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Geachte boekverkoper,
Je kunt geen krant openslaan of het gaat over het feit dat we met z’n allen de bakens moeten
verzetten, willen we niet een onleefbare wereld achterlaten voor onze kinderen. Maar hoe?
Wat moeten we doen?
Hoe meer je hierover nadenkt, hoe meer je je realiseert dat we onze hele samenleving opnieuw
moeten doordenken. Moeten aandeelhouders die gericht zijn op kortetermijnwinst het voor het
zeggen hebben bij bedrijven als Shell? Zijn bedrijven niet veel te groot en te machtig geworden?
Wordt het geen tijd om onze democratie opnieuw te doordenken?
We hebben visionaire denkers nodig om ons op weg te helpen. En we hebben boeken nodig om
hun denken tot ons door te laten dringen. In radicaal anders laat Robbert Bodegraven een
aantal van hen aan het woord. Een boek om niet te missen.
Het zal ook niemand zijn ontgaan dat het recht een steeds belangrijkere rol speelt in onze
samenleving, vooral als het gaat om het behoud van de natuur. De natuur zou rechten moeten
krijgen, dat vinden steeds meer mensen wereldwijd. In rechten voor de natuur geeft Jessica
den Outer, één van de jongste experts bij het vn-Harmony with Nature netwerk, een prachtig
overzicht van de huidige stand van zaken en alle stappen die we nog moeten nemen om de natuur
echt een stem te geven.
En dan is er China. De onderdrukking van de vrijheid in Hongkong, de bedreiging van Taiwan, de
machtspolitiek van de communistische partij die alle kritiek smoort. Het lijkt ver weg. Maar dat
is het niet. Lees strijd voor de vrijheid van Nathan Law – leider van het studentenverzet in
Hongkong, gearresteerd en naar Londen gevlucht – en je realiseert je dat China minder ver weg is
dan je denkt.
In april 2022 vieren wij traditiegetrouw de Maand van de Filosofie. Ditmaal luidt het thema
intieme vreemden en het gelijknamige essay wordt geschreven door Paul Verhaeghe. Ook
Maarten van Buuren komt in april met een nieuw boek waarin intimiteit en vervreemding een
hoofdrol spelen. In de gek als medemens onderzoekt hij wat we over onszelf kunnen leren van
de waanzin.
Wij wensen u een visionair, activistisch jaar toe!

Jean Christophe Boele van Hensbroek
lemniscaat

Hoe geven we de natuur
een stem in de besluitvorming
en het maatschappelijk debat?
JESSICA DEN OUTER

jessica den outer

Rechten voor de Natuur
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Hoe geven we de natuur een stem?
We moeten anders met de natuur om-

Ook in Europa staan mensen op voor de

gaan, zoveel is duidelijk. De biodiversi-

rechten voor de Natuur. In Nederland

teit neemt in rap tempo af. Bossen wor-

wordt er gewerkt aan een campagne

den massaal gekapt en rivieren worden

voor rechten voor de Maas, maar ook

vergiftigd. Om het tij te keren is een fun-

voor het bos bij Amelisweerd en de Wad-

damentele omslag in ons denken nodig,

denzee. In België wordt in navolging

waarbij we anders naar de natuur gaan

van Polly Higgins juist gepleit voor het

kijken. De crux zit hem in het recht.

strafbaar stellen van ecocide. In Spanje

Ons rechtssysteem is gebaseerd op het

vraagt een burgerinitiatief om rechts-

idee dat de natuur eigendom is van de

persoonlijkheid voor het hevig vervuilde

mens en uitgebuit kan worden voor ons

meer Mar Menor. Mensen beseffen maar

gebruik. Maar wij zijn onderdeel van,

al te goed dat de huidige wetgeving niet

niet heerser over de natuur. De rest van

voldoet als het gaat om bescherming van

de natuur moet, net als de mens, eigen

de natuur. Het moet helemaal anders.

rechten krijgen.

RECHTEN

VOOR DE

Jessica den Outer is één van de jongste

J E S S I C A D E N O U T E R (1996) is als jurist

Overal ter wereld dringt dit denken

experts bij het vn-Harmony with Nature

gespecialiseerd in rechten voor de Natuur.

door. Rivieren, bossen en bergen krijgen

netwerk en is actief betrokken bij veel

Ze volgde de master International Environmen-

steeds vaker een eigen rechtspersoon-

natuurrechteninitiatieven. In haar

tal Law aan de University of Nottingham en

lijkheid toegekend. In Ecuador zijn

boek Rechten voor de Natuur legt ze uit

is sinds 2017 betrokken bij de rechten voor

de rechten voor de Natuur zelfs in de

waarom natuurrechten zo hard nodig

de Natuur-beweging. Den Outer is een veel-

grondwet verankerd.

zijn en geeft ze een mooi en inspirerend

gevraagd adviseur en spreker op het gebied

overzicht van alles wat er wereldwijd op

van rechten voor de Natuur en werd in 2019

dit gebied gebeurt. Het kán! Op naar een

erkend als één van de jongste experts op dit

groene toekomst.

gebied ooit bij het VN-Harmony with Nature
netwerk.

NATUUR
L E M N I S CA AT

Een boek van daadkracht en hoop.

P R O M O T I E Leesexemplaren voor de boekhandel.
Boekpresentatie met pers op 22 april, de Dag van de Aarde.

Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat143 x 215 mm | 200 pagina’s | paperback met flappen
prijs: € 19,99 | nur: 740 | isbn: 978 90 4771 443 9 | Verschijnt: 22 april 2022

Wat betekent het om je vrijheid
te verliezen? En hoe vecht je terug?

nathan law

& evan fowler (co-auteur)

Strijd voor de vrijheid
Nathan Law werd in 2014 wereldwijd be-

strijd tegen de wereldwijde opkomst

kend als een van de leiders van het ver-

van autoritaire regimes voort.

7

zet tegen de Chinese invloed op de politiek in Hongkong. De voormalige Britse

Nathan Law maakt in Strijd voor de vrij-

kolonie werd in 1997 overgedragen aan

heid duidelijk wat ons te wachten staat

de Volksrepubliek China op voorwaar-

als antidemocratische bewegingen de

de dat de stad nog vijftig jaar een vrije,

macht overnemen. Hij beschrijft hoe zij

democratische rechtsstaat zou blijven.

andere landen chanteren om hun mond

Toen in 2014 bleek dat China zich toch

te houden in ruil voor economische

met de aankomende verkiezingen zou

samenwerking en hoe vrijheid stapje

bemoeien, braken er massale protesten

voor stapje wordt uitgekleed door het

uit waarbij honderdduizenden mensen

verspreiden van desinformatie en het

de straat op gingen. De protesten wer-

versterken van de greep op de media.

den na enkele weken opgebroken en de

Dit is niet alleen een probleem in Hong-

leiders werden vervolgd voor het versto-

kong; het is een trend die we overal in de

ren van de openbare orde. Law vluchtte

wereld zien.

NATHAN L AW KWUN-C HUN G

(1991) werd geboren in Shenzen, op het

in 2020 naar Londen en zet daar zijn

communistische vasteland van China. Als
jongetje emigreerde Law naar Hongkong,

Strijd voor de vrijheid is een urgent en aangrijpend manifest
over wat het betekent om je vrijheid te verliezen en
waarom we ervoor moeten blijven strijden.

nadat zijn vader enige tijd daarvoor illegaal de grens was overgestoken en zich
er had gevestigd. Law studeerde culturele
studies aan Lingnan University en raakte
betrokken bij de studentenpolitiek. Als
voorzitter van de studentenfederatie van
Hongkong was Law een van de leiders van
de zogenaamde parapluprotesten die het
centrum van de stad tussen september en
december 2014 lamlegden. In 2017 werd
Law veroordeeld tot een gevangenisstraf
vanwege zijn rol bij de demonstraties. De
politieke partij Demosisto, die Law in 2016
samen met mededemonstranten Joshua
Wong en Agnes Chow oprichtte en waarmee Law de jongste parlementariër in de
geschiedenis van Hongkong werd, werd in
2020 verboden. In 2018 werden Joshua

P R O M O T I E Aanhaken bij de actuele discussie over China en de opkomst
van autoritaire regimes met bekende Nederlandse deskundigen.

De leiders van de Hongkongs paraplurevolutie, Joshua Wong, Nathan Law en

Wong, Alex Chow en Nathan Law genomi-

Alex Chow, voor de rechtbank in Hongkong op 21 september 2016.

neerd voor de Nobelprijs voor de vrede.

Oorspronkelijke titel: Freedom: How we lose it, and how we fight back | Vertaald door Pieter Streutker
Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat 143 x 215 mm | 300 pagina’s | paperback met flappen
prijs: € 24,99 | NUR: 740 | ISBN: 978 90 4771 431 6 | verschijnt: januari 2022

maarten van buuren

de waanzin, waar Maarten van Buuren eerder al

De gek als medemens

indrukwekkend over schreef in Kikker gaat fietsen!.

Hoe we onszelf in de waanzin leren kennen
Wat maakt ons mens? Dit is een van de

De fascinatie van Maarten van Buuren

grote vragen van de filosofie. Volgens

voor de existentiële psychoanalyse

Maarten van Buuren is het antwoord te

van Ludwig Binswanger komt voort

vinden in de waanzin. Waanzin toont

uit zijn eigen ervaring. In Kikker gaat

als een lachspiegel wat er gebeurt als

fietsen! (2008) beschrijft hij hoe zijn leven

de fundamenten onder het menszijn

ontspoorde toen hij in een depressie

wegvallen. In De gek als medemens laat

raakte. Hij wist zijn bestaan weer op de

Van Buuren ons uitgebreid in deze

rails te krijgen dankzij een combinatie

spiegel kijken. Hij doet dat aan de

van pillen, praten en fietsen, maar veel

hand van casestudies uit het werk

vragen bleven onbeantwoord. In De gek

van de Zwitserse psychiater Ludwig

als medemens, een filosofische verdieping

Binswanger, waarin psychiatrische

van Kikker gaat fietsen!, onderzoekt Van

gevallen en hun behandelingen worden

Buuren het verband tussen waanzin en

beschreven. Wat de mens tot mens

existentie en de manier waarop deze

maakt blijkt op die momenten dat zijn

begrippen elkaar wederzijds definiëren.
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Een filosofische verdieping van de thematiek van

(1948)

wereld vorm en samenhang verliest,

M A A R T E N VA N B U U R E N

hij uit het vangnet van zijn sociale

is emeritus hoogleraar Franse letterkunde

contacten valt en zichzelf kwijtraakt.

aan de Universiteit Utrecht. Hij
publiceerde onder meer De innerlijke
ervaring, Kikker gaat fietsen! en
meerdere boeken over Spinoza. In
2019 verscheen bij Lemniscaat zijn
vertaling van Werner Heisenberg,

Gek genoeg gaat er een sterk opmonterende werking uit van Kikker gaat
fietsen!. Oneerbiedig gezegd kun je
erover opmerken dat Van Buurens
boek ﬂink opkikkert.

Het deel en het geheel, in de serie
Filosofische Klassiekers. Zijn meest
recente boek is Quantum, de oerknal en
God. Filosofische perspectieven op de
quantummechanica.

– Maarten ‘t Hart in Vrij Nederland
Maarten van Buuren
Kikker gaat fietsen!
Paperback, 252 pagina’s
€ 19,99 | ISBN 978 90 477 0123 1

P R O M O T I E De gek als medemens sluit nauw aan bij het thema van de Maand van de Filosofie 2022: intieme vreemden.
De vervreemding van je omgeving en van je intieme naasten is de essentie van een geestelijke crisis. En de existentiële
psychoanalyse grijpt vaak terug op intieme familierelaties met mensen die tegelijkertijd eeuwig vreemden zullen blijven.

Tip voor de

Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat 143 x 215 mm | 120 pagina’s | paperback met flappen
prijs: € 19,99 | NUR 740 | ISBN: 978 90 4771 448 4 | Verschijnt maart 2022

Een crisis wordt bestreden met
nieuwe dominante ideeën;
dit zijn de ideeën van nu!

robbert bodegraven

Radicaal anders
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12 visionaire denkers over klimaat en rechtvaardigheid
Natuurlijk is het belangrijk dat

Nu gonst het opnieuw van de radicale

we minder gaan vliegen en vaker

denkbeelden. Neem bijvoorbeeld de

vegetarisch eten, maar met bewust

actieve overheid als motor van innovatie

leven alleen lossen we de klimaatcrisis

en groei (Mariana Mazzucato), het aan-

niet op. Daarvoor is het nodig dat we

zetten van de geldpers (Stephanie Kel-

onze samenlevingen radicaal anders

ton), de terugkeer van de ideologische

organiseren. Ondenkbaar? Niets is

veren (Susan Neiman en Chantal Mouf-

minder waar, zo concludeert Robbert

fe) of het luisteren naar de oorspronke-

Bodegraven in gesprek met twaalf

lijke bewoners van het globale zuiden

vooraanstaande denkers en activisten.

(Elisabeth Wathuti en Alessandra

Een crisis wordt steevast bestreden aan

den zoeken we naar oplossingen; tijd

de hand van nieuwe ideeën die op een

om het neoliberalisme aan de kant te

bepaald moment gangbaar worden. Zo

schuiven.

© Ingrid Nelissen

Korap). Om de klimaatcrisis te bestrij-

betekende de crisis van de jaren zeventig
(1963)

de doorbraak van het neoliberalisme,

R O B B E R T B O D E G R AV E N

dat toen populair was onder radicale

begon als fotograaf en journalist. Later

economen. De Keynesiaanse doctrine

werd hij directeur van het Weten-

van stimuleren en reguleren, die de

schappelijk Bureau van GroenLinks

naoorlogse politiek domineerde, werd

en was hij directeur campagnes en

aan de kant geschoven.

beleidsbeïnvloeding bij War Child.
Sinds afgelopen zomer is hij directeur
van het Humanistisch Verbond.

Dit boek biedt een inspirerende verzameling van ideeën die tot
voor kort als radicaal werden beschouwd, maar die steeds verder
opschuiven richting het beleid.
Verfrissende en stevige visies voor een schonere wereld.
– Boris van der Ham, acteur, bestuurder en oud-volksvertegenwoordiger

Uit alle verhalen spreekt urgentie. Het boek is een mooie aanzet
om vol te houden en concreet aan de slag te gaan,
met stubborn optimism!
– Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda

P R O M O T I E Lezingen en debatten met denkers uit het boek. Kijk voor een actueel overzicht
op www.lemniscaat.nl. Verspreiding onder sleutelfiguren in de klimaatbeweging.

Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat 143 x 215 mm | 206 pagina’s | paperback met flappen
prijs: € 19,99 | NUR: 740 | ISBN: 978 90 4771 444 6 | Verschijnt: januari 2022

De Belgische politico-

De Vlaamse I N G R I D

De Britse econoom

loge C H A N T A L

R O B E Y N S (1972)

ANN PETTIFOR

M O U F F E (1943)

is opgeleid als eco-

(1947) staat aan de

studeerde in Leuven,

noom en filosoof.

basis van de Green

Parijs en Essex, en

Momenteel is ze als

New Deal. Middenin

heeft door haar

hoogleraar Ethiek ver-

de financiële crisis

carrière heen aan

bonden aan de Uni-

van 2008 introdu-

universiteiten ver-

versiteit Utrecht, waar

ceerde ze de term om

RADICAAL ANDERS

JOYEETA GUPTA
(1964) is geboren
in New Delhi, India.

DE GEÏNTERVIEWDEN

Gupta is opgeleid
als jurist en econoom
aan de universiteit van
haar geboortestad en
aan Harvard. In 1993

spreid over de hele wereld gedoceerd. Mouffe

ze zich richt op ongelijkheidsvraagstukken. Tot

De in Costa

ELIZABETH

een alternatief te bieden voor de economische

maakte ze de overstap naar Nederland, toen

is opgeleid als filosoof door de marxistische

2022 leidt Robeyns het Fair Limits project, dat

Rica geboren

W A T H U T I , gebo-

globalisering en de verwoestende effecten

ren in 1995, is een

ze met haar promotieonderzoek aan de Vrije

denker Louis Althusser, maar ontwikkelde zich

vanuit moreel perspectief onderzoekt of er een

CHRISTIANA

ervan op het klimaat. De laatste jaren is het

Keniaanse milieu-

Universiteit begon. Later heeft ze verschillende

grens moet zitten aan het aantal middelen dat

F I G U E R E S (1956)

al snel in de richting van de politieke theorie. In

idee wijdverspreid geraakt en wordt het gezien

posities aan universiteiten bekleed. Sinds 2019

1985 publiceerde ze samen met haar levens-

een mens zou mogen bezitten. In dit kader pu-

is een wetenschapper

en klimaatactivist.

als het meest hoopvolle project voor linkse,

is Gupta hoogleraar Milieu en Ontwikkeling

partner Ernesto Laclau Hegemony and Socia-

bliceerde Robeyns in 2019 het boek Rijkdom.

en internationale top-

Wathuti studeerde

progressieve bewegingen. Ook Pettifor heeft

milieuwetenschap-

aan de Universiteit van Amsterdam en de T U

list Strategy – haar definitieve doorbraak. In het

Hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord?.

diplomaat met tien-

het idee weer opgepakt en uitgewerkt in haar

pen aan de Kenyatta

Delft. Naast haar universitaire werk heeft ze

Tevens is ze een van de kopstukken van WO-

tallen jaren ervaring.

boek betogen ze dat de aloude klassenstrijd

meest recente boek The Case for the Green

een indrukwekkend cv in allerlei onderzoeks-

vervangen moet worden door een streven naar

inActie, een landelijke beweging van universi-

Zowel in haar weten-

Universiteit in Nairobi.

New Deal (2019). Pettifor is adviseur van

een radicale democratie, waarin alle sociale

taire medewerkers en studenten die zich sterk

bewegingen van ’68 opgevangen moeten
worden. Het boek sloeg in als een bom en heeft

schappelijke als in haar diplomatieke werk richt

Tevens is ze oprichter van het Green Genera-

functies. Zo was ze lange tijd schrijver voor het

verschillende economische denktanks en direc-

tion Initiative, een organisatie van en voor jonge

Intergovernmental Panel on Climate Change,

maakt voor de toekomst van de universiteit. Sa-

ze zich op het thema van klimaatverandering.

teur van het netwerk Policy Research in Ma-

In 2010 werd Figueres aangesteld als secre-

mensen die hun generatie bewust probeert te

de organisatie van de Verenigde Naties die

men met Rens Bod en Remco Breuker schreef

croeconomics (prime), een groep wetenschap-

evaluaties schrijft over de wetenschap op het

sindsdien talloze linkse politieke bewegingen

Robeyns het pamflet 40 Stellingen over de

taris-generaal van de U N F C C C , de klimaatcon-

maken over klimaatverandering. Voor haar werk

pers uit verschillende achtergronden die de

gebied van klimaatverandering. Het leverde

geïnspireerd, van de links-populistische golf

Wetenschap, waarin een toekomstbeeld van

ferentie van de Verenigde Naties. Mede door

ontving Wathuti in 2019 de Africa Green Per-

economische wetenschap willen vernieuwen.

son of the Year Award en wordt ze genoemd

Gupta samen met haar collega’s en Al Gore in

in Latijns-Amerika tot Podemos in Spanje, La

een relevante, betaalbare en studeerbare uni-

haar inspanningen kwam in 2015 het Klimaat-

als een van de honderd meest invloedrijke

2007 de Nobelprijs voor de Vrede op.

versiteit geschetst wordt.

akkoord van Parijs tot stand. Sindsdien geeft

France Insoumise in Frankrijk en Momentum van

ze speeches over de hele wereld rondom alle

jonge Afrikanen door de Africa Youth Awards.

de Britse Labour-partij. In haar laatste boek, For

De Amerikaanse eco-

thema’s die met klimaatverandering te maken

Momenteel is Wathuti het hoofd Campagnes

a Left Populism (2018), werkt Mouffe het idee

noom S T E P H A N I E

bij de groene Wangari Maathai Foundation,

HELEEN DE

MARIANA

hebben. Ook is Figueres auteur van een grote

K E L T O N (1969)

reeks artikelen en boeken. In Wij bepalen de

opgericht ter nagedachtenis aan de Keniaanse

C O N I N C K (1977)

MAZZUCATO

studeerde in Califor-

studeerde scheikunde

(1968) werd geboren

toekomst, haar laatste boek uit 2020, pleit ze

milieu- en politiek activiste, die in 2004 als

nië en Cambridge en

en milieuweten-

SUSAN NEIMAN

in Rome, promoveer-

voor burgerlijke ongehoorzaamheid om het

eerste Afrikaanse vrouw de Nobelprijs voor de

promoveerde vervol-

Vrede ontving voor haar bijdrage aan duurzame

schappen aan de

(1955) is een Ameri-

de in de economie

klimaat te redden.

gens aan The New

ontwikkeling, democratie en vrede.

Nijmeegse Radboud

kaanse moraalfilosoof

aan The New School

School met een proef-

en essayiste. Nadat

in New York en is

schrift over overheids-

ze als puber de

momenteel hoogle-

financiën. Sinds 2017 is Kelton als hoogleraar

De Zuid-Afrikaanse

raar Economics of

K O R A P is de leider

verbonden aan de New Yorkse Stony Brooke

van de Munduruku,

TASNEEM ESSOP

Amsterdam. Momenteel is ze universitair hoofddocent in innovatiestudies en duurzaamheid

verder uit.

anti-Vietnam demon-

Universiteit en promoveerde in 2009 aan

ALESSANDRA

de Vrije Universiteit

straties aantrekkelijker

Innovation & Public Value aan het Londense

University. Met de publicatie van haar boek The

vond dan de school-

University College. Ze vestigde internationaal

een inheems volk

heeft een brede en

Deficit Myth in 2020 bereikte ze een wereld-

bij de afdeling Milieukunde aan de Radboud

banken, studeerde

haar naam met de publicatie van haar boek

in Brazilië. Korap

rijke ervaring in de

wijd publiek en sindsdien geldt ze dan ook als

klimaatbeweging. Ze

Universiteit. Ook is De Coninck hoogleraar so-

ze filosofie in Harvard en promoveerde ze

The Entrepreneurial State: Debunking Public

staat bekend als

een van de belangrijkste stemmen in het debat

was hoofd klimaatbe-

cio-technische innovatie en klimaatverandering

vs. Private Sector Myths in 2013. Mazzuca-

beschermer van

bij John Rawls. Ze specialiseerde zich in het

over de vormgeving van een nieuwe economie.

aan de T U Eindhoven. Voor haar academische

Verlichtingsdenken van Immanuel Kant. Neiman

to’s stelling is dat de publieke sector allerlei

vrouwenrechten, de

leid en strategieleider

In haar boek zet Kelton op toegankelijk wijze de

carrière werkte ze meer dan tien jaar bij het

schreef essays voor de New York Times en

innovaties faciliteert, terwijl de private sector

rechten van inheemse

voor W W F Internatio-

ideeën van Moderne Monetaire Theorie (M M T )

nal en was lid van de

Energieonderzoek Centrum Nederland (E C N )

later voor grote Duitse kranten. Haar doorbraak

er vervolgens winst mee maakt. Sindsdien

volken en het klimaat. Vanuit haar positie heeft

uiteen. Kort gezegd komt het erop neer dat

delegatie voor de organisatie bij de U N F C C C ,

aan internationaal energie- en klimaatbeleid.

heeft ze meerdere boeken gepubliceerd die

ze zich vaak uitgesproken tegen schendingen

bereikte ze met een studie naar het kwaad

hoge staatsschulden niet zo’n probleem vor-

Tevens was De Coninck één van de hoofdau-

vanuit een historisch moraalfilosofisch perspec-

het kapitalisme vanuit verschillende hoeken

van mensenrechten die voort zijn gekomen uit

onder meer bij de Parijse klimaattop. Tijdens

men als we gewend zijn te denken. Overheden

teurs van het in 2018 verschenen I P C C -rapport

tief. Sindsdien wordt ze gezien als een van de

bekritiseren en er alternatieven voor aandragen.

grote infrastructurele projecten in het Amazo-

deze periode was ze ook lid van het bestuur

kunnen geld scheppen om publieke projecten

van de Global Call for Climate Action (G C C A )

over hoe we de wereld onder anderhalve graad

invloedrijkste vrouwelijke stemmen in het door

Inmiddels wordt ze gerekend tot een van de

negebied. Ook beschermt ze het grondgebied

te financieren zonder dat de welvaart bedreigd

en nam ze actief deel aan het werk van CAN

temperatuurstijging kunnen houden en is ze

meest invloedrijke economen ter wereld. Naast

van de Munduruku tegen illegale winningsac-

mannen gedomineerde filosofiedebat. Neiman

wordt of de inflatie toeneemt. Kelton behoort

ook hoofdauteur in het klimaatmitigatiedeel van

werkt en woont in Berlijn, waar ze het Einstein

haar academische werk is Mazzucato vaak

tiviteiten zoals mijnbouw en houtkap. In 2020

International. Ook heeft Essop politieke erva-

hiermee tot de groep ‘heterodoxe economen’

het I P C C Zesde Assessment Rapport, dat in

Forum leidt.

opgetreden als economisch adviseur van onder

won Korap de Robert F. Kennedy Human

ring. Ze is minister van Milieu geweest in de

die breekt met de oude dogma’s van de eco-

provincie Westkaap en was verantwoordelijk

andere de Europese Commissie, het World

Rights Award voor haar inzet voor de bescher-

2022 zal verschijnen.

nomische wetenschap en de discipline nieuw

ming van inheemse volken.

voor het ministerie van Klimaatzaken en Ont-

Economic Forum en de Britse Labour-partij

leven inblazen.

onder Jeremy Corbyn.

wikkelingsplanning. Momenteel is ze directeur
van het Climate Action Network – de grootste
wereldwijde organisatie die strijdt tegen de
klimaatcrisis, met ruim 1300 maatschappelijke
organisaties in zo’n 120 verschillende landen.

Nu als paperback met een
nieuw omslag en een nieuw
voorwoord door de auteur.

marjolein quené

Voorbij de managementmaatschappij
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De invloed van management op werk, democratie en vrijheid
Bij veel organisaties is iets vreemds aan

opbrengsten er moesten zijn om winst

de hand. Het draait er niet langer om de

te maken. Hij draaide het om: je moet

geleverde dienst of de continuïteit van

eerst bedenken hoeveel winst je wil

de activiteiten, maar enkel nog om het

maken om op basis daarvan de hoogte

financiële rendement op de korte ter-

van de onkosten te bepalen. Zo worden

mijn. Als het gaat om een koekjesfabriek

onkosten variabelen die je steeds verder

kun je je hier nog iets bij voorstellen;

omlaag moet zien te krijgen om je winst

in sectoren als de zorg, het onderwijs

te maximaliseren.

en het openbaar bestuur is het ronduit

In de publieke sector leidt dit tot

onverantwoord. Dit stelt Marjolein

minder kwaliteit, aandacht en vakman-

Quené in haar boek Voorbij de manage-

schap, en bezuinigingen op salarissen

mentmaatschappij, waarin de maatschap-

van bijvoorbeeld zorgpersoneel en on-

pelijke gevolgen van het zogenaamde

derwijzers. Toch is de managementleer

managementdenken kritisch onder de

de afgelopen decennia zo dominant

loep worden genomen.

geworden in onze samenleving dat je
is historicus

Een duidelijk voorbeeld van

bijna zou vergeten dat het eigenlijk niet

MARJOLEIN QUENÉ

deze denkwijze is de Amerikaanse

klopt. Marjolein Quené legt uit hoe het

en bedrijfskundige. Ze werkte zowel

accountant James O. McKinsey (1889-

zover heeft kunnen komen en waarom

in non-profit als profit-organisaties,

1937). Die stelde dat een begroting niet

het hoog tijd is voor verandering. Ieder-

bij de overheid en in de politiek, in

langer gemaakt moest worden door

een heeft het recht om anders te denken

binnen- en buitenland en met en zonder

alle onkosten bij elkaar op te tellen en

dan een manager.

managementverantwoordelijkheid.
Voorbij de managementmaatschappij

vervolgens te berekenen hoeveel

is haar eerste boek. Momenteel werkt
zij aan een boek over natuur en

Het managementmodel tast het wezen van de democratie aan
in de ogen van Marjolein Quené, als een soort betonrot.

management.

– Lex Bohlmeijer voor De Correspondent

Ik denk dat het voor mensen belangrijk kan zijn om te ontdekken
in wat voor wereld ze leven. [...] Ik raad het ook iedereen aan.
– Ad Verbrugge in De Nieuwe Wereld
Marjolein Quené legt verbanden bloot waarvan je het bestaan
altijd al vermoedde, maar nooit kon benoemen.

Onze maatschappij, onze tijd,
kan niet begrepen worden
zonder het werk van managers
te begrijpen.
– Marjolein Quené

– Stevo Akkerman, journalist bij Trouw.

Omslagontwerp: Marc Suvaal | Prijs: € 19,99 | 288 pagina’s | paperback
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Ik ben twaalf, dertien, ik neem op

Een oude man ligt in bed, kijkt

maandag een vroege trein, om op tijd

naar de slapende vrouw naast hem

in de kostschool te arriveren. De wagon

en vraagt zich af wie ze is. Ze zijn

is gevuld met zwijgende, half slapende

tweeënveertig jaar getrouwd. Een

forenzen. Schuins tegenover mij, twee

paar dagen later overlijdt ze plots.

coupés verder, zit een jonge vrouw,

Wanneer hij haar kasten leegmaakt,

nauwelijks twintig, te lezen. Onze

vindt hij liefdesbrieven aan zijn beste

blikken kruisen elkaar herhaaldelijk (ik

vriend – dat Helen tijdens hun huwelijk

lees ook). Vanaf die maandag ga ik elke

een passionele affaire had, komt

week op zoek naar de wagon waarin

voor Warren Schmidt als een totale

zij zit, en kies ik een zitplaats dicht

verrassing. Ze is een vreemde voor hem.

genoeg om haar goed te kunnen zien,

Het vervolg van de film (About Schmidt)

ver genoeg omwille van mijn puberale

toont hoe iemand in het laatste kwartaal

schroom. In niet-denkbare gedachten

van zijn leven op zoek gaat naar zichzelf,

vloei ik in haar over en zij in mij. Ik ben

een coming of age in omgekeerde

nog te veel kind en te weinig puber om

volgorde. Door zijn pensionering is hij

PAU L V E R H A E G H E

het allesomvattende gevoel te reduceren

zijn professionele identiteit kwijt, de

emeritus hoogleraar aan de Universiteit

tot seksualiteit. Ze weet dat ik daar

dood van zijn vrouw zet een punt achter

Gent. Daarnaast is hij praktiserend

niet toevallig zit, en ik weet dat zij dat

een tot routine gereduceerd gezinsleven.

psychoanalyticus. Hij is auteur van

weet. Haar glimlach maakt dat ik de

Zonder deze ankerpunten weet hij

verschillende boeken over mens en

week met minder eenzaamheid start.

eenvoudigweg niet meer wie hij is.

maatschappij, waaronder Liefde in tijden

(1955) is

van eenzaamheid, Identiteit, Autoriteit

Gedurende een jaar bouwen wij – ja,
wij – een woordeloze intimiteit uit.

Een vreemd iemand,

en Intimiteit. Recent verscheen zijn essay

Intieme vreemden, het bestaat. Wanneer

met wie ik mij intiem verbonden voel.

Houd afstand, raak me aan (2020). Zijn

ik het schooljaar daarna met de fiets

Een intieme levensgezel,

werk is in meerdere talen vertaald.

naar school ga, verlies ik iets wat er

die een vreemde is.

nooit geweest is. Ik besef het nauwelijks,

Niet meer weten wie je bent.

ondertussen hebben de hormonen het
roer overgenomen.

Drie intieme vreemden dus.
We kunnen starten.

P R O M O T I E Het essay staat altijd in de belangstelling van partners van de Maand van
de Filosofie: Filosofie Magazine, iFilosofie, de Nachten van de Filosofie en via dagblad Trouw.
Daarnaast is er ook steevast aandacht voor het essay op radio en televisie.
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