck
▫ Wat de lezer leert. Filosofen over het nut van literatuur – l. verheyen
▫ Wat is sexy? Een oefening in feministische filosofie – h. maes
▫ De vlucht van de nachtegaal. Een filosofisch pleidooi voor de muzikant
– m. de munck
▫ De steenhouwer en de robot. Reflecties over handwerk en ambacht – t. crombez
▫ Denken over liefde hoeft geen schrik aan te jagen – h. de jaegher
▫ Kunnen machines kijken? Aanzet voor een een nieuwe filosofie
van de fotografie – t. crombez
▫ Wat de danser van de beer had geleerd. Kleine filosofie van de dans
– e. coussens & t. crombez
▫ Waarom Chopin de regen niet wilde horen (en andere vragen uit de filosofie
van de muziek) – m. de munck
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DIOTIMA-REEKS
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NIEUW De soevereiniteit van het goede – i. murdoch
		 Wat is heilig in de mens? De laatste essays – s. weil

			
VERTALINGEN
V
▫
▫

V
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Futuristische manifesten – f.t. marinetti
Parergon – j. derrida

P
N PUBLICATIES
			
ANDERE
▫ NIEUW Vertrouwen. Een filosofische inleiding – h. desmond
				De moord op de kunst. Een historische inleiding tot
				de kunstfilosofie – t. crombez
▫ Het afschuwelijke verhaal van Sneeuwwitje – jacob en wilhelm grimm
▫ Cine Zoologie: Hoe film de Antwerpse dierentuin heeft gered
– l. engelen & r. vande winkel
▫ Wat er gebeurde na de moord op de kunst. Een inleiding tot de actuele
kunstfilosofie – t. crombez
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