
PRAAT OVER      
HET KLIMAAT

Iedereen praat over het klimaat. Maar wat 
weet jij erover? Duik in onze suggestielijst 
op zoek naar tips of gewoon een spannend 
verhaal. De informatieve boeken vind je 
terug via het nummer, ze staan oplopend 
in deze lijst. De romans staan alfabetisch 
gerangschikt, op familienaam van de  
auteur.

“Climate change has never  
received the crisis treatment from 
our leaders, despite the fact that it 
carries the risk of destroying lives 
on a vastly greater scale than  
collapsed banks or collapsed  
buildings.” Naomi Klein
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Informatief

Transitie : onze welvaart van morgen (309)

Beschouwing over het einde van de huidige welvaarts-
maatschappij en de transitie naar een duurzame 
ecologische en sociale economie die de eenheid en 
samenhang van de Aarde, mens en economie respec-
teert. De auteur biedt uitzicht naar de route van een 
duurzame ecologische en sociale economie en schetst 
de kern van het transitie-denken, de eenheid en 
samenhang van Aarde, mens en economie. 

Material matters : het alternatief voor onze roof-
bouwmaatschappij (351.31)

In dit boek werken architect Thomas Rau en econome 
Sabine Oberhuber stapsgewijs toe naar een nieuw 
economisch model. Doel: een toekomstbestendige 
wereld waarin de consument niet langer eigenaar 
maar gebruiker is van materialen (die een circulaire 
levensloop krijgen waardoor afval verleden tijd is). 
Dit lijkt een utopie, maar het boek schetst – aan de 
hand van aansprekende cases en voorbeelden – een 
werkbaar model dat dit ideaal daadwerkelijk mogelijk 
kan maken. 

Dwalen in het antropoceen (505)

Filosofische beschouwing over het antropoceen, het 
tijdperk waarin de mens als nooit tevoren ingrijpt in de 
natuur met ingrijpende gevolgen voor het klimaat en 
de leefbaarheid. 

Eerste hulp bij klimaatverandering : 
in vijf stappen naar een bloeiende toekomst, 
voor jou en de planeet (556)

We staan aan de vooravond van de grootste transitie 
in de geschiedenis maar de uitdaging op dit moment 
is niet de techniek. Het is de mens en zijn motiva-
tie. Om die op te krikken, is meer lol onontbeerlijk. 
Gegoten in een handboek om een superhero mindset 
te ontwikkelen, waardoor in actie komen verschrikke-
lijk leuk wordt. Dit boek kan een onverwacht positief 
effect hebben!

 
Duistere ecologie : voor een logica van de 
toekomstige co-existentie (570.3) 

Diepgaande en licht-anarchistische reflecties over 
de historische en filosofische wortels van een door-
brekend ecologisch bewustzijn in de huidige periode 
van het antropoceen. De auteur is een van de toon-
aangevende Engelstalige filosofen van dit moment, 
die meerdere boeken heeft geschreven over ecologie, 
vanuit een achtergrond in literatuur en kunstgeschie-
denis. Originele, hoogstaande, diepzinnige en bijzon-
der ingewikkelde filosofie met anarchistische trekken.
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Informatief

Het geluk van het genoeg : 
pleidooi voor soberheid (570.3)

Pleidooi door de Franse schrijver en filosoof Pierre 
Rabhi voor een andere maatschappij die respectvoller 
omgaat met zowel de mens als de Aarde en voor een 
wereldwijde ontwikkeling van agro-ecologie. Rabhi, 
die de stad verliet voor het platteland, vertelt over zijn 
ervaringen en ontwikkelt op basis daarvan een heldere 
visie op de mondiale problemen én oplossingen.

40 graden in de schaduw : 
over leven in een ander klimaat (614.6)

40 graden in de schaduw geeft via 21 heldere vragen 
over de klimaatverandering aan hoe het zover is geko-
men. Het boek schetst op een laagdrempelige manier 
de uitdagingen, mechanismen en mogelijke uitwegen. 

Doe het zelf! Ecologie op hoge hakken
(614.6)

Praktische tips & trucs in hoofdstukken over badka-
mer, wonen, keuken, slaapkamer: refuse, reduce, 
reuse, repair, recycle. Zelf zakjes meenemen, je eigen 
shampoo maken. Voor kleding is er een handig lijstje 
voor het voorkomen van impulsaankopen. Leuk boek 
voor de beginnende zero waster. 

Eerste hulp bij klimaatverwarring: waarom de 
opwarming van de aarde veel meer is dan een 
milieuprobleem (614.6)

In ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’ bekijkt Pieter 
Boussemaere het klimaat vanuit een historische 
invalshoek. Hij geeft een overzicht van ons klimaat in 
verleden, heden en toekomst, met als rode draad het 
verhaal achter de ontdekking van het probleem, de 
controverse errond en de duizelingwekkende belan-
gen waarin het verstrikt raakte.

In het oog van de klimaatstorm (614.6)

Klimaatprofessor Ypersele vertelt over zijn engage-
ment en biedt tegelijkertijd een blik achter de scher-
men van de grote internationale conferenties waar hij 
kind aan huis is. Hij beantwoordt de vragen die ertoe 
doen, gaande van ‘Wat is nu echt de staat van het 
klimaat?’ tot ‘Hoe kunnen we de transitie inzetten?’. 

No time: verander nu, voor het klimaat alles 
verandert (614.6)

Klimaatverandering is al tijden een veelbesproken 
onderwerp. Aan de ene kant staan milieuactivisten die 
de wereld proberen te waarschuwen voor de gevolgen 
van temperatuurstijging, terwijl aan de andere kant 
geluiden klinken die deze uitspraken ontkennen. 
Een beter milieu begint niet uitsluitend bij jezelf - in 
een wereld die draait om kapitalisme moeten eerst 
de achterliggende sociale, economische en politieke 
ideologieën veranderen voordat we de natuur kunnen 
redden. 
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No Time -  Naomi Klein

De vijf klimaatlessen van 
Naomi Klein

  

“Je kunt klimaatverandering niet bestrijden  
zonder het kapitalisme te bestrijden”, schrijft 
de Canadese journaliste en activiste Naomi  
Klein in haar boek ‘This Changes Everything’.  
Een beschouwing middels vijf lessen voor de 
klimaatbeweging.

In haar eerdere boeken ‘De shockdoctrine’ (2007) en  
‘No logo’ (2000) behandelde de Canadese journaliste en 
activiste Naomi Klein onderwerpen als neoliberale shock 
therapie, consumentisme, globalisering en rampen- 
kapitalisme. Ze documenteerde daarin uitgebreid de drij-
vende krachten achter de economische ongelijkheid en 
de aantasting van het milieu in de afgelopen vijftig jaar.

In haar boek ‘This Changes Every-
thing: Capitalism vs. the Climate’ 
(Nederlandse titel: ‘No time, ver-
ander nu voor het klimaat alles 
verandert’) werpt Klein haar blik op 
de toekomst. Ze betoogt dat er radi-
cale actie ondernomen moet wor-
den om een catastrofe als gevolg 
van klimaatverandering af te wen-
den.

In het wijzen op de urgentie van deze bedreiging staat ze 
niet alleen. Maar wat Klein onderscheidt is haar argument 
dat het kapitalisme en haar streven naar winst – niet 
zozeer CO2 – de wortel van klimaatverandering vormt en 
ons onverbiddelijk voert naar een “milieu Armageddon”.

‘No time, verander nu voor het klimaat alles verandert’ 
is het waard om volledig te lezen volgens Ethan Corey en 
Jessica Corbett van het online magazine In these Times, 
maar ze vatten het boek alvast samen in de volgende vijf 
“lessen” voor de klimaatbeweging .

1.“Pleister op de wond” oplossingen werken niet

“Alleen een massale sociale beweging kan ons nu redden. 
Omdat we weten waartoe het huidige systeem ons leidt.”

Veel van de discussies omtrent klimaatverandering focus-
sen op wat Klein afdoet als ‘pleister op de wond’-oplos-
singen: winst-vriendelijke ‘oplossingen’ zoals technolo-
gische innovaties, emissiehandel en zogenaamd schone 
alternatieven zoals aardgas. Volgens Klein doen deze 
strategieën te weinig en zijn ze te laat. In haar kritiek op 
het betrekken van het bedrijfsleven in het voorkomen 
van klimaatverandering laat ze zien hoe winstgevende 

“oplossingen” die naar voren geschoven werden door 
denktanks (en hun zakelijke financiers) het probleem in 
werkelijkheid verergeren.

Als voorbeeld noemt Klein dat emissiehandel program-
ma’s perverse prikkels creëren die het vervuilers mogelijk 
maakt méér schadelijke broeikasgassen te produceren, 
om er vervolgens voor betaald krijgen ze te verminderen. 
Emissiehandel hielp bedrijven miljarden te verdienen en 
zo rechtstreeks te profiteren van de degradatie van de 
planeet.

In plaats daarvan, redeneert Klein, moeten we breken 
met het marktfundamentalisme en moeten we lange ter-
mijn plannen implementeren, bedrijven strikt reguleren, 
de belasting verhogen waardoor de overheid meer uit kan 
geven en privatisering terugdraaien, om zo infrastructuur 
weer onder publieke controle te krijgen.

2. We moeten onszelf beter maken, niet de wereld

“De aarde is niet onze gevangene, onze patiënt, onze 
machine of, inderdaad, ons monster. Het is onze wereld. 
En de oplossing voor klimaatverandering is niet het beter 
maken van de wereld, maar het verbeteren van onszelf.”

Klein wijdt een volledig hoofdstuk van het boek aan 
geo-engineering: een onderzoeksveld wat bepleit wordt 
door een kleine groep wetenschappers, financiers en 
mediafiguren, met als doel klimaatverandering tegen te 
gaan door de aarde zelf te wijzigen. Bijvoorbeeld door 
woestijnen te bedekken met reflecterend materiaal 
om zonlicht terug naar de ruimte te sturen of zelfs door 
de zon te dimmen om de hoeveelheid warmte die de 
aarde bereikt te verminderen. Wereldwijd hebben poli-
tici en publiek veel milieu-, gezondheids- en ethische  
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bezwaren tegen deze experimenten. Klein waarschuwt 
voor de onbekende consequenties van het creëren van 
een “Frankensteinse wereld” waarin meerdere landen 
tegelijkertijd verschillende projecten starten.

In plaats van het herstellen van de balans in het milieu, 
zullen deze techno fixes volgens Klein de balans alleen 
maar verder verstoren. Daarbij zullen ze stuk voor stuk 
nieuwe problemen veroorzaken met een eindeloze keten 
van volgende aanpassingen.

3. We kunnen niet vertrouwen op “goed bedoelde” 
financiering door bedrijven

“Een groot aantal progressieven is uit het debat over kli-
maatverandering gestapt, voor een deel omdat ze dach-
ten dat de Big Greens – de grote milieuorganisaties – 
overspoeld met filantropische dollars, deze kwestie wel 
zouden oplossen. Dat, zo bleek, was een ernstige fout.”

Klein heeft scherpe kritiek op samenwerkingsverbanden 
tussen bedrijven en milieugroepen, samen met de pogin-
gen van ‘groene miljardairs’ zoals Bill Gates en de Virgin 
Group van Richard Branson om het kapitalisme te gebrui-
ken voor de bestrijding van het broeikaseffect.

Wanneer het kapitalisme zelf een van de belangrijk-
ste oorzaken van klimaatverandering is, betoogt Klein, 
heeft het geen zin om van bedrijven en miljardairs te ver-
wachten dat ze planet voor profit laten gaan. De Gates 
Foundation bijvoorbeeld, financiert milieugroepen die 
zich inzetten voor de bestrijding van klimaatverande-
ring, maar investeerde tot december 2013 ten minste  
1,2 miljard dollar in BP en Exxonmobil.

Bovendien, als Big Greens afhankelijk worden van finan-
ciering van bedrijven, beginnen ze de bedrijfsagenda 
naar voren te schuiven. Organisaties als Nature Con-
servancyen Environmental Defense Fund die miljoenen 
dollars hebben aangenomen van pro-fracking bedrijven 
zoals Shell, Chevron en JP Morgan, zetten nu aardgas in 
de kijker als een schoner alternatief voor olie en kolen.

4. We moeten desinvesteren en herinvesteren

“De belangrijkste kracht van desinvestering is niet dat het 
Shell en Chevron op de korte termijn financieel schaadt, 
maar dat het de sociale legitimiteit van fossiele brandstof 
bedrijven erodeert en de druk op politici opbouwt om 
emissiereducties te introduceren.”

“Critici van de fossiele desinvestering beweging bewe-
ren vaak dat desinvestering een minimale impact op de 
vervuilers zal hebben. Maar Klein stelt dat deze redene-
ring het punt mist, en citeert het argument van Canadese 
desinvestering activist Cameron Fenton dat “niemand 
denkt dat we fossiele brandstoffen bedrijven failliet kun-
nen laten gaan. Maar we kunnen wel hun reputatie failliet 
laten gaan en daarmee hun politieke macht.”

Belangrijker nog is dat desinvestering de deur opent voor 
herinvestering. Een paar miljoen dollar uit de handen van 
ExxonMobil en BP maakt geld vrij dat besteed kan wor-
den aan het ontwikkelen van groene infrastructuur, of 
aan empowerment van gemeenschappen om hun econo-
mieën te lokaliseren. Dertien Amerikaanse hogescholen 
en universiteiten, 25 Noord-Amerikaanse steden, onge-
veer veertig religieuze instellingen en een aantal grote 
stichtingen hebben al toegezegd afstand te doen van 
aandelen en schenkingen vanuit de fossiele brandstof- 
sector.

5. Klimaatverandering aanpakken is een kans om 
andere sociale, economische en politieke kwesties 
aan te pakken

“Als de klimaatverandering ontkenners beweren dat de 
opwarming van de aarde een complot is om de rijkdom te 
herverdelen, is dat niet (alleen) omdat ze paranoïde zijn. 
Het is ook omdat ze goed opletten.”

In The Shock Doctrine legt Klein uit hoe bedrijven crises 
in de hele wereld hebben uitgebuit om winst te maken. In 
This Canges Everything stelt ze dat de klimaatcrisis kan 
dienen als een wake-up call voor wijdverspreide demo-
cratische actie. Bijvoorbeeld, toen in 2007 een tornado 
de stad Greensburg, Kansas grotendeels verwoeste, wees 
de stad top-down manieren voor wederopbouw af. Men 
koos voor een community-based aanpak voor het her-
stel dat de democratische participatie vergrootte met als 
resultaat milieuvriendelijke publieke gebouwen. Nu is 
Greensburg een van de groenste steden van Amerika.

Volgens Klein illustreert dit voorbeeld hoe mensen kli-
maatverandering kunnen gebruiken om samen te komen 
tot het opbouwen van een groenere samenleving. Kli-
maatverandering kan en moet ook een radicale trans-
formatie van onze economie teweegbrengen: minder 
verbruik, minder internationale handel (onderdeel van 
herlokaliseren onze economieën) en minder particuliere 
investeringen, en nog veel meer overheidsuitgaven om 
de infrastructuur die we nodig hebben voor een groene 
economie . “Impliciet in dit alles”, schrijft Klein, “is veel 
meer herverdeling, zodat meer van ons comfortabel kun-
nen leven binnen de draagkracht van de planeet.”

Dit artikel verscheen op de website van Down to Earth 
Magazine, een onafhankelijke publicatie van Milieu- 
defensie, op 28 augustus 2014.

No Time - Naomi Klein
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Informatief

Stop met klagen : doe-het-zelfgids voor een 
vrolijke nieuwe wereld (614.6)

Tips voor consumenten en burgers om hun ecologi-
sche voetafdruk te verkleinen. Een ‘doe-het-zelfgids 
voor een vrolijke nieuwe wereld’ heeft de auteur als 
ondertitel aan zijn boek gegeven. Zijn doel is om met 
plezier een omschakeling te maken naar een nieuwe 
manier van leven. 

Tien klimaatacties die werken (614.6)

Lijkt de klimaatverandering een ver-van-mijn-bed-
show, een wereldprobleem waar je zelf weinig vat op 
hebt? Of weet je niet goed wat je zelf kunt onderne-
men? Mogelijk doe je al van alles. Alleen, helpt het 
ook echt? In Tien klimaatacties die werken vertrekt Pie-
ter Boussemaere van de naakte feiten. Vrij van ideo-
logisch of politiek getouwtrek biedt hij tien acties die 
wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. 

De tovenaar en de profeet : twee grondleggers 
en hun concurrerende ideeën over een leefbare 
toekomst op onze planeet (614.6)

Over 40 jaar zal de wereldbevolking de 10 miljard 
bereiken. Dit gegeven legt volgens Mann 2 type men-
sen bloot – de profeten en de tovenaars. De profeten 
zijn de volgelingen van William Vogt, een van de 
grondleggers van de milieubeweging. De tovenaars zijn 
de erfgenamen van Norman Borlaug, grondlegger van 
de massaproductie van gewassen. Op toonaangevende 
wijze voorziet Mann deze 2 standpunten van een  
historische context en weegt hij de mogelijkheden. 

Het zero waste project : een leuker leven met 
minder plastic (614.6)

Denk je bewust te leven maar erger je je aan de hoeveel-
heid (plastic) afval en rommel die je om je heen verza-
melt? Nicky en Jessie Kroon besloten als experiment een 
maand lang zero waste te gaan leven: zonder afval. In 
Het Zero Waste Project delen Nicky en Jessie hun twaalf 
belangrijkste lessen om een duurzame lifestyle te ont-
wikkelen en vertellen ze over hun successen én misluk-
kingen. 

Low impact man : praktische tips voor een 
ecologisch leven van wieg tot graf (614.62)

Steven Vromman gaat op een overzichtelijke en prakti-
sche manier in op concrete mogelijkheden om je ecolo-
gische voetafdruk te verkleinen. In een oogopslag wordt 
duidelijk wat je kunt doen voor een beter en vaak ook 
goedkoper leven mét respect voor onze planeet. Naast 
ecologische achtergrondinformatie en concrete tips krijg 
je in het boek hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan.

De verborgen impact : alles voor een 
ecopositief leven (614.62)

De auteur maakt inzichtelijk wat er buiten ons blik-
veld gebeurt met onze planeet: de consument vraagt 
en betaalt maar ziet niet wat de gevolgen elders op 
de wereld zijn. De drie delen – ‘Wat is onze verborgen 
impact?’, ‘Wat zijn de gevolgen?’, ‘Hoe kunnen we het 
oplossen?’ – gaan in op wat we willen en de gevolgen 
die dit heeft voor de planeet en voor ons. De oplossing is 
samenwerking tussen overheid, bedrijven en consumenten. 
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Informatief

Niets verspillen doe je zo! : recepten en  
praktische tips voor elke dag (614.65)

Bewust consumeren en daarmee besparen door 
kritisch te kijken naar eigen koopgedrag en omgang 
met middelen, producten en diensten die ons 
dagelijks leven materieel invullen. Talrijke tips voor 
meer duurzaam leven door minder afval en meer 
hergebruik. De auteur ijvert voor bewustwording en 
motiveert tot praktisch handelen inzake besparende 
mogelijkheden in de persoonlijke situatie en toepas-
bare alternatieven te bieden voor - veelal onbewuste -
verspilling. 

Recycle! : als afval grondstof wordt (614.65)

Een helder en goed gefundeerd pleidooi voor kring-
loopeconomie. Veel concrete voorbeelden, vooral uit 
België, dat in Europa voorop loopt met afvalverwer-
king en grondstofterugwinning. Daar kan Nederland 
nog veel van leren! Een belangrijk boek voor iedereen: 
consumenten, ontwerpers, producenten, politici en 
bedrijfsadviseurs, om kringloopdenken en samenwer-
king te bevorderen. 

Natuurlijk tuinieren : biologisch, ecologisch, 
organisch (632.2)

Natuurlijk tuinieren is hét handboek voor biologisch, 
duurzaam, ecologisch, organisch en vooral ontspan-
nen tuinieren. Het meest praktische en toegankelijk 
geschreven boek voor wie bewust tuiniert met aan-
dacht voor onze omgeving, het milieu en een gezon-
dere manier van leven. Bob Flowerdew is expert op dit 
gebied met een aanstekelijke, eigen visie op natuurlijk 
tuinieren. Een must-have voor de biologische tuinier. 

Tiny Houses : minder huis, meer leven (718.8)

Een tiny house is een volwaardige woning op minder 
dan 50 m2 met een kleine ecologische voetafdruk. 
Vaak zelfvoorzienend en off-grid, ofwel geen gebruik 
van openbare voorzieningen. De verhalen van de 
bewoners worden afgewisseld met praktische informa-
tie. Steeds meer mensen kiezen ervaring boven bezit 
en bewoners vragen om flexibiliteit van gemeenten op 
gebied van wet- en regelgeving. Tiny House Belgium 
bouwt vooral huisjes. 

Higher ground (761.2)  

Karl De Keyzer verbeeldt een fictionele wereld na 
een vloedgolf. Door de opwarming van het klimaat is 
Europa overstroomd en mensen zijn hogere oorden 
gaan opzoeken. Ze migreerden naar bergtoppen.  
Claudel vult de publicatie aan met het verhaal ‘Ararat’. 
Een boek met een vleugje ironie.

Wij doen mee

Westrand organiseert al 5 jaar op rij 
een ecologisch event ‘The only way is 
UPcycling’ waar de nadruk ligt op het 
hergebruik van materialen. Het concept 
is in een nieuw kleedje gestoken, maar 
je vindt er nog enkele bekenden terug. 

Zo kan je nog steeds kleren ruilen tijdens de swishing, workshops volgen 
met Archeduc en prutsen met de Maakhangaar of in doorloopateliers 
rond hout, textiel en voeding. ‘Maak het mee’ gaat een stapje verder. 
Dit duurzaam event wil je meemaken maar ook echt méé maken: mee 
een schilderij maken, mee een avondmaal maken, een tafel en stoelen 
maken, de sfeer, en zoveel meer... 
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Romans

T. C. BOYLE  Na de barbarij

Alma werkt als biologe op de Channel Islands. Het 
is haar missie de bedreigde inheemse diersoorten 
te beschermen tegen indringers als ratten en wilde 
varkens. Haar tegenstander Dave, een rancuneuze die-
renrechtenactivist, ijvert voor het in leven houden van 
àlle dieren. Hij gaat daarvoor tot het uiterste om de 
plannen van Alma en haar collega’s te dwarsbomen.

T.C. BOYLE   De terranauten

Acht streng geselecteerde, jonge Terranauten, 4 vrou-
wen en 4 mannen, laten zich vrijwillig opsluiten in een 
‘ecosfeer’, de E2. Want wat als de aarde daadwerkelijk 
door klimaatveranderingen op termijn onbewoonbaar 
wordt, waar verkassen we naartoe? Twee jaar lang 
moeten de acht zich zien te redden in deze E2 met 
wat ze aan bestaansmiddelen hebben meegekregen 
bij het naar binnen gaan. Een meesterlijke roman 
over een actueel en steeds prangender probleem: het 
klimaat.

CRAIG THOMPSON
Habibi (Volwassenen verhalend Graphic novel)

De mooie, mysterieuze Dodola en de donkere, trouwe 
Zam waren kindslaven. Ze leerden elkaar kennen toen 
ze op de vlucht sloegen voor hun meesters. Dodola en 
Zam zijn voor altijd verbonden door hun tragisch lot en 
hun mysterieuze liefde. Habibi is hedendaags én tijd-
loos, een verhaal over onze relatie met de natuur, het 
culturele verschil tussen de eerste en de derde wereld, 
de verschillen tussen het christendom en de islam en 
de magie van het verhalen vertellen.

GEERT DE KOCKERE
Gezond weer op

Dorian Lemmens is een succesvol directeur van een 
groot communicatiebureau. Maar op een dag verkoopt 
hij have en goed en stapt de trein op zonder te weten 
waar naartoe. Voor hij het goed en wel beseft, staat 
hij voor een van de machtigste bankiers van het land 
die hem een hoogst merkwaardig voorstel doet: de 
boeren ervan overtuigen om hun grond aan een unie 
van banken te verkopen... Een roman over een bizar 
machtsspel met de natuur, het landschap en zuiver 
water als inzet. 

MICHAEL PALIN 
De waarheid

Milieujournalist Keith Mabbut krijgt een eervolle en 
lucratieve opdracht: het schrijven van een biografie 
over Hamish Melville, een raadselachtige, eigen-
gereide antropoloog en milieuactivist. Hij ontmoet 
Melville in India, die hem het ware India toont: 
corrupte economische progressie op basis van 
armoede, uitbuiting en bedreiging van minderheden. 
Aanvankelijk typeert hij Melville als een held, maar 
na verdere research en druk van de uitgever vraagt hij 
zich af: wat voor een held, wat is goed en wat is slecht, 
wat is de waarheid en is dit mijn grote literaire door-
braak?
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Romans

RICHARD POWERS
Tot in de hemel

Biologe Patricia doet een baanbrekende ontdekking: 
bomen communiceren met elkaar, en waarschuwen 
elkaar voor een insectenplaag of ziekte. Patricia wordt 
jarenlang verguisd en verdwijnt van het wetenschap-
pelijke toneel. Haar gedachtegoed echter zal decennia 
later een groep activisten inspireren om met een laat-
ste, heftige verzetsdaad de resterende paar hectare 
oerwoud van het Noord-Amerikaanse continent van de 
ondergang te redden. 

POWERS RICHARD
The overstory 
(Engelstalige literatuur, zie: e POWERS)

Bomen spelen een belangrijke rol in de levens van 
meerdere personages. Een professor wordt verketterd 
vanwege haar theorie dat bomen met elkaar kunnen 
communiceren, een Noorse immigrant maakt jaarlijks 
een foto van een groeiende kastanjeboom, een ver-
lamde man krijgt inzicht in het groeiproces van bomen 
en een vrouw wordt ecoterrorist om te voorkomen dat 
talloze bomen om commercieel gewin worden gekapt. 
De schrijver geeft in en tussen de regels aan hoe 
belangrijk bomen zijn voor ons ecosysteem. 

XAVIER ROELENS 
Stormen, olielekken, motetten : 
over de twee hoofdbestanddelen van de mens: 
water & relaties - Poëzie (zie po ROEL)

Stormen, olielekken, motetten is een bundel over 
de twee hoofdbestanddelen van de mens: water en 
relaties. In voortrazende, aftastende gedichten toont 
Xavier Roelens betrokkenheid bij taal en wereld en 
zoekt hij uit of poëzie de inzet van milieubewustzijn 
kan vormen. 

ÅSA SCHWARZ 
Nefilim : de tweede zondvloed  
(Nederlandstalige romans: zie SCHWARZ)

Als eco-activiste Nova Barakel en haar twee vrienden 
besluiten actie te ondernemen tegen grote, ecologisch 
onverantwoord handelende concerns, komen zij in 
contact met een onbekende organisatie. Maar anders 
dan de jonge activisten schrikt die voor niets en  
niemand terug. 


