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Alicja Gescinska wint eerste prijs deMens.nu
Zaterdag 23 juni werd tijdens de vrijzinnige trefdag in Antwerpen voor het eerst de prijs deMens.nu uitgereikt. 

 

Deze prijs ter waarde van 3000 euro gaat naar het beste non-fictieboek van de afgelopen twee jaar in de Nederlandse taal. 
 

De vijf genomineerden waren:
 Johan Braeckman en Maarten Boudry met 'De ongelovige Thomas heeft een punt. Een handleiding voor kritisch denken'.

Alicja Gescinska met 'De verovering van de vrijheid. Van luie mensen, de dingen die voorbijgaan'.
Freddy Mortier met 'De hoer van de duivel'.
Floris van den Berg met 'Filosofie voor een betere wereld'.
Dirk Verhofstadt met 'In gesprek met Etienne Vermeersch. Een zoektocht naar waarheid.’

Terwijl in de aula van de Universiteit Antwerpen Dirk Verhofstadt live in gesprek ging met Etienne Vermeersch, trok de jury zich
terug met de aartsmoeilijke taak uit deze vijf genomineerden een winnaar aan te duiden. 

 

Juryvoorzitter Mario Van Essche mocht verlossing brengen. De eerste prijs deMens.nu ging naar Alicja Gescinska met haar
debuut: 'De verovering van de vrijheid. Van luie mensen, de dingen die voorbijgaan'.

 

De juryvoorzitter prees de auteur voor haar vernieuwende ideeën en voor de manier waarop zij die gedachten op papier zet. Haar
pleidooi tegen luiheid en voor betrokken vrijheid kon de jury bekoren. Dat het gaat om een debuut van iemand die pas op latere
leeftijd Nederlands leerde, maar zich bijzonder bekwaam toont in het hanteren van die taal, was voor de jury het bewijs dat migratie
onze cultuur verstevigt en verrijkt. 

 

Alicja Gescinska was oprecht verrast dat zij de prijs in de wacht sleepte. Maar ze voegde er meteen heel alert aan toe: “Positieve
vrijheid is betrokken vrijheid en het is mooi dat deMens.nu de prijs uitreikt voor die betrokken vrijheid”. 

 

De verovering van de vrijheid
 

Auteur: Alicja Gescinska 
 ISBN: 9789047703549

 Prijs: 19,50 euro
 Uitgeverij: Lemniscaat
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Klik hier om 'De verovering van de vrijheid' online te bestellen.

http://www.palatino.nu/boeken?zoek[isbn]=9789047703549

