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Europa kende na de Tweede Wereldoorlog een periode 

van grote vooruitgang met toenemende gelijkheid, 

stijgende productiviteit, expansie van het onderwijs 

en fundamentele wetenschappelijke en technologi

sche doorbraken. Maar in de jaren zeventig begon het 

tij te keren. In de eerste periode was het beleid gericht 

op de gemeenschap; in de tweede was het (neo)

liberaal.

Het nieuwe neoliberale regime droeg bij tot insta

biliteit in Afrika en het MiddenOosten, tot massale 

illegale migratie ook. In tal van westerse landen 

groeide de interne verdeeldheid. Sinds 2008 is dit 

regime in diepe crisis. De vertrouwde vormen van ge

meenschapsdenken – christendemocratie en sociaal

democratie – zijn inmiddels zodanig geliberaliseerd 

dat zij niet in staat blijken terug te keren naar een 

beleid gestoeld op gemeenschapsdenken. Die taak 

valt vandaag het nationalisme te beurt.

Dit boek verduidelijkt de aard en oorsprong van het 

verschil tussen gemeenschapsdenken en liberalisme. 

Het beschrijft hoe een reset mogelijk is. Hoe demo

cratie kan worden hersteld, hoe kan worden 

teruggekeerd naar een vreedzamer wereld met meer 

welvaart, welzijn en vooruitgang.

In de Lage Landen is Reset ongetwijfeld een van de 

belangrijkste politieke boeken van de afgelopen decennia. 

Hopelijk lezen de Europese plannenmakers mee.  

— RIK VAN CAUWELAERT

MARK ELCHARDUS (1946) doceerde sociologie aan 

de Brown University in de Verenigde Staten en 

de Vrije Universiteit Brussel. Hij was actief in het 

middenveld en schreef talrijke wetenschappelijke 

artikels en boeken. Momenteel is hij columnist bij 

De Morgen.

Mark Elchardus
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Die neoliberale decennia eindigden in 2008 met de financiële 

crisis waarin de beperkingen en tekorten van die ideologie duidelijk 

aan het licht kwamen. De diepere oorzaak is echter dat vrijheid in 

de liberale betekenis van ‘vrij zijn van’ er niet in slaagt geboekte 

vooruitgang effectief dienstbaar te maken voor de mensen. Het 

verbruikt wat in communautaire periodes werd opgebouwd en bouwt 

zelf onvoldoende op.  

Beide benaderingen van vrijheid zijn kinderen van het Westen. Zij 

delen in grote mate het individualisme, humanisme en faustiaanse 

karakter, maar benaderen die telkens anders. Dat is vooral opvallend 

wat het individualisme betreft. Liberalisme en gemeenschapsdenken 

zijn beide evenzeer individualistisch. Zij beschouwen de welvaart 

en het welzijn, de vrijheid en de waardigheid van het individu als 

het uiteindelijke doel van ons samenleven, als de uiteindelijke 

toetssteen om maatschappelijke arrangementen en beleid te 

beoordelen. Voor de ene, de liberale benadering, moeten individuele 

vrijheid en waardigheid, welvaart en welzijn verworven worden tegen 

de gemeenschap in; voor de andere benadering, de communautaire, 

zijn individuele waardigheid en vrijheid, welzijn en welvaart het 

product van de gemeenschap. Daarin ligt het verschil.

De twee benaderingswijzen leiden tot diametraal verschillende 

opvattingen over mens en samenleving. Volgens de liberale 

opvatting hebben individuen rechten los van hun gemeenschap 

en zijn individuen ook enkel via rechten met hun gemeenschap 

verbonden. Voor gemeenschapsdenkers zijn rechten een product 

van gemeenschappelijk handelen en zijn individuen derhalve via 

rechten en plichten met hun gemeenschap verbonden. De plichten 

van het individu zijn de rechten van de gemeenschap. Zij zeggen 

wat de gemeenschap van individuen mag verwachten om iedereen 

vrijheid, waardigheid, welzijn en welvaart te kunnen geven. De 

implicaties en de oorsprong van dat verschil tussen liberalisme en 

communautarisme verduidelijk ik in dit boek. Beide benader ik 

als visies op mens en samenleving, niet als partijprogramma’s. Er 

zijn politieke partijen die zich liberaal noemen, maar waarvan de 

politieke programma’s door gemeenschapsdenken zijn geïnspireerd.

Fragment uit Reset

“

“
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Een half jaar voor hij afscheid nam van de Wetstraat 

sloeg Covid19 meedogenloos toe en kreeg Philippe 

De Backer de allerzwaarste opdracht uit zijn politieke 

loopbaan voor de kiezen. De paniek gierde door België 

en de rest van Europa. Hij moest ons land zo snel 

mogelijk aan genoeg mondmaskers en coronatests 

helpen. Zes maanden lang voerde De Backer oorlog 

tegen het coronavirus.

Dit boek geeft een unieke inkijk in de war room, waar 

het er vaak helemaal anders aan toeging 

dan de buitenwereld dacht. Verwacht 

geen afrekeningen. De Backer blikt open 

en eerlijk terug op de rollercoaster waar 

hij in zat, maar kijkt ook vooruit. Hoe 

kunnen we ons land beter wapenen tegen volgende 

crisissen?

De Backer is goed geplaatst om de verbeterpunten, maar 

ook de sterke punten van ons politiekbestuurlijk model te 

fileren. Daarbij kijkt hij verder dan alleen het hier en nu, 

maar gaat hij ook op zoek naar de structurele ingrepen die 

ons land verdient. — PEDRO FACON, coronacommissaris

Een crisis is brandjes blussen. Of dat wordt toch vaak 

gezegd. Maar een crisis beheren vereist ook strategisch 

en tactisch inzicht en een doordachte aanpak. — BERT 

BRUGGHEMANS, commandant Antwerpse brandweer

PHILIPPE DE BACKER (1978) is doctor in de 

Biotechnologie en was Europees parlementslid voor 

Open Vld van 2011 tot 2016. Hij was staatssecretaris 

en minister van 2016 tot 2020. Hij leidde de digitale 

corona taskforce van de regeringWilmès en kreeg 

de verantwoordelijkheid om voor voldoende tests en 

medisch materiaal te zorgen.

Philippe De Backer
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Dit land heeft geen nood aan vijf minuten politieke 

moed, wel aan vijf minuten ambitie. Tussen 2011 

en 2021 schreef econoom Peter De Keyzer een twee

wekelijkse column over de meest uiteenlopende 

onderwerpen voor zakenkrant De Tijd. Over migratie, 

onderwijs, internationale handel en ongelijkheid. 

Maar ook over subsidies, het beleid van de ecb, meri

to cratie en sociale media. Hij schreef de stuk ken eerst 

met de blik van hoofdeconoom van bnp Paribas Fortis 

en vervolgens als ondernemer en medeoprichter van 

strategisch communicatiebureau Growth Inc.

De stukken waren vaak scherp, meestal kritisch, maar 

ze deelden allemaal dezelfde rode draad. Stuk voor 

stuk waren het pleidooien voor meer zelfredzaamheid, 

meer ondernemerschap, meer efficiëntie. Maar vooral: 

veel meer ambitie. Voor burgers, voor politiek, voor 

het land en voor Europa. Tien jaar lang hield Peter 

De Keyzer dit land en zijn burgers een spiegel voor 

en hield hij een gepassioneerd pleidooi voor meer 

ambitie. Het beste uit die tweehonderd columns is nu 

samengebracht in Vijf minuten ambitie: pleidooien voor 

een beter werkend land. 

Op het scherp van de snee en steevast gedreven door 

ambitie en optimisme. De columns van Peter De Keyzer zijn 

juweeltjes die sprankelen en inspireren. — MARC DE VOS

De Keyzer daagt de macht uit om verder vooruit te 

denken en meer lef te tonen. Hij beperkt zich niet zoals 

velen tot een zurige analyse, maar hij komt steevast met 

werkbare oplossingen. — MAARTEN VAN ROSSUM

PETER DE KEYZER (1975) begon zijn carrière in de 

academische wereld, maar maakte na enkele jaren 

de overstap naar de banksector. In 2016 werd hij 

ondernemer en was hij medeoprichter van het 

strategisch communicatiebureau Growth Inc. Van 

2011 tot 2021 schreef De Keyzer een tweewekelijkse 

column voor de Vlaamse zakenkrant De Tijd. 

Peter De Keyzer
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Hoe verhouden vrijheid en gelijkheid zich? Het is 

een dilemma waar emancipatiebewegingen al sinds 

de negentiende eeuw mee worstelen. Het sociaal 

anarchisme biedt een oplossing. 

Wat waren de feitelijke stellingen van de belangrijkste 

anarchistische denkers? Wat kunnen we leren uit 

de concrete anarchosyndicalistische associaties en 

federaties tijdens de Spaanse Burgeroorlog? Waarom 

waren de centrale pedagogische vernieuwers van de 

20ste eeuw anarchisten? Is anarchisme écht inherent 

gewelddadig en extremistisch, of is dat propaganda? 

Ludo Abicht formuleert een antwoord op al deze – en 

meer – vragen over het historische anarchisme. 

Abicht kijkt ook hoopvol naar het heden en de 

toekomst. Is de ‘commonsbeweging’ – die radicaal 

democratische, ‘horizontale’ gemeenschappen 

stimuleert – de erfgenaam van het sociaal 

anarchisme? Abicht ziet in de kritiek van die 

beweging op de dominante vermarkting van het 

hele leven een hoopgevende impuls. Gevoed door 

een actieve uitwisseling met de sociale en culturele 

erfenis van talrijke (maar bedreigde) indogene 

beschavingen, bieden de commons op een boeiende 

manier verzet tegen het dominante systeem.

Een fraai historisch overzicht van een rijke beweging 

als inspiratie voor een nieuwe toekomst.  

— HANS ACHTERHUIS

LUDO ABICHT (1936) studeerde Klassieke Filolo

gie, Filosofie en Duitse Literatuur. Hij doceerde 

literatuur en filosofie aan de universiteiten van 

Antioch en Berkeley in de vs en aan de UGent en 

UAntwerpen. Hij schreef verschillende boeken over 

onder andere het Jodendom, ethiek, IsraëlPalestina 

en politieke filosofie.

Ludo Abicht
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Geen blad voor de mond. En altijd recht voor de raap. 

Met de voeten vooruit, en soms kort door de bocht. 

Met een grote mond, en een klein hartje. JeanMarie 

Dedecker gaat geen onderwerp uit de weg, denkt, 

schrijft, spreekt. Soms te vroeg. Maar uiteindelijk 

krijgt hij wel gelijk.

Al tien jaar lang schrijft Dedecker wekelijks een fel 

besproken column op Knack.be. Daarin laat hij geen 

enkel onderwerp onbesproken. Sport, Vlaamse en 

federale politiek, het dagelijkse leven van janmetde 

pet, die te vaak verwaarloosd wordt door de Heren 

van Brussel. Fake news, woke, klimaatopwarming, 

transfers, Vivaldi… zijn niet veilig voor zijn scherpe 

visie. Hij legt vaak de vinger op de wonde, maar het 

land beseft doorgaans te laat dat Dedecker gelijk had. 

Te vroeg… 

Heilige huisjes zijn aan hem niet besteed. Dedecker 

schrijft wat hij denkt en hij doet wat hij schrijft.

Ik krijg altijd* gelijk bundelt een honderdtal stukken 

van JeanMarie Dedecker. Voor dit boek schreef hij 

ook een nieuw essay.

Of je het met hem eens bent of niet, Dedeckers steeds 

goed onderbouwde columns leveren altijd prikkelende 

brandstof voor het maatschappelijke debat.  

— LUCKAS VANDER TAELEN

De zilverruggorilla van de Wetstraat is er met de jaren 

coulanter op geworden. Voor de verschoppelingen der aarde 

dan toch, maar nooit voor de machthebbers. Die grilt hij 

nog elke dag op zijn rooster. — THEO FRANCKEN

JEAN-MARIE DEDECKER (1952) is zakenman en 

liberaal politicus. Hij was judocoach van 1981 tot 

2000. In 2007 richtte hij de ldd op. In 2015 kreeg hij 

de Prijs voor de Vrijheid van de denktank Libera! 

Jean-Marie Dedecker
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Debatteren is de Duitsers een lust. Over de natie, 

dictatuur, oorlog en verwerking van het dramatische 

verleden, tot democratie en migratie. Debatten die 

ook Vlaanderen en Nederland beroeren. Het verschil: 

Duitse politici, denkers en publicisten gaan veel 

scherper met elkaar in de clinch dan wij. Ze graven 

heel wat dieper, tot op het bot. De Duitse geest 

uit zich in grondige redeneringen en diepzinnige 

bewoordingen. 

De kunst bestaat erin die ‘scherprechters van de geest’ 

aan de tand te voelen en hun visies, gedachten en 

oordelen naar een Nederlandstalig publiek over te 

brengen. Dirk Rochtus doet dat op een bevattelijke en 

vlot geschreven manier. 

Dit boek bevat een uitgebreid essay over het einde 

van het Merkeltijdperk en meer dan 50 artikels over 

cultuur, geschiedenis, de werking van de staat en 

de linksrechtstegenstelling. Rochtus gidst de lezer 

doorheen een rijk geestelijk landschap.  

Een rijke caleidoscopische bundel over de Duitse 

geschiedenis en politieke cultuur. Rake observaties en 

evenwichtige oordelen. — TON NIJHUIS, directeur Duitsland 

Instituut Amsterdam

Diepgaande kennis helder en toegankelijk verwoord. 

Een ideale introductie tot Duitslands actualiteit 

en verleden. — INE VAN LINTHOUT, vub, directeur 

daskulturforum Antwerpen

DIRK ROCHTUS (1961) is hoofddocent aan de ku 

Leuven/Campus Antwerpen. Hij publiceert over 

internationale politiek, nationalisme, Duitsland en 

Turkije. Eerder verschenen van hem over Duitsland: 

Dominant Duitsland, De macht van Merkel, Van Reich 

tot Republik en Naar de hel met Hitler. In 2007 ontving 

hij het Bundesverdienstkreuz.

Dirk Rochtus
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‘Zwartrijden’ mag niet meer in Brussel. Niet 

meer enkel de daad, maar het woord. Lufthansa 

verwelkomt u niet langer aan boord met ‘dames en 

heren’, want dat is niet meer gepast. En moeten we 

nu ‘die’ zeggen in plaats van ‘hij’ of ‘zij’?

Waar komt die hypersensitiviteit vandaan? 

Vanwaar komt die obsessie met ras, gender en 

afkomst? Waarom nu? Onze instellingen en 

media zijn doordrongen van ‘woke’ ideologie, ook 

al verzetten een groeiend 

aantal commentatoren en 

intellectuelen zich keihard.

Is ‘woke’ progressief? Of is 

het een middeleeuwse meute 

op heksenjacht, zoals Rowan 

Atkinson hen noemt? Academici 

– al dan niet gecanceld – noemen ‘woke’ steed vaker 

een cultus, een ideologische kanker zelfs, die onze 

burgermaatschappij vernielt, onze instellingen 

uitteert en onze cognitieve vrijheid wil afnemen. 

Zoals in elke cultus begrijpen enkel de leiders het 

echte doel, en worden de volgelingen verleid met 

een zorgvuldig geconstrueerde fictie. In dit boek 

doorprikt Boonefaes die fictie en deconstrueert hij 

het fenomeen ‘woke’. 

Een mustread voor iedereen die wil begrijpen wat woke 

écht betekent. — DYAB ABOU JAHJAH

PAUL BOONEFAES (1965) studeerde talen in 

Antwerpen en behaalde een mba aan Vlerick 

Business School. Hij pendelt tussen Knokke en 

de Algarve. Na decennia ondernemerschap in de 

internationale maritieme sector investeert hij 

momenteel in vastgoed en private equity.

Paul Boonefaes
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Een illusie kan een halve waarheid worden, en een masker kan 

een gelaatsuitdrukking doen veranderen. Dit feit neemt men nooit in 

aanmerking bij de bekende argumenten die zeggen dat democratie 

‘net hetzelfde is als’, of ‘al even slecht als’ totalitarisme. Al die 

redeneringen komen erop neer dat een half brood hetzelfde is als 

geen brood. In Engeland hecht men nog altijd geloof aan begrippen 

als rechtvaardigheid, vrijheid en objectieve waarheid. Laat die nog 

illusies zijn, het zijn wel illusies met een zeer sterke uitwerking. Het 

geloof erin beïnvloedt de gedragingen, het leven in de natie is er 

anders door.

— Uit: The Lion and the Unicorn, 1941

Het fundamentele argument van alle apologeten van het 

totalitarisme is dat democratie een oplichterij is. Men stelt dat het 

niet meer is dan een dekmantel voor de heerschappij van een enkele 

handvollen rijken. Dat is niet compleet vals, en nog minder is het 

opvallend vals; integendeel, er valt meer in te brengen vóór dan 

tegen. Een schooljongen van zestien kan de democratie een stuk 

beter aanvallen dan ze verdedigen. En je kunt hem niet tegenspreken 

tenzij je de antidemocratische argumentatie goed kent, en bereid 

bent toe te geven dat ze een flink stuk waarheid bevat.

— Uit: Fascism and Democracy, 1941

Mensen die zonder werk zitten of al tien jaar op de rand van 

het bankroet zweven, kunnen werkelijk opgelucht zijn als ze 

horen dat het einde van de beschaving nabij is. Een soortgelijke 

geestesgesteldheid bracht hele naties ertoe zich in de armen te 

storten van een Verlosser.

— Uit recensie The Invasion from Mars, 1940

Fragmenten uit Over waarheid

“

“

“ “

“

“
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Populisme en extremisme van links en rechts, sociale 

media en mainstream media, opiniemakers, politici, 

nieuwslezers én nieuwsconsumenten. Allemaal 

hebben we te maken met waarheid. Bestaat dé 

waarheid, of heeft ieder zijn/haar waarheid? En hoe 

verhouden alternatieve waarheden zich tot wat is 

uitgeroepen tot de waarheid of waarheid is?

Over waarheid bevat een selectie van George Orwells 

vooruitziende, heldere en stimulerende geschriften 

over waarheid en leugen. Het is een 

bloemlezing uit Orwells novellen 

en essays over onderwerpen 

zoals populisme, wreedheid en 

oneerlijkheid in de politiek, nationalisme en 

partijdigheid, politiek bedrog, een gecentraliseerde 

pers, zelfcensuur, het verkrijgen van macht door 

fraude, onduidelijk taalgebruik, ‘newspeak’ en 

‘doublethink’. 

Over waarheid zou verplichte lectuur moeten zijn 

voor elke aankomende politieke journalist of auteur. 

‘Fake news’ en ‘post truth’ krijgen een totaal andere 

dimensie, na het lezen van Orwells inzichten.

Orwells humor, felle realisme, onverbiddelijke fatsoen 

en vruchtbare verbeelding vormen een manier om naar 

de wereld te kijken die vandaag even fris en nuttig is als 

ooit. — PROFESSOR JEAN SEATON, directeur van de Orwell 

Foundation

GEORGE ORWELL (pseudoniem voor Eric Arthur 

Blair, 19031950) drukte een onuitwisbare stempel 

op de Engelstalige literatuur. Tot zijn beroemdste 

werken horen Homage to Catalonia, 1984 en Animal 

Farm. In deze en andere werken toonde Orwell 

zich als een scherp criticus van stalinisme en 

totalitarisme.

George Orwell
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Bijna vier decennia Bendeonderzoek, zonder enig 

resultaat. Nochtans hadden de slachtpartijen voor

komen kunnen worden. JeanPierre Adam onthult 

concrete aanwijzingen die nooit eerder werden 

onderzocht. Al in 1982, nog voor de eerste aanslagen, 

kwamen twee mogelijke verdachten op de radar. 

Adam vergelijkt foto’s van de ver

dachten met de robotfoto’s, bestu

deert de gebruikte voertuigen enstelt 

een precieze tijdlijn op. Waarom was 

er een onderbreking tussen de twee 

periodes van aanslagen? Waarom volgden er geen 

nieuwe overvallen na die van Aalst op 9 november 

1985? Adams piste biedt een mogelijke verklaring.

De bendes achter de Bende verklaart ook waarom de 

onderzoekscel destijds niets ondernam, en tot op 

de dag van vandaag niet tot actie overgaat. Adam 

onthult alles in dit spraakmakende boek. Het is één 

lang procesverbaal geworden, dat helaas nog niet kon 

worden afgesloten.

De Bende van Nijvel is en blijft een crimineel enigma. 

Adam komt met een verhelderende ‘Franse theorie’.  

— MARC COOLS, hoogleraar criminologie (UGent)

Elke ernstige poging om de waarheid betreffende de 

Bende van Nijvel naar boven te halen is de moeite waard. 

Spijtig genoeg zijn we verplicht uit te gaan van hypotheses 

omdat na al die jaren de waarheid nog altijd niet gekend is. 

Eindeloos tragisch en bijzonder bedenkelijk!  

— JEF VERMASSEN

JEAN-PIERRE ADAM diende zijn hele leven – sinds 

de jaren 70 – in de rijkswacht en later gerechtelijke 

politie. Na de arrestatie van Marc Dutroux werd hij 

toegevoegd aan het onderzoeks team in Neufchâteau. 

Nadien voegde hij zich bij de gerechtelijke politie in 

Neufchâteau als commissaris.

Jean-Pierre Adam
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De stille maatschap is als vennootschapsvorm 

in de praktijk wat ondergesneeuwd geraakt. 

Onterecht, want het gaat om een zeer nuttig en 

polyvalent vehikel. Haar mindere bekendheid volgt 

waarschijnlijk rechtstreeks uit haar 

grootste troef: absolute discretie. De stille 

maatschap opereert via een werkend 

vennoot die optreedt in eigen naam. 

Derden hebben geen idee dat zij handelen 

met een stille maatschap. Daarnaast zorgt 

de stille maatschap ook voor de nodige 

bescherming voor de stille vennoten. Zij zijn beperkt 

aansprakelijk. 

De toepassingen van de stille maatschap zijn door 

haar hoge flexibiliteit legio. Vastgoedontwikkeling, 

successieplanning en vermogensbeheer zijn maar 

enkele voorbeelden. De stille maatschap biedt 

vermogensbescherming for all seasons. De stille 

vennoten kunnen ook een bijkomend voordeel 

genieten: zij kunnen belastingvrij winsten opstrijken 

die door de werkend vennoot worden gerealiseerd. 

Het is wel oppassen dat de fiscale regels gerespecteerd 

worden.

De stille maatschap is een juridisch zwart gat: haar 

rechtstreeks waarnemen is niet mogelijk, zij kan enkel 

worden afgeleid door merkwaardige randverschijnselen. 

Wat zich in het zwarte gat bevindt, is enkel bekend voor zij 

die er inzitten. — JAN TUERLINCKX, venoot Tuerlinckx Tax 

Lawyers

PIETER WILLEMS is advocaat bij Tuerlinckx 

Tax Lawyers en specialiseerde zich in het 

vennootschapsrecht en fiscaal recht. Het is op 

de kruising tussen die twee materies dat hij 

dagelijks ondernemers bijstaat in dossiers van 

herstructureringen, vermogensplanning en 

overnames.

Pieter Willems
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Een vooruitblik op 2022...

Dyab Abou Jahjah
Dyab Abou Jahjah schrijft over deze 

onzekere tijden en hoe antimoderne 

reactionairen en postmoderne 

progressieven samen de verworvenheden 

van de moderniteit, inclusief de liberale 

democratie, op losse schroeven zetten.

Pinar Akbas
Verloofd op haar 

22. Getrouwd op 

23. Op haar 24 

wilde ze dood. 

En toen was ze 

vrij…

Kristof Smeyers
Een natuur en 

cultuurgeschiedenis 

in vogelvlucht van de 

vaak verguisde raaf, 

die zich niettemin 

al millennia in onze 

verbeelding nestelt.

Rudolf Hecke
In een twintigal 

gesprekken 

peilt Rudolf 

Hecke naar wat 

mensen drijft. 

Het zijn heuse 

passieportretten.

Marc Bossuyt
Herinneringen 

van de gewezen 

Vluchtelingen

commissaris.
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Naomi 
Skoutariotis
Met Naomi 

Skoutariotis 

verkent u 

'sisterhood' en 

de noodzaak 

daarvan voor 

jonge vrouwen.

Filip Moens
Filip Moens haalt alle 

holebizangers en performers 

van de Lage Landen uit de kast.

Luc Rasson
Luc Rasson waagt 

zich opnieuw aan 

zwart toerisme: 

herinneringen 

aan oorlog en 

dictatuur in Oost 

én WestEuropa.

Frank Judo
Frank Judo 

meandert 

door ‘het’ 

conservatisme.

Andreas Stynen en Gerrit Verhoeven
In Bestemming België onderzoeken 

Andreas Stynen en Gerrit Verhoeven 

meer dan een eeuw toerisme in 

eigen land.

Soumaya Majdoub
Zijn onze steden gemaakt op 

maat van vrouwen? Soumaya 

Majdoub onderzoekt moderne 

steden voor vrouwen en vrouwen 

in hedendaagse steden.
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