BOEKEN

'Eengoedgedichtis
alseengoedepreek'
predikant
AbeltjeHoogenkamp,
enwinnares
vande PreekvanhetJaar2006,verzamelde
gedichten
honderdNederlandse
over
geloofen inspiratie
in 'Symbolen
worden
tot cimbalen'.
Jijmoet je gek hebben gelezen aan poëzie. Waar zocht je naar?
'Ja,ikwas
in bed.lk lasveelgedichtendie ik
zwanger
en lageindeloosmet poëziebundels
maardie niet blevenhangen.Aansommigegedichtenbleefik haken,dietrofmooivond,
ik er honderd.Geschreven
doorjonge,moietsin me.Zoselecteerde
ftn me,veranderden
dichtersalsGerritAchterberg.
maarookdoorklassiekere
dichters
alsTjitskeJansen,
derne
troostenen bemoedigen."
onthullenen vermanen,
diewoelenen benoemen,
Gedichten
Ullathebben de gedichten die dat teweegbrachten gemeen?
die niet perse
die eenfysiekeervaringveroorzaakt
eenstrofeof zinsnede
"Zehebben
is.ieweet:dit is zoalshet is.Dit is de waarheid.Dit gedichtgaatovermij.
aangenaam
zodat
lk wil mensenberoeren,
Datisookwat ik met mijn prekenprobeerte bereiken.
In dat opzichtlijkt een
zedekerkandersuit wandelendan dat ze binnenkwamen.
goedgedichtop eengoedepreek."

tussenBijbelen poëzie?
Zijner nogmeerovereenkomsten
"lkleesdeBijbelzoalsik eengedichtlees.lk zoude teksttekortdoenalsik dezealleen
laatje nieuwevragenstellen:
waaromkoosde dichter
letterlijk
zounemen.Poëzie
maar
Enwat heefthet met mij te maken?"
Wat wil hij ermeezeggen?
voordezewoorden?
Waaromhebben Nederlandse dichters toch zoveel over geloof

geschreven?
die creatiefbezigis,
is het landvande koopmanen de dominee.ledereen
"Nederland
zijn.Ervaltje iets
nietalleenhardwerkenis,maarookontvankel'tjk
weetdatscheppen
toe- doordemuzeof doorde geest,zoalshet in de kerkgenoemdwordt.DichterskenVerderis het met geloof
zijn er afhankelijkvan en schrijvenerover.
nendieervaring,
maar
Het is ietsontastbaars,
metde liefde:je raakter nooitoveruitgedacht.
netzoals
laatzichin handenvandichtersvangenin symbolieken taal."
'5ymbofen
€ r7,g1,
wordentot cimbalen',AbeltjeHoogenkamp,Prometheus,
lSBN
9789o446rzott

'Ontsparr,
r-nrurkclc spicren l<ls,\\rccsclu'azcr, ncctrl nrinclcr

lnztciterr urtclc'r rairir.n'
Auteuren psychotherapeute
ArleneBernstein
schrijftkwetsbaaren ontwapenendoverhaar
verdrietom haardriebaby'sdienaenkeleuren
stiervenaaneenhartkwaalen haarhuwelijk
d a td a a r d o oorn d e rd r u ks t a a tA
. l l e e ni n h a a r
moestuinwordt ze haargedachtende baas.
Het wieden,snoeien,plantenen oogsten,
de
natuurdieop haarhandelingen
en de seizoegeeft haar inzichtenen biedt
nen reageert,
haartroost.Demetaforendie zegebruikt,zijn
eenvoudigmaarraak.Zeneemteenvoorbeeld
aande veerkracht
van
de natuur,aanhetstreven naar harmonie,
aanhetgedulddat nodig is om te groeien.
'Groeikracht',
Arlene
Bernstein,
Archipel,
€'t7,9s,
lSBN9789o63o5384o
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jeslim!'geeft
professor
In'5laap
frus Pijy'ers,
in informatiegedrag,
tips en trucs om de
strijdmet nuttelozeinformatieaan ie gaan
en nuttigedingenbeterte onthouden.Het
geheugenis moeilijkte controleren:
we kunnen niet bewuststurenwat we willen ontWat we
houdenen wat we willen vergeten.
w e l k u n n e nd o e n i s o n s g e h e u g e nh e l p e n ,
Pijpersadbijvoorbeeld
doorte visualiseren.
viseertonsonzeeigenspamfilterte worden,
te gebruikenen
anderenals informatiebron
onszelfde nodigerust
. a a ns l a p e n
t e g u n n e nG
of rusten om beter te
onthouden,
is nogaltijd
de beste manier om
s l i m m e tre w o r d e n .
'5laapje slim!',
GuusP'ljpers,
Nieuw
Amsterdam,
€ r9,95,
lSBN9789o468o55o3
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manierenom gelukkigte zijn',Bzztóh,€ 9,95,|SBN9789o453o9o26
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