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Ineke Beeling (interieurgeschiedenis)
Christianne Muusers, Het verleden op je bord, vijf
eeuwen receptuur uit de culinaire collectie van de
Koninklijke Bibliotheek
Een wandeling door de geschiedenis van de
Nederlandse keuken door middel van vijfenveertig
geactualiseerde recepten, opgegraven uit de archieven
van de Koninklijke Bibliotheek door culinair historica
Cristianne Muusers.
Een origineel kookboek van de Nederlandse! keuken
met adviezen voor tafelmanieren van Erasmus op de
koop toe.

Jac van den Boogard (cultuurgeschiedenis)
Paolo Cognetti, De acht bergen
Pietro is een stadsjongen uit Milaan. Zijn vader is
scheikundige, en gefrustreerd door zijn werk in een
fabriek. Zijn ouders delen een liefde voor de bergen, dat
is waar ze elkaar ontmoetten, waar ze verliefd werden
en waar ze trouwden in een kerkje aan de voet van de
berg. Door deze gedeelde passie kan hun relatie
voortbestaan, zelfs wanneer tragische gebeurtenissen
plaatsvinden. Het stadsleven vervult hen vaak met
gevoelens van spijt dat ze niet voor een ander leven
hebben gekozen. Dan ontdekken ze een dorpje in het
Noord-Italiaanse Valle d’Aosta waar het gezin vanaf dat
moment iedere zomer zal doorbrengen. De elfjarige
Pietro raakt er bevriend met de even oude Bruno, die
voor de koeien zorgt. Hun zomers vullen zich met
eindeloze wandelingen door de bergen en zoektochten
door verlaten huizen en oude molens en er bloeit een
ogenschijnlijk onverwoestbare vriendschap op.

Nico Dieteren (filosofie)
Emanuele Severino, The Essence of Nihilism
Bij het horen van de naam ‘nihilisme’ voeren ons onze
gedachten bijna vanzelf naar de filosofie van Nietzsche,
maar hier is sprake van een complex fenomeen waar
veel denkers hun licht over hebben laten schijnen. Een
van hen is de Italiaanse filosoof Emanuele Severino, die
mag worden gerekend tot de belangrijkste filosofen van
onze tijd, hoewel zijn naam zeker in Nederland nog
vrijwel onbekend is. Het wordt dan ook de hoogste tijd
dat daar verandering in komt! Voor Severino betekent
nihilisme de opoffering van het zijn aan de tijd of het
worden en de vergetelheid van de oorspronkelijke
waarheid, namelijk dat het zijn nooit niet-zijn kan zijn.
De ultieme consequentie van deze oorspronkelijke
waarheid is dat alles eeuwig is! In de geschiedenis van
de filosofie en vooral de metafysica is de oorspronkelijke
waarheid echter vergeten en worden zijn en niet-zijn
voortdurend met elkaar verward, vandaar ook dat er
sprake is van een geschiedenis van het nihilisme.
Weliswaar hebben ook denkers als Nietzsche en
Heidegger over het nihilisme nagedacht, maar Severino
beschouwt hen als ‘bewoners van de tijd’ en daarmee
als denkers die nog met beide benen stevig in het
nihilisme geworteld zijn.
Lezers van Severino zullen kennismaken met een
uiterst eigenzinnige, maar wel uitermate fascinerende
filosofie die haar geheimen echter slechts mondjesmaat
zal prijsgeven. Er wordt het nodige van de lezer
gevraagd, maar het geduld wordt beloond. Voor
iedereen die de term ‘moeilijk’ niet onmiddellijk van een
negatieve connotatie voorziet, is Severino een ware
uitdaging.

Ko van Dun (kunstgeschiedenis)
Larry Siedentop, Inventing the Individual, The
Origins of Western Liberalism
Een rijk, fraai geschreven boek dat je nieuw leert kijken
naar de grondslagen van onze cultuur. Onderwerp van
Siedentop's geschiedschrijving is de stapsgewijze
overgang van een cultuur gebaseerd op natuurlijke
ongelijkheid naar een wereld waarin het principe van de
morele gelijkheid de grondslag vormt en de prominente
rol die geloof en kerk in deze ontwikkeling hebben
gespeeld. In de beste traditie van de Angelsaksische
wetenschappelijke literatuur, to the point, zonder poeha
en in superieure stijl.

Lizet Duyvendak (Nederlandse literatuur)
Elisabeth Leijnse, Cécile en Elsa. Strijdbare freules
Dit keer eens geen roman, maar een biografie die leest
als een roman: Cécile en Elsa. Strijdbare freules van
Elisabeth Leijnse. Met dit boek won Leijnse onder
andere de Libris Geschiedenisprijs 2016. Het is de
geschiedenis van de zusjes Cécile en Elsa De Jong van
Beek en Donk. Cécile is vooral bekend vanwege haar
feministische tendensroman Hilda van Suylenburg en
haar voorzitterschap van de Nationale Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid (Den Haag 1898), Elsa stelde haar
leven in dienst van haar echtgenoot de componist
Alphons Diepenbrock. Via de tragische levens van de
zusjes krijgt u een intrigerend beeld van het culturele en
maatschappelijke leven in Nederland van het fin de
siècle tot en met de Tweede Wereldoorlog.

Wim Fiévez (filosofie)
Ger Groot, De Geest uit de Fles. Hoe de moderne
mens werd wie hij is.
Iedereen weet ‘t: ook veel hedendaagse filosofen zijn de
weg kwijt. Horen ze bij de wetenschap of de humaniora?
Deze identiteitscrisis moet de reden zijn waarom er de
laatste tijd zoveel geschiedenissen van de (westerse)
filosofie verschijnen. Zelfs in het Nederlands. Een fraai
voorbeeld van deze trend is het recent verschenen boek
van Ger Groot met de intrigerende titel: De Geest uit de
Fles. Hoe de moderne mens werd wie hij is.
Voor Ger Groot gaat filosofie op in cultuur, geschiedenis,
letterkunde, film en kunst. Zijn verhaal begint ongeveer
300 jaar geleden bij Descartes en loopt, via vele
vertakkingen en omwegen, door tot aan het heden.
Ger Groot laat zien hoe de moderne filosofie is
voortgekomen uit een culturele worsteling met de
erfenis van de religie. Het boek is een schitterend
verslag van die strijd, met veel verwijzingen naar de
aangrenzende gebieden van literatuur, kunst, muziek en
film. Het is een interessant boek waar, laten we hopen,
het laatste woord nog niet over is gezegd. Warm
aanbevolen.

Peter Flaton (literatuur)
Jeroen Vanheste, Denkende romans. Literatuur en
filosofie van mens en cultuur.
De titel van het recent bij Damon verschenen boek van
Jeroen Vanheste spreekt voor zich: Denkende romans.
Literatuur en filosofie van mens en cultuur. Behalve dat
het de relatie tussen literatuur en filosofie verheldert,
geeft het in de bespreking van het werk van 12 auteurs
(van Lev Tolstoj via Thomas Mann tot en met Michel
Houellebecq) evenzovele redenen dat te lezen en
herlezen: twaalf voor de prijs van een! In deze donkere
dagen van zogenaamd ‘waargebeurd’ gevoelsgeletter
werpt Denkende romans licht op reflectie: ‘sapere aude’.

Anton van Hooff (klassieke oudheid)
Ovidius, Liefdesgedichten, vertaling M. d' HaneScheltema
De Romeinse dichter Ovidius (43 vC – 17 nC) is uniek in
vergelijking met alle antieke macho’s, die maar pochen
op hun veroveringen. In de Amores verwerkt Ovidius
zijn erotische belevenissen in Rome, de stad van Venus.
Hij doet dat met zelfspot, heel bijzonder voor een
antieke auteur: telkens weer laat hij zich verschalken en
bedriegen door zijn Corinna. Maar dan, tijdens een
siësta, komt ze, slechts in een dun shirtje gehuld. Hij
trok het shirtje uit. Ze verzette zich wel, maar als iemand
die overwonnen wilde worden. Dan laat hij zijn ogen van
boven naar beneden en beschrijft haar onberispelijke
lichaam. ‘Wie kent niet wat volgde? Vermoeid rustten wij
samen uit.’ Want de liefde bedrijven is voor Ovidius iets
wat vrouw en man in samenspel doen.

Paul Juffermans (filosofie)
Wallace Stegner, De fundamenten van ons leven.
Het verhaal gaat over een mijnbouwingenieur en vooral
zijn vrouw die in de tweede helft van 19e eeuw naar het
Westen van Amerika trekken om nieuw gebied te
ontginnen. De kleinzoon beschrijft de
wederwaardigheden van zijn grootmoeder, de vrouw
van de ingenieur. Een bijzonder mooi beschreven
verhaal met vele literaire stijlbloempjes. Vooral de
beschrijvingen van het ruige landschap zijn
adembenemend en de psychologische typering van de
karakters van de hoofdpersonen zeer treffend.

Ben van Melick (literatuur)
Marina Abramovic, Walk through walls. Een memoir.
Abramovic is de meest tot de verbeelding sprekende
performanceartiest ter wereld. Zij verhaalt in dit boek
over haar leven en werk: een vertelling over moed en
verbeelding en de kunst die niet zonder kan..
‘Marina heeft geleefd als een natuurkracht, met het
soort energie dat mij naar adem doet snakken en dat
me verontrust – en me tegelijk met een diep ontzag
vervult en me enorm inspireert.’ Annie Lennox in Vanity
Fair. Daar heb ik niets aan toe te voegen.

Peter van Nunen (Rusland en Oost-Europa
Nino Haratischwili, Het achtste leven (voor Brilka)
De Kaukasus vanaf 1900 tot nu. De dramatische
geschiedenis van een land dat gedwongen was
onderdeel te worden van het grootste, maar mislukte
experiment van de moderne tijd. Vanaf de ondergang
van het verrotte tsarenrijk tot de ondergang van het niet
minder verrotte sovjetrijk. Acht (veelal vrouwen)levens
rijgen de hele 20e eeuw aan elkaar in één enkele roman.
Toegegeven, ruim 1200 pagina's, maar wat betreft
inhoud en stijl zo meeslepend geschreven dat u aan het
einde spijt hebt dat u zo snel gelezen hebt.

Loes Pihlajamaa (biologie)
David Grinspoon: Earth in human hands. Shaping
our planet’s future
(Grand Central Publishing, New York, 2016) 520
pagina’s
Voor het eerst in de geschiedenis van de aarde wordt
het oppervlak van de planeet ingrijpend veranderd door
een enkele soort: wij. Klimaatverandering is het
bekendste aspect, maar er is meer. Astrobioloog David
Grinspoon vergelijkt de geschiedenis van planeet Aarde
met die van de andere planeten . Hij vermeldt niet alleen
de gevaren, maar ziet ook mogelijkheden om de crisis
tot een goed einde te brengen. We hebben al laten zien
dat we in staat zijn tot goede ontwikkelingen, zoals het
stoppen van het gat in de ozonlaag. We moeten nu de
verantwoordelijkheid voor de aarde op ons nemen en
zorgen dat latere generaties (al dan niet van onze soort)
ons zullen zien als een echt intelligente soort, in staat tot
het verstandig beheren van deze planeet.
Eindelijk eens iemand die positief kijkt naar de
ontwikkelingen – en toekomstperspectief ziet

Arjen van Prooijen (kunstgeschiedenis)
Christophe Boltanski, De schuilplaats
Autobiografische roman van Christophe Boltanski,
schrijver en neef van de bijzondere kunstenaar Christian
Boltanski, wiens werk nu te zien is in de Nieuwe kerk in
Amsterdam. Christophe schrijft het indringende verhaal
van zijn Joodse familie. Het boek is, wat betreft de
hoodstukken, ingedeeld naar analogie van de ruimtes
van een statig Herenhuis in Parijs. Hier woonde de
excentrieke familie Boltanski. Het meeslepende boek is
zeer goed geschreven

Servé Vaessen (sterrenkunde)
Vincent Icke, Reisbureau Einstein. Over
buitenaardse buren (Prometheus)
De Leidse sterrenkundige Vincent Icke, bekend onder
meer van De wereld draait door, beschrijft hoe je,
reizend met nagenoeg de lichtsnelheid en gebruik
makend van de relativiteitstheorie, in principe binnen
enkele tientallen jaren het gehele waarneembare heelal
kunt doorkruisen. De kans dat we op deze reis
buitenaards leven tegenkomen, acht Icke vrij groot, want
de wetten van natuur, chemie en (biologische) evolutie
zijn overal in het heelal hetzelfde. Vermoedelijk zijn de
‘aliens’ vredelievend en in het bezit van een veel hogere
intelligentie dan wij, zegt Icke. Een bewering waarmee
je het niet eens hoeft te zijn maar die wel stof biedt tot
nadenken en discussie aan de kerstdis. Naast
interessante speculaties over buitenaards leven maakt
alleen al de heldere uiteenzetting van Einsteins
relativiteitstheorie Reisbureau Einstein zeer
lezenswaardig.

Leo Tillmanns (sociale geografie)
Philip Dröge, Moresnet.
Het boek sluit perfect aan bij de cursus Limburgs
Landschap: welke invloed heeft de geologie en de
mijnbouw op het dagelijks leven.
Van 1816 tot 1918 lag Moresnet aan de Nederlandse
zuidgrens. Het landje had 300 inwoners, die zich in de
loop van de tijd echt een volk begonnen te voelen. Ze
hadden een eigen hoofdstad (het dorp Kelmis), een
staatshoofd (de burgemeester) en een
verdedigingsmacht (de veldwachter).
De vrijheid en lage belastingen trokken duizenden
avonturiers aan en Moresnet groeide uit tot een
voorbeeld van hoe mensen zonder grote overheid
gelukkig en welvarend konden worden. Sterker nog, de
wereldvrede moest hier beginnen. Idealisten wilden er
de ideale staat vestigen, met de Esperanto-naam
Amikejo (Vriendschap).
Philip Dröge onderzoekt het merkwaardige verhaal
achter Moresnet:
 Hoe kon dit onwaarschijnlijke landje ontstaan?
 Wie woonden er?
 Hoe was het leven in dit staatsrechtelijke unicum?
Dröge vertelt over dieven, gokkers, smokkelaars,
mijnwerkers en een dromer die van Moresnet die ideale
samenleving wilde maken – en daar bijna in slaagde.

Jettie de Wal (Latijnse leesclub)
Hella Haasse, Een nieuwer testament
Al weer een halve eeuw oud is deze roman, of
misschien eerder, novelle (150 pagina’s -- heel geschikt
als een kerst-tussendoortje). ‘Mijn lievelingsboek’, heeft
Haasse er zelf ooit van gezegd. Het basismateriaal is
historisch. Hoofdpersoon is de laat-Romeinse dichter
Claudius Claudianus, begaafd hofdichter, rond 400, in
de West-Romeinse entourage van keizer Honorius en
generaal Stilicho. Bepaald een hoogvlieger en
woordkunstenaar, deze Claudianus; niks geen exponent
van een neergaande Romeinse cultuur. Maar als geen
ander kon hij zijn pen dopen in genadeloos venijn.
Haasse vult de persoon van deze ‘heidense’ dichter aan
én om tot de belichaming van de ‘antieke’ dichterlijke
visie, van de scheppingskracht van de trotse menselijke
geest in een tijdelijke wereld, van de zelfstandige mens
die kwaad en sterfelijkheid onder ogen durft te zien. Dit
in tegenstelling tot zijn tegenstrever, prefect Hadrianus,
die de christelijke wereld vertegenwoordigt, een
respectabele maar laffe wereld waarin gelatenheid en
berusting heilig zijn verklaard, een wereld die zich
verlaat op een verlosser en waarin het ware heil wordt
uitgesteld tot na de dood.
Een knap en mooi verteld verhaal met hoofdpersonen
die ideeënwerelden vertegenwoordigen zonder dat het
ten koste gaat van hun vlees en bloed.

Hilbert de Wal (geschiedenis)
Joseph Roth, De legende van de heilige drinker
Joseph Roth beschrijft eigenlijk in deze prachtige
novelle zijn eigen leed (hij was een zware alcoholist) in
het Parijs van het interbellum. Het boek is een sprookje,
hagiografie en tijdsbeeld in één. Vervreemding en
heimwee, alcoholisme, nieuwe ontmoetingen,
geldzorgen: het zijn allemaal thema’s die op een hele
kleine, ingetogen wijze in deze novelle beschreven
worden. Joseph Roth, van joodse komaf, was een
auteur op het snijvalk van twee werelden, geboren in
Brody (nu Oekraïne) in de trotse Oostenrijks-Hongaarse
dubbelmonarchie. Tussen de twee wereldoorlogen
zwierf hij als journalist en schrijver door heel Europa:
Wenen, Berlijn, Amsterdam en tenslotte, na de
machtsovername van Hitler, naar Parijs. Door zijn
alcoholisme verslechterde zijn gezondheidstoestand
uiteindelijk snel en stierf hij kort voor het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog in het Parijse
armenziekenhuis Necker-Enfants.

