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Met boeken over verdelingsvraagstukken wordt
een traditie van ruim tachtig jaar nieuw
leven ingeblazen.

De komende jaren gaat het erom spannen: hoe zeker kunnen
we nog zijn van onze welvaart? Hoe veilig blijft de plek
waar wij wonen? Laten we de tweedeling verder ontsporen
of grijpen we in nu het nog kan? Hoe geven we ons onderwijs vorm? De woningmarkt? De zorg? Blijven we de macht
– of het nu ons kabinet is of de grote bedrijven – voldoende
controleren? Is het huidige economische systeem nog verenigbaar met een duurzame toekomst? Durven we überhaupt
wel grote keuzes te maken ten aanzien van het milieu?
Het zijn de grote vragen van deze tijd. Verdelingsvraagstukken, die naadloos aansluiten op de journalistieke agenda
die Vrij Nederland sinds 2020 voert.
In ons tijdschrift zijn onze journalisten maandelijks op
zoek naar de antwoorden op deze vragen. Door mensen
met verstand van zaken te interviewen en door onderzoeksjournalistiek te bedrijven.
Vrij Nederland heeft al ruim tachtig jaar de ambitie om
voor onze vrijheid te vechten en gelijkheid te stimuleren.
Vrije Nederlanders verdienen gelijke kansen. Onze kinderen
verdienen een veilige wereld. Een toekomst. En dat is niet
makkelijk – het is zelfs enorm ingewikkeld. Ingewikkelder
dan je kunt vangen in een artikel. Het is dus weer tijd voor
boeken.
Daarom herneemt Vrij Nederland een oude traditie.
Sinds de Tweede Wereldoorlog gaven we ruim 125 boeken
uit, maar de laatste jaren was het stil. Voor u ligt nu het
startschot van ons hernieuwde non-fictiefonds. Boeken over
macht, armoede, de toekomst van het kapitalisme en de
manier waarop we onze tijd indelen. Boeken die er moeten
zijn. Boeken waarin vragen worden gesteld die een gedegen
antwoord behoeven. Boeken onder één noemer:
Uitgeverij Vrij Nederland. Met één smoel: elk omslag wordt
ontworpen door de beroemde Israëlisch-Britse illustrator
Noma Bar.
Wij hebben er zin in. Maar vooral: het is nu of nooit.
Tot ziens in de boekwinkel!
Ward Wijndelts
Uitgeverij Vrij Nederland
www.vn.nl/boeken
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Kim van Keken en Dieuwertje
Kuijpers zijn politiek journalist bij
Vrij Nederland. Ze publiceerden
eerder bij onder meer Follow
The Money en De Groene
Amsterdammer. Van Keken was
Journalist van het Jaar in 2017.
Kuijpers is politicoloog.

VERSCHIJNINGSDATUM 15 JUNI 2022

Op zoek naar een spindoctorvrije zone
Manifest: In een tijd waar beeldvorming en spindoctors
regeren, wordt het tijd dat journalisten zélf op basis van feiten
de agenda bepalen.
Actueel
De rol van overheidscommunicatie
en journalistiek ligt
onder vuur.
Brisant
De discussie over
het belang van
een onafhankelijke
pers moet worden
gevoerd.
MARKETING & PR

- Pr-campagne
- Crowdfunding voor parlementaire
journalistiek in juni
- Aandacht in Vrij Nederland,
op radio en in andere media
- Auteurs zijn beschikbaar
voor interviews
- Socialmediacampagne

POLITIEK
MACHT
JOURNALISTIEK
MANIFEST
Kim van Keken
& Dieuwertje Kuijpers
TITEL: Kies toch niet steeds de kant
van de macht
UITVOERING: Paperback
FORMAAT: 14 x 21,5 cm
PRIJS: € 10,ISBN: 978 94 005 1542 0
VERSCHIJNT: 15 juni 2022
OMVANG: ca. 72 pagina’s
NUR: 320, Literaire non-ﬁctie
algemeen
ISBN E-BOOK: 978 90 449 3436 6
CAP E-BOOK: € 7,99
ISBN AUDIOBOEK: 978 90 461 7718 1
CAP AUDIOBOEK: € 5,99
AUTEUR:

Hoe kon het zo lang duren voor er écht journalistieke aandacht
kwam voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire? Kim van
Keken en Dieuwertje Kuijpers fileren de Haagse redacties en
schetsen een betere toekomst: een ingewijdenvrije parlementaire
journalistiek die geen onderdeel is van het spel. Zonder
ditjes-en-datjes rondom ‘hoofdrolspelers’. Zonder goedbedoelde
‘tips’ van spindoctors die ‘even iets willen meegeven’. Zonder
vooraf uitonderhandelde interviews en zonder ingestoken
reconstructies. De primaire producten van Den Haag zijn wetten, beleid en begrotingen: dat is wat burgers raakt in hun dagelijks leven, niet de vraag of de formateur een wijntje te veel op
had. Een journalistiek die, kortom, het oog op de bal houdt
en zich concentreert op politieke daden, en chronisch niet onder
de indruk is van de retorische rookmachine eromheen.

Jonah Falke (1991) werd geboren in
Ulft en studeerde painting aan ArtEZ
in Enschede. Hij exposeerde in binnenen buitenland. In 2016 verscheen zijn
debuutroman Bontebrug en in 2019
zijn tweede roman De mooiste vrouw
van de wereld bij Lebowski Publishers.
Zijn non-fictieboek De geschiedenis van
mijn sok zal medio 2023 verschijnen.
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“Ik vind Falke een
van de interessantste
stemmen van een
nieuwe generatie
schrijvers. Eigen,
scherp, pretentieloos.”
- Roxane van Iperen

VERSCHIJNINGSDATUM 23 AUGUSTUS 2022

De zorgen van hulpverleners

Reportages over het leven in de schaduw
van de welvaart.
Relevant
Vier liberale kabinetten
op rij hebben een
grote welvaartskloof
gecreëerd.
Aangrijpend
De journalistiek-literaire
methode van Falke
roept herinneringen
op aan de beste
reportages van
Gerard van Westerloo
voor de kleurenbijlage.
MARKETING & PR

- Voorpublicaties
in Vrij Nederland
- Pr-campagne
- Auteur beschikbaar
voor interviews
- Boekpresentatie in aanwezigheid van betrokkenen
- Socialmediacampagne

ARMOEDE
HULPVERLENING
OVERHEID
INKOMENSONGELIJKHEID
Jonah Falke
TITEL: Van armoede
UITVOERING: Paperback
FORMAAT: 14 x 21,5 cm
PRIJS: € 21,99
ISBN: 978 94 005 1528 4
VERSCHIJNT: 23 augustus 2022
OMVANG: ca. 256 pagina’s
NUR: 320, Literaire non-ﬁctie
algemeen
ISBN E-BOOK: 978 90 449 3407 6
CAP E-BOOK: € 13,99
ISBN AUDIOBOEK: 978 90 461 7686 3
CAP AUDIOBOEK: € 15,99
AUTEUR:

Veel mensen leven binnen, want buiten kost alles geld. Ze
koesteren wantrouwen tegen de overheid en openen hun voordeur voor niemand. De armoede in Nederland neemt, zo is
de verwachting, de komende jaren toe. Ook groeit het aantal
daklozen en werkende armen, en de pandemie heeft gezorgd
voor een stroomversnelling. Ook komen er nieuwe armen aan:
hoogopgeleiden en zzp’ers. Zij stellen hun hulpvraag nog langer uit, omdat ze denken dat ze het zelf wel kunnen oplossen.
Alles is er in Nederland om mensen te helpen, maar instanties
en overheden communiceren niet met elkaar. De hulpverleners
die mensen wél helpen, moeten vaak van de regels afwijken.
In een reeks reportages in de klassieke traditie van
Vrij Nederlands onderzoeksjournalistiek onderneemt Jonah
Falke een persoonlijke zoektocht naar armoede in Nederland.
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Tom Grosfeld (1994) is journalist.
Hij schrijft voor Het Parool en
Vrij Nederland over de tijdgeest
in het algemeen en de invloed
van digitalisering en technologie
op onze manier van leven in
het bijzonder.

VERSCHIJNINGSDATUM 13 SEPTEMBER 2022

Dat pers ik er nog wel tussen
We timmeren ons bestaan zo goed dicht dat er geen
enkele ruimte meer is voor spontaniteit. Heel efﬁciënt,
maar er is een keerzijde.
Confronterend
Wie zijn agenda
dichttimmert, krijgt
een spiegel
voorgehouden.
De irrationele
medemens ziet
de voordelen van
chaos en spontaniteit.
Tegendraads
Een verfrissend en
intellectueel tegengeluid als antwoord op
de berg zelfhulpboeken.
MARKETING & PR

- Gebaseerd op een van
de bestgelezen stukken
van het jaar in Het Parool
- Pr-campagne
- Voorpublicaties
in Vrij Nederland
- Socialmediacampagne

ZELFONTPLOOIING
LEVENSHOUDING
VERVULLING
Tom Grosfeld
TITEL: Agendahedonisme
UITVOERING: Paperback
FORMAAT: 14 x 21,5 cm
PRIJS: € 21,99
ISBN: 978 94 005 1524 6
VERSCHIJNT: 13 september 2022
OMVANG: ca. 256 pagina’s
NUR: 320, Literaire non-ﬁctie
algemeen
ISBN E-BOOK: 978 90 449 3410 6
CAP E-BOOK: € 13,99
ISBN AUDIOBOEK: 978 90 461 7689 4
CAP AUDIOBOEK: € 15,99
AUTEUR:

We zijn meer dan ooit geobsedeerd door efficiëntie, productiviteit en doelmatigheid. Die waardes hebben niet alleen
onze werktijd, maar ook ons privéleven gekoloniseerd.
Het is de bril waardoor we ons bestaan bezien. De verinnerlijking van het kapitalistische arbeidsethos, de nieuwe digitale
technologieën die in rap tempo om ons heen verschijnen
en de toenemende individualisering van de samenleving
zorgen ervoor dat we ons leven zien als een groot, rationeel
project waar we het maximale uit moeten halen. Het gevolg
is een dichtgetimmerd bestaan waarin nauwelijks ruimte
overblijft voor spontaniteit, verveling en het onverwachte.
Waardes die, omdat ze geen groei opleveren en niet meetbaar
zijn, steeds meer worden verdrukt, maar juist zo van belang
zijn voor het alledaagse leven.
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Sjors Roeters (Groningen, 1991)
is redacteur van Vrij Nederland.
Hij verdiept zich in de wereld
van het kapitalisme, de problemen
die het veroorzaakt en het verzet
ertegen. Het afgelopen jaar reisde
hij door Europa op zoek naar
alternatieven voor het kapitalisme.

VERSCHIJNINGSDATUM 11 OKTOBER 2022

Het is nog niet te laat!

Een internationale zoektocht naar alternatieven
voor het kapitalisme.
Relevant
De jonge generatie
voelt de snoeiharde
noodzaak tot
ingrijpen in het
destructieve systeem.
Actueel
Aandacht voor
Extinction Rebellion,
Greta Thunberg
en andere
‘veranderaars’ groeit.
MARKETING & PR

- Pr-campagne
- Voorpublicaties
in Vrij Nederland
- Nieuwsbrief
met ambassadeurs
- Auteur is beschikbaar
voor interviews
- Socialmediacampagne

KAPITALISME
KLIMAAT
VERZET
Sjors Roeters
Miljardairs onder
de guillotine
UITVOERING: Paperback
FORMAAT: 14 x 21,5 cm
PRIJS: € 21,99
ISBN: 978 94 005 1522 2
VERSCHIJNT: 11 oktober 2022
OMVANG: ca. 256 pagina’s
NUR: 320, Literaire non-ﬁctie
algemeen
ISBN E-BOOK: 978 90 449 3408 3
CAP E-BOOK: € 13,99
ISBN AUDIOBOEK: 978 90 461 7687 0
CAP AUDIOBOEK: € 15,99
AUTEUR:
TITEL:

Het beeld van de guillotine duikt steeds vaker op in
de onderstroom van de samenleving. Het verschijnt bij
protesten en online. Miljardairs zijn het doelwit. Wat wil
die revival ons vertellen?
Ecosystemen staan op instorten. Gevolg van
de ongebreidelde groei van het kapitalisme, stellen wetenschappers. Als er niet snel een eind aan komt, zullen
miljoenen mensen sterven. Er is een punt waarop het recht
op verzet omslaat in een verplichting. De guillotine
symboliseert het eindpunt van verzet. Er wordt naar
gegrepen als alle andere middelen zijn uitgeput.
Maar miljardairs liggen nog niet onder de guillotine
– er bestaan nog alternatieven voor het kapitalisme. Sjors
Roeters gaat op zoek. Kan het tij nog worden gekeerd?
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