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Om de grote uitdagingen van deze tijd beter te kunnen 
begrijpen, kijken we naar de literatuur. Drie maanden lang 
gaan we samen lezen. Welke perspectieven, wijsheden en 
inzichten bieden boeken ons?

Drie bijzondere denkers en doeners duiden de toekomst 
aan de hand van een van hun favoriete boeken.
Om zo ons voorstellingsvermogen te prikkelen en voorbij  
de korte termijn te denken.
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Leesgids voor de toekomst

Lees en praat je mee?
Sluit je aan bij de Pioniers Boekenclub 
vn.nl/pioniersboekenclub

De Pioniers Boekenclub is een samenwerking  tussen Vrij Nederland en De Pioniersfabriek

Eva Rovers 
14 december, 20.00 uur
Boek: Waarom zou je 
volwassen worden? 
Susan Neiman

Bas Heijne
16 november, 20.00 uur
Boek: Bel Ami
Guy de Maupassant

Marietje Schaake 
25 januari, 20.00 uur
Boek: Falend licht
Ivan Krastev en  
Stephen Holmes



De bestaande wereld werkte niet voor haar, 
merkte de Britse schrijfster Bernardine Eva-
risto, wier Girl, Woman, Other op vele 
nachtkastjes ligt, inclusief het mijne (haar 
levendige weergave van de lesboscene in 
het Londen van de jaren tachtig resoneerde 
nogal bij mij – ze draaiden er zelfs Mathilde 
Santings destijds fameuze EP’tje!). 

Omdat de bestaande wereld niet voor 
haar werkte, moest Evaristo haar ‘uitzon-
derlijkheid omarmen en zelf een wereld 
creëren’, vertelt ze Dieuwertje Mertens (p. 
16). Maar vanuit haar positie van buiten-
staander probeert ze ook al haar hele wer-
kende leven die niet-werkende wereld te 
veranderen. Bijvoorbeeld door zwarte 
vrouwen een stem te geven.

Wat je óók kunt doen als je de wereld 
wilt veranderen, is guillotine-memes rond-
sturen. Sjors Roeters, met stip onze radi-
caalste redacteur, ziet het symbool 
tegenwoordig overal opduiken waar men-
sen een radicale boodschap verkondigen. 
Maar geweld is natuurlijk geen oplossing, 
dus Roeters zal het komend jaar op zoek 
gaan naar mensen die zich verzetten tegen 
en alternatieven bieden voor kapitalisme en 
de daarmee samenhangende klimaatcatas-
trofe (p. 74). Zonder bloedvergieten.

Mensen zoals sociologe Marguerite van 
den Berg. ‘Ik werd helemaal weggeblazen 
door haar betoog,’ verzuchtte Annemiek 
Leclaire schuldbewust na haar eerste 
gesprek met Van den Berg over haar boek 
Werk is geen oplossing. ‘Ik heb geen enkele 
kritische vraag gesteld.’ 

Dat maakte ze daarna gelukkig wel 
goed, wat een spannend vraaggesprek ople-
verde  over het (volgens Van den Berg over-
schatte) belang van betaald werk (p. 64).
Van den Berg neemt afstand van het begrip 
‘precariaat’ (een samenstelling van precair 
en proletariaat), omdat we de onzekerheid 
met die term lokaliseren bij één bevolkings-
groep. Liever spreekt ze over de ‘precarise-
ring’ van de samenleving, want iederéén die 
moet werken voor een inkomen verkeert in 
haar ogen in een onzekere positie.  

Ze viert ‘alle verworvenheden van het 
feminisme’, maar ziet ook dat nu vrouwen 
meer betaalde arbeid verrichten, het voor-

heen onbetaalde werk op het gebied van 
zorg dat altijd vooral door vrouwen werd 
verricht, nu buiten werktijd wordt gedaan 
door diezelfde vrouwen of word doorge-
schoven naar ‘onderbetaalde krachten, 
vaak zonder verblijfsstatus die al helemaal 
geen bestaanszekerheid hebben’.

Over die onderbetaalde krachten zon-
der verblijfstatus schrijft Jonah Falke. Een 
‘redelijk stabiel leven’ is voor hen een kwes-
tie van leren overleven, ‘ze zijn inventief in 
hoe je de nacht moet doorkomen en leven 
van kleine baantjes’ (p. 40).

Een van de effecten van ‘precarisering’, 
zegt Marguerite van den Berg, is dat er 
nieuwe ongelijkheden ontstaan. Waar de 
een zich losvast door het leven worstelt, kan 
de ander rentenieren. ‘Mensen die vermo-
gen hebben, bijvoorbeeld door onroerend 
goed, kunnen daar op voortbouwen.’ Niet 
voor niets pleit hoogleraar economie en 
overheidsuitgaven Bas Jacobs voor meer 
belastingen op kapitaalinkomen (p. 94). 
Het huidige stelsel, maakt hij duidelijk, ver-
sterkt de geprivilegieerde positie van gefor-
tuneerden. Wie al verlangde naar de 
guillotine, zal dat na zijn analyse alleen nog 
maar meer doen. Maar laten we eerst maar 
eens de gaten dichten in ons belastingsys-
teem en iets doen aan de onder fiscalisten en 
gefortuneerden zo geliefde ‘pretbox’. n
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als je de wereld wilt 
veranderen, is guillotine-
memes rondsturen.  
Ze duiken tegenwoordig 
overal op waar mensen 
een radicale boodschap 
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