
Jeugdverhaal 
over de bedrijfswereld

w Voor sommigen is vooruit-

gang een ander woord voor

ondergang. De zwarte lijst

met onder andere milieuver-

vuiling, is bekend. Ondanks

het alleenzaligmakende

credo van de groei zien sommigen een

tijdbom van het materiële totalitarisme

als opvolger het politieke totalitarisme,

met als gevolg een groeiend religieus fun-

damentalisme. Sombere toekomstvoor-

spellingen zijn van alle tijden. Prof H.W.

von der Dunk gaat in De glimlachende

sfinx in op dat vooruitgangsvraagstuk,

maar heeft aandacht voor andere actuele

hete hangijzers zoals de dilemma’s van

democratie en de spanning tussen indivi-

dualisme en collectivisme.

H.W. von der Dunk, De glimlachende sfinx,

Bert Bakker, 2011, 443blz, 34,95 euro

w Fons Leroy, gedelegeerd

bestuurder van de VDAB,

oogstte al heel wat bijval

met zijn uitdagende blogs

waarin hij de pijnpunten

van de arbeidsmarkt bloot-

legt. De populaire hr-blogs werden nu

verzameld in het boek Bloggen over de

arbeidsmarkt. In zijn boek reikt Fons

Leroy innovatieve ideeën aan om het

arbeidsmarktbeleid te moderniseren. 

Fons Leroy, Bloggen over de arbeidsmarkt,

Die Keure – Business & Economics, 2011,

141blz., 19,50 euro.

E
en bedrijf? Dat is toch niets
voor kinderen? Dat is voor
saaie vaders in grijze pakken
met dassen om”, zegt Wout
tegen zijn vriendinnetje

Bente, het elfjarige hoofdpersonage in
het spannende jeugdboek Natte Sokken. 

Natte Sokken is niet zomaar een jeugd-
boek. Het geeft het verhaal weer van
Bentes papa die net op het punt staat
een belangrijk medicijn tegen kinder-
spierziekte te ontwikkelen. Maar hij
krijgt te horen dat het
bedrijf waar hij werkt vij-
andig overgenomen
wordt. Op de koop toe
door een louche zaken-
man. 

Bentes papa vreest dat
hierdoor de ontwikkeling
van zijn medicijn niet kan
plaatsvinden. Hij wil dit
te allen prijze verhinde-
ren, maar weet alleen niet
hoe. Bente wil begrijpen
wat er aan de hand is.
Leergierig als ze is, stelt
ze haar papa allerlei vra-
gen over wat er met hem
en het medicijn gebeurt als het bedrijf
ten prooi valt aan een vijandige over-
name. 

Die gesprekken brengen Bente zelf op
het idee om een bedrijfje te beginnen in
‘eenzame sokken’. Maar Bente gaat nog
een stap verder. Ze bedenkt dat ze met
haar bedrijfje het medicijn van haar
vader misschien kan redden. De weg om
haar doel te bereiken, is hobbelig en niet
zonder gevaar.

In dit jeugdboek plaatst de auteur
Guido De Grefte een spannend jeugd-
verhaal centraal rondom begrippen uit
het bedrijfsleven of is het omgekeerd?

Begrippen die kinderen thuis, in kran-
ten of op het jeugdjournaal horen, krij-
gen plotseling een inhoud met context
die opgroeiende kinderen op natuur-
lijke wijze aanspreken. Begrippen zoals
winst, aandeelhouders, bonus, delege-
ren, enzovoort passeren de revue en krij-
gen een heldere uitleg in een spannend
verhaal. 

Het verhaal alleen beoordelen vanuit
‘bedrijfskunde voor kinderen’ doet de
auteur oneer aan. De Grefte weet er een

indringende en span-
nende jeugdroman van
te maken. Dat doet hij
als debutant meer dan
behoorlijk. Het verhaal
leest als een trein. De
set-up heeft alle ingre-
diënten om er een suc-
cesvolle jeugdfilm van
te maken. Elk hoofd-
stuk leest en beklijft als
een scène uit een span-
nende film waarin kin-
deren en volwassenen
elkaar veel te vertellen
hebben. 

Een must read voor
kinderen die een middelbareschoolkeuze
maken. De vraag rijst zeer snel of zo’n
boek ook volwassenen kan aanspreken.
Het antwoord is positief. Natte sokken
is ook een must voor leerkrachten, pro-
fessoren economie en bedrijfskunde, en
zelfs de minister van Onderwijs. Dit boek
kan helpen om jongeren ondernemer-
schap niet langer als iets wereldvreemds
te laten beschouwen. Want dit boek doet
kinderen zowaar “dromen van positieve
kasstromen”. z JAN BOUCKAERT

Guido De Grefte, Natte sokken, Clavis, 2011,

193blz., 18,95 euro

w Er zal de komende decen-

nia veel veranderen: de

mensheid zal steeds noorde-

lijker gaan wonen. De noor-

delijke landen worden wel-

varender, terwijl de landen

rondom de evenaar te maken krijgen met

watertekorten en overbevolking, en ver-

loederde steden die kampen met stij-

gende energiekosten en overstromingen.

Dat is de voorspelling die Laurence Smith

maakt in Het Nieuwe Noorden. Onze

wereld in 2050. De auteur combineert in

zijn boek geografie en geschiedenis met

een verslag van vijftien maanden reizen

rond de Noordpool. 

Laurence Smith, Het Nieuwe Noorden. Onze

wereld in 2050, Spectrum, 2011,397blz.,

19,99 euro 
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