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De Derde Verlichting is uit! 
 
31 oktober 2022. De dag dat De Derde Verlichting is gepubliceerd en die tegelijkertijd werd gebombardeerd tot ‘Dag 
van De Verlichting’. De Derde Verlichting is een uit de hand gelopen sociaaleconomisch en maatschappelijk pamflet 
met vele vragen en nog veel meer antwoorden. Wat is er gebeurd? Wat gebeurt er? Wat moet er gebeuren? Het boek 
is een verkenningstocht door verleden, heden en toekomst op diverse terreinen, zoals economie, technologie, 
filosofie, politiek en klimaat.  
 
“Wil de laatste mens het licht uitdoen?” 
Er is duidelijk veel, heel veel mis op het moment. Het sociaal contract staat op springen. De geschiedenis is een 
aaneenschakeling van grote veranderingen. Waarom nu dan niet? Lukt het de mens om tijdig orde op zaken te stellen 
of doet hij zelf het licht uit? 99% doet wat 1% bepaalt, dat is raar. Twee belangrijke mantra's zijn in het boek verweven: 
"Alles is een keuze!" en "Als WIJ dat willen dan veranderen WIJ de wereld!" 
 
Basisinkomen 
De Derde Verlichting heeft haar wortels in een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van een  Onvoorwaardelijk en 
Universeel Basisinkomen in 2015 en kent vervolgens een lange aanloop, waarover in het boek zelf alles wordt verteld. 
De Derde Verlichting is dan ook een zeer uitgebreide, holistische benadering van het onderwerp basisinkomen, dat 
inderdaad in een noodzakelijke context moet worden geplaatst. Deel 10 is gereserveerd voor specifieke analyses en 
voorstellen, in de volle overtuiging dat het idee van een basisinkomen nooit een doel op zichzelf kan en mag zijn!  
 
Verandering 
Veel mensen houden niet van verandering, zijn er zelfs bang voor en maken hierdoor niet altijd de beste keuze. De 
geschiedenis is echter een aaneenschakeling van veranderingen! Jong en oud moeten zich gereedmaken voor de 
toekomst. Is het niet voor zichzelf dan toch zeker voor alle vervolggeneraties. Paradigma’s rond arbeid en inkomen 
zullen opnieuw moeten worden gedefinieerd.  De Derde Verlichting is één lang pleidooi voor een maatschappelijke 
ommekeer. Als duiding van actuele problematiek, richtingwijzer en handleiding voor de toekomst én als 
waarschuwing voor een verkeerde afslag is De Derde Verlichting een aanrader voor iedereen, van 15 tot 115 jaar. 
 
Tot slot nog een markant technisch detail. Als nieuwigheidje zijn de voetnoten in het boek voorzien van een QR-
code, zodat men tijdens het lezen snel online extra informatie kan raadplegen. 
 
 

Persoonlijke noot 
 
Als indie schrijver (het boek is zelfstandig uitgegeven via POD-uitgeverij Brave New Books) is het best lastig 
om enigerlei vorm van reuring in de media te creëren. Ik hoop dat u met bovenstaand persbericht in u tot 
beschikking staande kanalen aandacht wilt besteden aan de verschijning van mijn eerste boekenboreling.  
 
De Derde Verlichting  is inmiddels overal verkrijgbaar. In de bijlagen is allerlei extra informatie opgenomen. 
 
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite. Uiteraard ben ik bereikbaar voor verdere toelichting. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Geurts 
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BIJLAGEN 
 

Voorkant Achterkant ISBN 

  

 

Standaard paperback  Speciale hardcover versie!  

  

 

 
Boekspecificaties 
 
Sinds 31 oktober 2022 (de nieuwe Dag van de Verlichting!) is het boek verkrijgbaar, in principe bij alle boekhandels 
in Nederland en België. De 1e druk is in de winkel en online verkrijgbaar. Tik of kopieer 9789464657579 in de 
internetbrowser voor allerlei opties.  
 

 Paperback Paperback Hardcover 

Versie 1e druk (= V9) Special V9.1 * 
Levering Online Exclusief via Vinisva.nl  
ISBN 9789464657579 Geen 
Formaat Middel 1 (155mm x 235mm) 
Omslag afwerking Mat 
Kleur Z/W 
Papier Wit HVO Semi glans 
Binding Paperback Paperback Hardcover 
Aantal pagina's  422 451 
Boekdikte 23 mm 26 mm  34 mm  
Boekgewicht 634 gr 966 gr 1097 gr 
Verkooppprijs € 24,90 € 25,00 ** € 30,00 ** 

 
*  Specials (v9.x) worden lokaal in de winkel en direct door de auteur c.q. via de Vinisva website aangeboden.  Mede door de wijzigingen t.o.v.   
 de officiële 1e druk kan een special niet van hetzelfde ISBN worden voorzien. Samen met eventuele contentwijzigingen, het groter aantal  
 pagina’s zorgt het betere papier voor een dikker en zwaarder boek.  
** De speciale versies kennen een richtprijs (exclusief handling en verzending) vanwege productiewijzigingen en POD-kostprijs. Prijzen zijn  
 vooraf op te vragen. 
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Wetenswaardigheden, links en tips  
  

• Adviesverkoopprijs is vastgesteld op € 24,90. 
• Als technisch nieuwigheidje zijn de voetnoten in het boek voorzien van een QR-code, zodat je 

tijdens het lezen snel online extra informatie kunt raadplegen.  
• Website van de auteur: www.vinisva.nl   

o Als specifieke links niet (meer) actief zijn of doodlopen is dit altijd een terugkeerpunt. 
o Info over en promo van het boek uiteraard. 
o Gratis digitaal inkijkexemplaar (PDF). 
o Voorlopig exclusief online vervolg op het boek: errata, addenda, abstracts, citaten/quotes e.d. 
o Het Vinisva-archief 2015-2020 bevat allerlei blogs e.a. artikelen in aanloop naar nu. 

• Verkoopkanalen 
o Boekhandel De Ganzenveer in Helmond. In de winkel en online. 
o Brave New Books (uitgever).   
o Overig NL/B: BOL.COM, Amazon, Bruna, Libris etc. etc.  

• Links 
o Google ISBN: https://www.google.nl/search?q=9789464657579 
o Social media  

 Gebruikersnaam op o.a. Facebook en Twitter: @vinisva   
 Relevante hashtags: #ddvnl en  #dagvandeverlichting 

o Uitgever: https://www.bravenewbooks.nl/books/311848 
o Boekhandel De Ganzenveer in Helmond: https://tinyurl.com/mw3wfv6p 
o Hebban reviews: https://www.hebban.nl/boek/de-derde-verlichting-hans-geurts  
o Enkele QR-codes: 

   
 

• Sommige boeken hebben veel gemeen en/of zijn perfecte prequels of sequels … 
o Yuval Harari - Sapiens, HomoDeus en 21 Lessen voor de 21e Eeuw 
o Pankaj Mishra  - Tijd van Woede 
o Sociaal Contract - Pieter Omtzigt 
o Gratis geld voor iedereen – Rutger Bregman 
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