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Bot Uitgevers is een onafhankelijke non-fictie uitgeverij.
Onze boeken gaan over urgente thema’s die onze maatschappij vormen.
Over het heden en de toekomst.
Over de mens.

AUTEURS MET EEN PODIUM
Peter Joosten (Supermens, 2020) spreekt veel
op medische congressen en evenementen over
biohacking en de toekomst van
mensverbetering en gezondheidszorg.

Rudy van Belkom (Alive and Clicking, 2022) ken je van
TEDx, talkshows en lezingen over de toekomst van de
democratie.

Sander Duivestein (Echt Nep, 2021) spreekt
als trendwatcher over nieuwe media, de
metaverse en de veranderende relatie tussen
mens en technologie.

Jeanneke Scholtens (Roes, 2022) is
toekomstonderzoeker en spreekt op conferenties en in de
media over de aanstaande maatschappelijke
veranderingen die ons allemaal raken.

De auteurs van Bot Uitgevers zijn experts in hun vakgebied. Ze zijn
veelgevraagde sprekers op conferenties, in het bedrijfsleven en op diverse
andere podia.

Ook in de boekhandel komen ze graag langs voor een optreden. Informeer
naar de mogelijkheden via bot@botuitgevers.nl
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JEANNEKE SCHOLTENS

ROES
De dag van de ommekeer was donderdag 23 mei, nu 2,5 jaar geleden. De dag dat ik stopte met
drinken. Terwijl ik dacht vette zelfreflectie te hebben, sloeg ie me nu toch even keihard in mijn bek.
Omdat ik niet de wijn dronk, maar de wijn mij. En dus stopte ik. Abrupt.

Jeanneke Scholtens, toekomstonderzoeker met een fikse verslavingsgevoeligheid, besluit zichzelf als
studieobject te gebruiken in haar onderzoek naar genot. Wat volgt is Roes: een eerlijke, grappige en
confronterende zoektocht. Want waar komt die hang naar wijn vandaan? Waarom is die roes zo
aantrekkelijk? Hoe werkt genot en waarom zijn we er allemaal naar op zoek? En waar moet ze nú
haar shotje genot vandaan halen?
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van seks en deed onderzoek naar de toekomst van
de kerk en de dood.

Publiciteit en media
Was met haar vorige onderzoeken en
boek onder andere te zien en horen in
Zembla, EenVandaag, Zomer met Art,
BNR, Spijkers met koppen, LINDA. en &C.
Boeklancering met programma in Pakhuis
de Zwijger
Beschikbaar voor optredens in de
boekhandel
POS materiaal beschikbaar
Foto: Maria Bodil

"Onze politici hebben gevaarlijk weinig kennis van ons
financiële systeem. Er is één uitzondering: Mahir Alkaya"

- Reinjan Prakke (podcast Het nieuwe geld)
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MAHIR ALKAYA
VAN WIE WORDT ONS GELD?
Na de bankencrisis van 2008 was iedereen het erover eens: dit mag nooit meer zo uit de hand lopen.
Hervormingen werden politiek besproken en nieuwe wetgeving voorgesteld. En toen gebeurde er
niets. In de jaren die volgden groeide de banken als nooit tevoren en werd hun macht over ons en ons
geld sterker dan ooit.

Maar wat de politiek niet lukte, lijkt nu toch te gebeuren: nieuwe concurrenten tornen aan de macht
van de banken. Digitaal geld is bezig aan een opmars. Aan de knoppen zitten techneuten in Silicon
Valley, technocraten in Brussel en Frankfurt en grootmachten zoals China. En onze gekozen politici?
Die begrijpen de materie vaak maar half.

Tweede Kamerlid Mahir Alkaya vecht al sinds zijn komst naar Den Haag voor meer kennis en kunde
over digitaal geld. Zijn strijd: niet afwachten totdat ons geld niet langer van onszelf is, maar nu
ingrijpen en leiding nemen in de morele en politieke keuzes die de komst digitaal geld van ons vragen.
In dit boek schetst hij zowel het ontluisterende onvermogen van onze politici om het voortouw in de
strijd te nemen, als de stappen die we collectief moeten zetten om niet voorgoed de controle over
ons eigen geld te verliezen.

Over de auteur
Na de bankencrisis van 2008 kon Mahir Alkaya niet langer aan de zijlijn
blijven zitten. Hij ging werken bij het ministerie van Economische Zaken.
Daar zag hij dat oude gewoontes weer werden opgepakt en banken
opnieuw
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namens de gehele Tweede Kamer over de digitale euro.

Een belofte van Mahir:
"Dit is geen politiek boek. Mijn plek in de Tweede Kamer gaf mij een
unieke inkijk in de discussies die nu achter de schermen worden
gevoerd. Die debatten en gesprekken met talloze insiders deden
mij

enorm

schrikken.
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aan
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bij
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volksvertegenwoordigers is schrikbarend. Ik heb het tot mijn missie
gemaakt om hier verandering in te brengen, zodat Nederland niet
langer machteloos hoeft te volgen, maar het heft in eigen handen
kan nemen om de toekomst van digitaal geld vorm te geven."
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RON STOOP
DE GEGIJZELDE
ECONOMIE

Het zijn woelige tijden. Nu de ergste effecten
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Vanuit

daar probeert hij ons tijdsgewricht beter te duiden.

Volg Ron op:
twitter.com/RonStoop1
www.ronstoop.nl

ER IS HOOP VOOR
DE DEMOCRATIE
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RUDY VAN BELKOM
ALIVE AND CLICKING
ER IS HOOP VOOR DE DEMOCRATIE
‘De democratie verkeert in crisis’, wordt vaak gezegd. Autoritaire leiders zijn wereldwijd in opkomst,
democratische rechten staan onder druk en digitale technologieën zorgen voor een verdere
afbrokkeling. Volgens experts zou de aanhoudende digitalisering van de samenleving zelfs het einde
van de democratie kunnen betekenen. En onze jeugd? Die doet het in de ogen van experts niet veel
beter. Generatie Z zou onverschillig, doelloos en apolitiek zijn. Kortom, de democratie is ten dode
opgeschreven.

Maar wat als de democratie veel
levendiger is dan we denken?
Zonder dat we het doorhebben vindt er wereldwijd een democratische revolutie plaats. Niet in de
stembureaus, maar op straat én online. Ondanks het feit dat veel jongeren niet geïnteresseerd zijn in
politieke partijen, zijn ze enorm betrokken bij politieke kwesties. Denk bijvoorbeeld aan de
wereldwijde Klimaatmars en de #BlackLivesMatter beweging. Geen inspraak in de marges, maar
invloed op fundamentele onderwerpen.

Als we de democratie serieus nemen, moeten we deze vormgeven voor de komende generaties. Hoe
kunnen we het opbloeiende activisme een plek geven in het politieke systeem? Rudy van Belkom
combineert in zijn boek inzichten uit wetenschappelijk
onderzoek met inspirerende voorbeelden wereldwijd
die de deur openen voor een hoopvolle toekomst.

Rudy van Belkom (1984) doet namens Stichting
Toekomstbeeld der Techniek onderzoek naar de impact
van technologie op de toekomst van de democratie. Voor
de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen ontwikkelde hij
de Technologie Kieswijzer, een speciale stemhulp over
tech-gerelateerde onderwerpen zoals privacy, nepnieuws
en de macht van Big Tech. Met deze stemhulp trok van
Belkom veel aandacht. Naast interviews voor het AD, BNR
en Nieuwsuur, tevens een vermelding bij Zondag met
Lubach en opiniestukken in Het Parool. Maar liefst 30.000
mensen maakten gebruik van deze stemhulp. Deze
inzichten vormden de basis voor zijn nieuwe boek.
Foto: Stephanie Elmensdorp

VERKOOP NEDERLAND
New Book Collective
Niasstraat 6D
3531 WP Utrecht
+31 (0)20 226 02 38
Julia van Rij, Eveline van der Made, Maarten Richel,
Rutger Vos & Tjamke van Hekken
verkoop@newbookcollective.com
www.newbookcollective.com
VERKOOP & PUBLICITEIT BELGIË
Elkedag boeken
Jodenstraat 16
B-2000 Antwerpen
+32 (0)33 45 60 40
Pieter Boschmans - pieter@elkedagboeken.be
Suzy Mertens - suzy@elkedagboeken.be
Sophie Verbist - sophie@elkedagboeken.be
www.elkedagboeken.be

