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BOEKEN ✶

Vrijheid
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VERANDEREN: METHODE
Jarenlang heeft Édouard Louis slechts één alomvattende wens: hij wil ontsnappen aan zijn verstikkende
en achtergestelde jeugd in Noord-Frankrijk. Hij droomt ervan om rijk te zijn en op straat herkend te
worden. Hij laat zijn beste vriendin in de steek om toegang te krijgen tot de elite van Parijs. Maar nu,
op het moment dat hij wereldwijd succesvol is, wil hij eigenlijk alleen maar in een hoekje blijven liggen,
weg van alles. De Bezige Bij, € 22,99.
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HET VUUR VAN DE VRIJHEID
De jaren 1933 tot 1943 markeren het zwartste hoofdstuk in de moderne Europese geschiedenis.
Terwijl de catastrofe nadert, ontwikkelen Hannah Arendt, Simone Weil, Simone de Beauvoir en Ayn
Rand hun visionaire ideeën: over de relatie tussen het individu en de samenleving, tussen mannen en
vrouwen, seks en gender, vrijheid en totalitarisme. De Bezige Bij, € 36,99.
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KING EN DE DRAKENVLINDERS
De twaalfjarige King heeft een geheim. Hij valt op jongens. Dat is voor geen enkele jongere eenvoudig,
maar voor een zwarte jongen op het platteland in het zuiden van de VS is het extra zwaar. Zeker als
je oudere broer net volkomen onverwacht is overleden en het gezin verlamd is van verdriet.
Singel Uitgeverijen, € 18,99.
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GASTVRIJHEID
Elke dag zijn we wel iemands gast of gastheer. We reizen naar het buitenland, gaan op bezoek bij
vrienden of verwelkomen nieuwe medewerkers in onze organisatie. Gastvrijheid is alomtegenwoordig.
Tegelijk beleven we volgens sommigen het einde van de gastvrijheid. Door het massatoerisme en de
opkomst van de hospitalityindustrie zou de spontane hartelijkheid van weleer vervangen zijn door
commerciële berekening, zakelijkheid en voorgeschreven gedragscodes. Atlas Contact, € 21,99.
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STRIJD VOOR DE VRIJHEID
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 vechten. Nathan Law werd in 2014 bekend als een van
de leiders van het verzet tegen de Chinese invloed op de politiek in Hongkong. De soevereiniteit over
de Britse kolonie werd in 1997 overgedragen aan de Volksrepubliek China op voorwaarde dat de stad
vijftig jaar lang zijn eigen democratische koers mocht varen. Lemniscaat, € 24,99.

De keuze van Jeltje
ON THE NECESSITY OF GARDENING
Niet omdat ik nu enorme groene vingers heb of niet bij mijn plantjes weg te slaan
ben…maar ik beveel dit boek puur om zijn uiterlijk aan (jaja, don’t judge a book….).
Dit boek heeft namelijk de ‘Gouden Letter’ gewonnen voor het best vormgegeven
boek ter wereld. Dat heeft de jury van de ‘Schönste Bücher aus aller Welt’, een
jaarlijkse competitie waar boeken uit meer dan dertig landen aan meedoen,
onlangs bekend gemaakt. On the Necessity of Gardening is een essaybundel waarin
verschillende auteurs aan de hand van tuinieren reflecteren op kwesties als
ecologie en klimaat. Het boek is vormgegeven door Bart de Baets. Verantwoordelijk
voor de lithografie en druk is Wilco Art Books, een dochterbedrijf van drukkerij
Wilco. En ik moet zeggen, het is ook een plaatje! Valiz, € 29,90.
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