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Geachte boekverkoper,
Het internet is niet meer weg te denken uit ons leven. Even iets opzoeken via Google
of even iets posten op Facebook of Instagram. Snel nog wat eten bestellen of alvast
een hotelletje boeken. Alles gaat tegenwoordig online. In de afgelopen decennia is het
jarenzestigideaal waarin we allemaal vrij toegang moeten hebben tot de aanwezige
kennis en wereldwijd met elkaar moeten kunnen communiceren werkelijkheid
geworden.
Maar wat is de prijs die we daarvoor betalen? De ooit idealistische ondernemingen
uit Silicon Valley, zoals Google, Facebook en Amazon, zijn inmiddels puissant
rijke monopolisten geworden die concurrenten wegwerken, patenten stelen en
schathemeltjerijk worden met het verhandelen van onze privégegevens. Niet alleen
aan bedrijven die ons vervolgens bestoken met reclame, maar ook aan instanties die
verkiezingen proberen te beïnvloeden door het verspreiden van nepnieuws. Deze
internetgiganten zijn zo groot en onaantastbaar dat zij de politiek in hun zak hebben
zitten, waardoor zij kunnen voorkomen dat hen een strobreed in de weg wordt gelegd.
Rana Foroohar, journaliste verbonden aan de Financial Times, volgde jarenlang de
opkomst van Big Tech en schetst een even helder als verontrustend beeld van de situatie en
van de mogelijkheden om het tij te keren.
Een andere prijs die we schijnbaar bereid zijn om te betalen is die van onze gezondheid.
Voor draadloos internet worden netwerken van elektromagnetische velden aangelegd.
En te veel elektromagnetische straling is slecht voor de gezondheid, daar is vriend en
vijand het over eens. Maar waar ligt de grens? Is er wel voldoende onderzoek gedaan
naar de langetermijneffecten van straling en worden de onderzoeksresultaten door
beleidsmakers serieus genomen? Deze vragen zijn bijzonder relevant nu we op het punt
staan om een 5g-netwerk uit te rollen met een verveelvoudiging van zendmasten en satel
lieten als gevolg. Natuurkundedocent Jan van Gils schreef er een verhelderend boek over
waarin hij uitlegt wat zenderstraling precies is en de onderzoeksgegevens op een rij zet.
Het kan anders. Overal hoor je het pleidooi om na de crisis niet zomaar terug te keren
naar ‘business as usual’, maar ons te bezinnen op de grondslagen van ons economische en
sociale systeem. Dat streven sluit perfect aan bij het gedachtegoed achter de boeken die
wij uitgeven. Boeken die je aan het denken zetten, boeken die een bijdrage leveren aan
een rechtvaardige, sociale en milieubewuste samenleving. Een samenleving waarin het
niet gaat om het geld, maar om de mensen. Om met Susan Neiman te spreken: De sleutel
ligt bij ons.

Wij wensen u een mooi en strijdbaar najaar toe.

Jean Christophe Boele van Hensbroek
lemniscaat

Een kritisch boek over hoe internetbedrijven als Google, Facebook en
Amazon uitgroeiden tot machtige monopolisten die zich voeden met
onze privégegevens en onze samenleving uithollen
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Oorspronkelijke titel: Don’t be Evil: How Big Tech Betrayed Its Founding Principles – and All of Us
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Momenteel wordt het 5g mobiele datanetwerk aangelegd in Nederland,
maar de gevolgen voor de volksgezondheid zijn onvoldoende onderzocht, terwijl de voorlopige onderzoeksresultaten verontrustend zijn
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Een nieuwe, uitgebreide editie van het klassieke boek van
Marshall B. Rosenberg over geweldloos communiceren.
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der tekort te doen?
Geweldloze Communicatie helpt ons
stevig in het leven te staan, te zeggen
wat we willen én te horen waar het de
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– Marshall B. Rosenberg

en vertrouwen. Zo verloopt de communicatie ontwapenend, doeltreffend
en verbindend. De belangstelling voor
Rosenbergs benaderingswijze is groter
dan ooit. In Nederland en België houden
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talrijke organisaties zich al jaren bezig
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psycholoog heeft Marshall B. Rosenberg
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zijn leven gewijd aan de invloed van
taal en de gewelddadigheid in onze
manier van communiceren. Hij was de
grondlegger van het gedachtegoed van
Geweldloze Communicatie en schrijver
van het gelijknamige boek. Hij was
tevens oprichter en directeur van het
Center for Nonviolent Communication
(www.cnvc.org), een internationale
non-profitorganisatie die trainingen
en workshops aanbiedt in vijfendertig
landen. Hij heeft vredesprogramma’s
geïnitieerd in oorlogsgebieden zoals
Rwanda, Nigeria, Maleisië, het MiddenOosten, Servië, Kroatië en Ierland.
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Een nieuwe, uitgebreide editie van het werkboek bij de
klassieker van Marshall B. Rosenberg over geweldloos
communiceren.
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deze trainingen biedt dit werkboek een
uitstekende gids.

hele wereld tot geweldloos communiceren. De belangstelling voor Rosenbergs
benaderingswijze is groter dan ooit.
LUCY LEU

is gecertificeerd

Nonviolent Communication Trainer en
voormalig bestuursvoorzitter van het
Center for Nonviolent Communication
(C N V C .org). Zij is de auteur van de
bestseller Nonviolent Communication,
A Language of Life en mede-samensteller
van de

NVC

Toolkit for Facilitators

(N V CToolkit.org). Lucy was actief bij
de totstandkoming van het ‘Freedom
Project’, waarbij gevangenen een
geweldloze communicatietraining volgen
ter ondersteuning van hun reïntegratie
in de maatschappij. Lucy Leu woont in
Vancouver, British Columbia.
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John Bunzl en Nick Duffell leggen genadeloos de
situatie bloot waarin we gevangen zitten. Het
milieu moet gered, de mensenrechten gerespecteerd en iedereen moet fatsoenlijk betaald krijgen.
Eigenlijk zijn we het allemaal met elkaar eens –
van de ceo van Shell tot regeringsleiders. Maar
hoe te beginnen? Als je de eerste stap zet zonder
dat de anderen volgen, graaf je je eigen graf.
Nu komt het geniale plan van de auteurs.
Stel je voor dat wij allemaal – burgers, politiek,
bedrijfsleven – een gezamenlijke verklaring ondertekenen dat we vanaf een bepaald moment

In het internationale veld zijn politici in woorden
van goede wil, maar ze krijgen vaak last van koudwatervrees op het moment dat er handtekeningen
moeten worden gezet onder concreet klimaatbeleid, schrijft Europarlementariër Bas Eickhout
in Klimaatmores. Er zijn uitzonderingen, zoals
Duitsland en Denemarken. Die landen hebben al
jaren geleden besloten dat het anders moet. Denemarken exporteert inmiddels windenergie en in
Duitsland is kernenergie binnenkort verleden tijd.
Een schril contrast met Nederland, waar voor
elke windmolen een loopgravengevecht gevoerd

Nicholas Freudenberg, hoogleraar Public Health in
New York, is de eerste die ongezonde producten,
tekortschietende overheden en de groeiende druk
op de gezondheidszorg met elkaar verbindt in een
veelomvattend boek. En dat levert een schokkend
beeld op. De industrieën die alcohol, auto’s, wapens, voeding, medicijnen en tabak produceren
hebben veel meer impact op de volksgezondheid
dan beleidsmakers en wetenschappers. De manier
waarop de industrieën in verschillende sectoren
opereren, blijkt verrassende overeenkomsten te
vertonen. Vrijwel altijd is hun beleid gericht op

mensen behoorlijk betalen, de natuur respecteren
en de mensenrechten respecteren – op voorwaarde dat alle anderen dat gelijktijdig ook doen.
Deze oplossing heet SimPol en dat staat voor Simultaneous Policy (gelijktijdig beleid): we maken
een betere wereld, en dat doen we tegelijkertijd.
Naïef? Nee, briljant, werkbaar én noodzakelijk!

moet worden en sommige politici weg komen met
argumenten als ‘windmolens draaien op subsidie’,
waarbij ze steevast verzwijgen dat de fossiele
industrie een veel grotere subsidie vreter is. En
dat terwijl in Denemarken de economie draait op
windmolens, in plaats van andersom. Als de aarde
ons lief is en we de longen van onze kinderen en
kleinkinderen schoon willen houden, dan is er
geen keuze: we moeten radicaal naar een andere
norm.

het omzeilen, ontkrachten of tegenhouden van
overheidsmaatregelen die de verkoop van hun
eigen producten zouden kunnen belemmeren. En
dat met zeer schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. En de overheid? Die is vooral gevoelig
voor de wensen van de industrieën en blijkt niet
in staat om haar burgers effectief te beschermen
tegen het op de markt brengen van ronduit schadelijke producten.
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DODELIJKE MEDICIJNEN EN

George Monbiot

GIFTIG SPUL
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UIT DE PUINHOPEN
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Wat ooit werd geïntroduceerd als een voor de
mens volstrekt schadeloos pesticide, is in de
praktijk – nu blijkt dat het overal in zit, in ons
drinkwater, in de landbouwgrond, in ons volkorenbrood en zelfs in moedermelk – ‘giftig spul’
dat kan leiden tot kanker, diabetes, alzheimer en
misvormingen bij kinderen.
Carey Gillam, een gerenommeerd
Reuter-journalist, dook in het dossier over het
pesticide Roundup. Zij vond niet alleen alarmerende wetenschappelijke feiten, maar stuitte ook
op een machtige multinational, Monsanto, die

Medicijnen zijn na kanker en hart- en vaatziekten
de belangrijkste doodsoorzaak. Dat zou aanleiding
moeten zijn voor een nationaal gezondheidsalarm
en een parlementaire enquête over de overheid
die de gezondheid van burgers heeft uitgeleverd
aan de farmaceutische industrie. In plaats daarvan overleggen ambtenaren van het ministerie
‘met de benen op tafel’ met vertegenwoordigers
van de industrie. Ministers tekenen contracten
waarin zij beloven de afspraken over de prijzen
van nieuwe geneesmiddelen geheim te houden.
De Deense arts en onderzoeker Peter Gøtzsche,

er alles aan doet om zijn lucratieve patent op het
middel te beschermen. Wetenschappers worden
door het slijk gehaald, journalisten bedreigd,
politici omgekocht, kritische boeren kapot geprocedeerd.
Een verontrustend boek voor wie bezorgd
is over ons voedsel, onze gezondheid en over de
macht van het bedrijfsleven.

zelf jarenlang werkzaam in de farmaceutische
industrie, laat zien dat deze industrie niet alleen
patiënten, maar ook artsen voor de gek houdt met
frauduleuze praktijken.
Bert Keizer schrijft in zijn voorwoord bij
de Nederlandse vertaling: ‘Niemand heeft het
probleem van Big Pharma zo onweerlegbaar,
systematisch en nietsontziend op tafel gelegd
als de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche. De
farmaceutische industrie maakt zich schuldig aan
misdadige praktijken op systematische schaal. De
grote farmaceuten verdoezelen onderzoeksresultaten, verzwijgen bijwerkingen, kopen artsen om,
infiltreren nascholingen, corrumperen patiëntenorganisaties, plaatsen leugenachtige advertenties
en bedriegen tijdschriftredacties via ghostwriters.
Ze verdienen miljarden met hun dubieuze pillen
door te liegen over de kosten van ontwikkeling en
productie.’

In een gepassioneerd betoog laat George Monbiot, een van de meest gelezen kritische denkers
van het Engelse taalgebied, er geen twijfel over
bestaan: we zijn bezig er een puinhoop van te
maken. We vernietigen onze leefwereld. Een alarmerende hoeveelheid planten en dieren sterft uit.
De aarde warmt op, met alle gevolgen van dien.
Maar ook de solidariteit staat onder druk. Ongelijkheid, haat en geweld nemen toe. Niet bepaald
een beeld om vrolijk van te worden.Maar het
laatste wat we moeten doen, volgens Monbiot, is
bij de pakken neerzitten. We kunnen meer dan we
vaak denken. In een aanstekelijk betoog laat hij
zien dat mensen op allerlei niveaus naar vernieuwing zoeken, samenwerken en met alternatieven
komen. Een voorbeeld hiervan is ‘The Land is
Ours’, een geweldloze campagne voor kleinschalige landbouw op het Britse platteland. Monbiot is
schrijver en columnist van The Guardian en geldt
als een van de meest betrokken denkers van deze
tijd. Hij weet als geen ander zijn lezers te inspireren om in actie te komen en vooral de hoop niet te
verliezen.
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