
    

Blijven, omarm wat op je pad komt,  

Thomas Quartier, € 19,95 paperback 

Stabiliteit, regelmaat, stilte, liefde, deemoed, contemplatie en eeuwigheid. Dat zijn de 
zeven waarden uit het kloosterleven die centraal staan in de verhalen van deze 
nieuwe bundel van Thomas Quartier. Het is zijn eerste boek als theoloog des 
vaderlands. En hij gaat hierin terug naar zijn diepste wortels, want deze bevlogen 
monnik is op de eerste plaats benedictijn die leeft met de Regel van Benedictus. In 

het gemeenschapsleven van de abdij Keizersberg in Leuven vindt hij zijn bestemming en verdieping. 
Daar doet hij de inspiratie op voor een boek over de zeven waarden van het kloosterleven. Maar hij 
zou niet Thomas Quartier heten als hij daar ook niet een originele draai aan geeft. Want hij biedt die 
waarden aan in een nieuwe vertelvorm, kloosterstory’s. Steeds weer zoekt de theoloog des 
vaderlands nieuwe vormen om de oude waarden te verbinden met deze moderne tijd. 

 

Van Titus Brandsma tot Edith Stein,  

meerdere auteurs, € 9,99 paperback 

Als er ooit een tijd is om een voorbeeld te nemen aan heiligen en martelaren, dan is 
het wel in deze pandemie die ons leven ook zal beheersen in de vastentijd naar Pasen 
toe. Na het succes van de eerdere gebedenboeken dragen heiligen als Titus 
Brandsma, Edith Stein en de monniken van Tibhirine ons in de veertigdagentijd 

 

Titus Brandsma van held tot heilige,  

Christophe Lüthy, Frans Wijsen e.a.,€ 19,95 hardcover 

In 2022 wordt Titus Brandsma Heilig verklaard. Wie was deze Titus Brandsma en 
waarom wordt hij Heilig verklaard? Brandsma was een veelzijdig man. Niet alleen 
pater Karmeliet, maar ook één van de eerste hoogleraren Wijsbegeerte en rector aan 
de Katholieke Universiteit Nijmegen. Een toonaangevend persoon in de 

herontdekking van de Nederlandse mystiek, zelfs mysticus, een ondergewaardeerde theologische 
hoogvlieger en toch dicht bij de gewone mensen. Niet in het laatst werd hij ook bekend als 
verzetsheld en martelaar. Zeven wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Titus Brandsma 
Instituut belichten in dit prachtig full colour geïllustreerde hardcover boek ieder aspect uit het leven 
van het bewonderingswaardige mens dat Titus Brandsma was. 

 

 

 



Iedereen kan bidden,  

James Martin, € 24,95 paperback 

James Martin gaat in op wat je als lezer altijd al wilde weten over bidden. Zijn 
jarenlange ervaring met het gebed en het begeleiden van anderen bij het bidden, 
spelen hierbij een belangrijke rol. Zowel wie wil beginnen met bidden, de ervaren 
bidder als de scepticus die ervan overtuigd is dat bidden niets voor hem is, vinden in 
dit basiswerk over gebed hun gading. Dit boek ontkracht de mythe dat er maar één 

goede manier van bidden zou bestaan, een brede waaier van mogelijke wegen om te bidden wordt 
verkend. Het betoog van James Martin is uitnodigend en diepmenselijk. Zelfrelativering en humor 
kruiden het geheel af. 

 

De gewonde God,  

Samuel Wells, € 20,-- paperback 

In De gewonde God gaat de bekende Anglicaanse theoloog Samuel Wells in zijn 
karakteristieke en heldere stijl in op de betekenis van Jezus’ kruisiging. Dit centrale 
verhaal van het christendom verkent Wells op een pastorale en theologische manier 
aan de hand van achttien beelden en motieven uit het Oude Testament, de Brieven 
en de Evangeliën. Zo laat hij zien hoe God tot het uiterste gaat om in Christus met ons 

te zijn. Bij dit boek is een leesplan met vragen en gebeden beschikbaar, wat het ideaal maakt voor 
een bijbelkring of persoonlijke overdenking binnen én buiten de veertigdagentijd. 

De lafheid te lijf,  

Søren Kierkegaard, € 17,90 paperback 

Lafheid, dat is nu niet bepaald iets om trots op te zijn. Maar alleen al om het bij jezelf 
werkelijk onder ogen te zien blijkt niet zo gemakkelijk. Lafheid weet zich vaak handig 
te vermommen en allerlei mooie, sympathieke gedaanten aan te nemen. In een van 
de toespraken in deze bundel gaat Kierkegaard op dit probleem in, op zijn eigen 
subtiele en diepgaande manier. Subtiel en diepgaand zijn ook de andere drie, die 

raken aan het innerlijke leven van een mens. Wat heeft een mens nu werkelijk het meest nodig? Wat 
gebeurt er met een mens op de grens van wat menselijk uit te leggen is, en wat daaraan voorbijgaat? 

 

Geduld doet leven,  

Søren Kierkegaard, € 17,90 paperback 

Geduld is een schone zaak. Dat beamen we meestal graag, en slaken daarbij 
misschien de verzuchting dat het ons er nogal eens aan ontbreekt. Dat geduld met 
onze ziel te maken heeft realiseren we ons niet altijd. Naast een aantal andere 
onderwerpen draait het in twee van de toespraken in deze bundel om geduld. Het 
geduld om je ziel te bewaren, en het geduld om de verwachting te bewaren, op de 

manier waarop de 84-jarige Anna haar leven lang de komst van een bijzonder kind had verwacht. 
Kierkegaard bekommert zich om wat de ziel van een mens raakt. Met een voorbeeld of tekst uit de 
Bijbel richt ook in deze vijf toespraken alles zich op wat er innerlijk in ons gaande is. 

 



Eckhart bij avondlicht,  

Evert van den Berg, € 14.95 paperback 

Een lezing van zijn laatste preken uit Keulen 

 

 

Ruimte scheppen voor een nieuw begin,  

Christine de Vries, € 25,-- paperback 

Na enkele werkboeken specifiek voor de vastentijd in een bepaald jaar verscheen er 
vele jaren geen nieuw werkboek, maar de behoefte aan creatief schrijven en een 
persoonlijke vorm van vasten bleef leven bij veel mensen. Aan deze behoefte geef ik 
graag gehoor en dat heeft geresulteerd in een universeel werkboek. Universeel dat 

het werkboek niet aan een specifiek jaar is gekoppeld. De opzet is voor een groot deel gelijk 
gebleven, omdat deze zijn kracht voor velen heeft bewezen. In dit werkboek schrijf je dagelijks eigen 
teksten en verzamel je onder andere beelden en ervaringen. Zo kan het werkboek in ruim zeven 
weken uitgroeien tot een uniek en zeer persoonlijk document. 
Het is fijn om samen met anderen met het werkboek aan de slag te gaan. Voor hen die ook contact 
willen hebben met gelijkgestemden bied ik op mijn weblog de mogelijkheid om ervaringen met het 
werkboek uit te wisselen en te delen. De wetenschap dat we met velen zijn, is inspirerend, 
bemoedigend en verbindend. 

 

Vasten – tijd voor mij,  

Peter Müller, € 22,50 paperback 

Vasten klinkt velen in de oren als afzien, en kan associaties oproepen met mislukte 
dieetervaringen. In dit boek voert Peter Müller een pleidooi voor deeltijdvasten, 
waarbij je een of meerdere dagen per week een deel van je dag niet eet. Dat is 
makkelijker vol te houden, en niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je 
geest. 

Deze onthouding plaatst hij in een lange religieuze traditie. Tijdens een zelfgekozen vastenperiode 
kun je een keuze maken uit de zeven thema’s die de auteur in dit boek aanreikt om op te reflecteren, 
zoals tijd nemen, reiniging en stilte. De meditatieve teksten, oefeningen en rituelen die hij daarbij 
suggereert, kunnen je helpen om bewuster te gaan leven.

Holzer’s permacultuur,  

Sepp Holzer, € 21,-- paperback 

Sepp Holzer, een boer uit Oostenrijk nam in 1962 het bedrijf van zijn ouders over en 
bouwde dat uit tot een succesvol duurzaam boerenbedrijf. Toen Sepp Holzer begon 
te boeren kwam hij net van de landbouwschool. Al gauw moest hij concluderen dat 
hij alles wat hij had geleerd, weer moest vergeten. Hij begon zijn bedrijf in harmonie 

met de natuur te beheren. In zijn ervaring leidt alleen die benadering tot een gezonde planten- en 



dierenwereld. Waar zijn buren het hoofd niet boven water hielden, creëerde Holzer een waar 
paradijs. Nu wil iedereen weten ‘hoe hij het doet’. De meest voorkomende vragen beantwoordt hij in 
dit boek. 
Veel van zijn tips zijn direct toepasbaar, ook in ons vlakke land, ook in een kleine tuin. Hij behandelt 
ondermeer: 1. Landschapsarchitectuur (ecologisch evenwicht, ontwerpideeën, verhoogde bedden, 
watertuinen). 2. Landbouwmethoden (principes, bodemvruchtbaarheid, probleemplanten, oude 
plantenrassen, polyculturen, varkens als medewerkers). 3. Fruitlandschappen (aanleg en onderhoud, 
vraat, (oude) fruitsoorten, enten). 4. Paddestoelen kweken op hout en stro in de tuin of op het 
balkon. 5. Tuinen (moestuinen, apotheek, bemesting, slakken, wormen, stadstuinen, plantenlijst). 
Sepp Holzer brengt hier de waardevolle kennis samen van een leven lang observeren en 
experimenteren. Wie het leest zal popelen om zelf aan de slag te gaan. 

 

Dankzij de microben,  

Marc-André Selosse, € 22,50 paperback 

Dankzij de microben toont de samenhang tussen alle vormen van leven op microbieel 
niveau. Microben zijn geen ongewenste kostgangers, maar noodzakelijke en 
wonderkrachtige organismen en van belang voor plant, dier en mens. Eerst beschrijft 
Selosse hoe de symbiose tussen microben en planten is waargenomen, hoe die 
symbiose heeft geresulteerd in nieuwe eigenschappen en hoe die het functioneren 

van elke symbiotische partner beïnvloeden. Daarna ontcijfert hij de buitengewone symbiotische 
aanpassingen van dieren, zowel op het land als in het water. Vervolgens beschrijft Selosse onze 
eigen microbiële metgezellen: de menselijke microbiota en zijn alomtegenwoordige en soms 
onverwachte bijdragen. Tot slot demonstreert hij de rol van microbiële symbioses in ecosystemen, in 
de evolutie van het leven en de culturele en voedingspraktijken van beschavingen. En, als een echte 
Fransman, illustreert hij dat aan de hand van de productieprocessen van culinaire geneugten als 
wijn, kaas en bier. 

 

Landherstel,  

Judith D. Schwartz, € 22,50 paperback 

In Landherstel doet journaliste Judith Schwartz verslag van landherstelprojecten 
wereldwijd. Ze reist de wereld rond langs verschillende inspirerende projecten. Haar 
achtergrond in ecologische vraagstukken geeft haar toegang tot een breed netwerk 
van betrokken personen. Ze luistert, kijkt, vraagt, noteert en reflecteert. Schwartz 
zoekt het verhaal achter de projecten: Wie zijn die pioniers? Wat heeft hen bewogen? 

En wat zijn de sleutels tot herstel? Dat blijkt meer te zijn dan ecologische kennis. 

Oplossingen voor ogenschijnlijk hardnekkige problemen komen uit de meest onverwachte hoeken. 
Schwartz’ reis voert langs Scandinavische rendieren en hun Samische herders die het smelten van de 
permafrost afremmen, en langs boerderijen en ranches in Vermont, Great Plains en New Mexico. 
Landschappen wordt nieuw leven ingeblazen door holistische begrazing: het is er nu weelderig 
groen, vol vogels en vlinders, terwijl land in de omgeving wegkwijnt. 

 



De poel,  

Pauline de Bok, € 22,99 paperback 

‘De poel’ is Pauline de Boks nieuwste beschouwing op mens en natuur. In ‘De poel’ 
trekt De Bok zich terug in het noordoosten van Duitsland, waar ze rondscharrelt op 
haar erf, omringd door bossen, meren en industriële landbouw. Voor het eerst in 
twintig jaar blijft de poel achter haar koeienstal droog. Ze zoomt in op de levende 
wezens met wie ze haar plek deelt, van de grote dieren waar ze op jaagt tot het 

gewemel en gekrioel dat een mensenoog nauwelijks ziet. Een schorskever belaagt de bossen, een 
virus de wilde zwijnen en op een dag wordt ook de mens door een pandemie overvallen. De klappen 
die het ecosysteem al jaren ondergaat maakt De Bok in ‘De poel’ op een verhalende manier voelbaar. 
Tegelijkertijd weigert ze de moed te verliezen en poogt ze het tij te keren. Ze legt een leemplas aan 
voor de zwaluwen, vleermuizen en insecten, ze vecht tegen kleefkruid en bramen. Maar helpt het? In 
De Boks oeuvre is de mens een dier te midden van de andere dieren. Meer nog dan in haar vorige 
boeken zoekt ze in ‘De poel’ een taal die doordringt in de wondere, levende wereld om ons heen. Wat 
is eigenlijk onze plaats in de natuur? Wordt het niet hoog tijd guller te zijn met onze aandacht, en 
behoedzamer als we ingrijpen? Voor het eerst blijft de poel op het erf droog. De Bok zoomt in op de 
organismen met wie ze haar plek deelt, maakt zo de klappen die het ecosysteem ondergaat voelbaar 
en poogt het tij te keren. 

Beknopte Latijnse grammatica,  

Dr. Paul M. Hensels, € 24,99 paperback 

De Beknopte Latijnse Grammatica en het daarbij behorende Werkboek zijn in de 
eerste plaats bestemd voor theologiestudenten. Voor hen is bestudering van de 
Latijnse tekst in Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece et Latine een waardevolle 
en interessante aanvulling op het vertalen en interpreteren van de oorspronkelijke 

Griekse tekst. 
Daarnaast is deze cursus bedoeld voor degenen die Latijn willen leren, of vroeger opgedane kennis 
van deze taal op een originele manier willen ophalen. Door de praktische tips en de uitvoerige 
aantekeningen bij het oefenmateriaal en de teksten uit het Nieuwe Testament en de oudchristelijke 
literatuur, is deze cursus een toegankelijke methode voor zelfstudie. In de Beknopte Latijnse 
Grammatica worden alle onderwerpen behandeld die ook voor het klassiek Latijn belangrijk zijn. 
Daarom kan deze methode gebruikt worden voor het lezen van geannoteerde klassieke teksten. 

 

Werkboek bij beknopte Latijnse grammatica,  

Dr. Paul M. Hensels, € 19,99 paperback 

 

 

 



Het woud der verwachting,  

Hella Haasse, € 17,50 paperback 

De magistrale roman van Haasse over het bewogen leven van Charles d'Orléans, 
dichter en politicus. Zijn levensloop is nauw verweven met de machtsstrijd in het 
middeleeuwse Frankrijk tussen de concurrerende huizen van Bourgondië en Orléans 
en met de Honderdjarige Oorlog tegen Engeland. Orléans leert zich staande te 
houden tussen de op macht beluste edelen. Nadat hij tijdens een zware strijd 

gevangen wordt genomen, houdt de Engelse koning hem 25 jaar in gijzeling. Als een oude man keert 
hij terug naar Frankrijk, waar zijn politieke rol blijkt uitgespeeld. 

 

Land tussen twee talen,  

Stefan Zweig, vert. Els Snick, illust. Koen Broucke, € 17,50 hardcover 

In deze bundel zijn Zweigs fascinerende reportages van Oostende, Brugge, Luik, 
Leuven, Antwerpen en Ieper bijeengebracht, vertaald door Els Snick en geïllustreerd 
door Koen Broucke In de zomer van 1902 reisde Stefan Zweig voor het eerst naar 
België. Hij bezocht de mondaine badplaats Oostende en het verstilde Brugge. Aan 
zijn lange vriendschap met de Belgische dichter Emile Verhaeren kwam een einde 

door de Duitse bezetting in 1914. Tijdens de Eerste Wereldoorlog publiceerde Zweig reportages over 
Luik, Leuven en Antwerpen. Gaandeweg werd hij een overtuigd pacifist en later schreef hij over de 
slagvelden van Ieper, de inhuldiging van de Menenpoort en het oorlogstoerisme. In deze bundel zijn 
Zweigs fascinerende reportages, of portretten, van Oostende, Brugge, Luik, Leuven, Antwerpen en 
Ieper bijeengebracht, prachtig vertaald door Els Snick en al even mooi geïllustreerd door Koen 
Broucke. Het nawoord is verzorgd door Piet Chielens. 

 

Leven in verbeelding, Hella S. Haasse,  

Aleid Truijens, € 34.99 hardcover 

De langverwachte biografie van de grootste schrijfster van Nederland: Hella S. 
Haasse. Wie school er achter het welbekende beeld dat van haar bestond? 

Op 29 september 2011 overleed Hella S. Haasse op 93-jarige leeftijd. Ze liet een groot, 
veelzijdig en indrukwekkend literair oeuvre na. In de loop van haar leven groeide zij 

in haar publieke rol van wijze, vriendelijke en evenwichtige beschouwer. Maar wie zat er achter het 
welbekende beeld dat van haar bestond? Wie was de beroemde schrijfster als dochter, echtgenote 
en moeder?  
Truijens’ monumentale en rijk geïllustreerde biografie toont hoe sterk Haasses leven en werk 
verweven zijn. We zien hoe het meisje dat werd geboren in voormalig Nederlands-Indië en op haar 
twintigste naar Nederland verhuisde, zich ontwikkelde tot de grootste schrijfster uit ons taalgebied. 



Dan adem ik,  

André F. Troost, € 16.99 hardcover 

Als een ademtocht gingen ze voorbij: de veertig jaren waarin dr. André F. Troost als 
pastor bijdragen schreef voor (onder andere) het magazine Elisabeth. Deze bundel 
bevat veertig columns die nog niet eerder in boekvorm verschenen. Meditatief, recht 
op de man of vrouw af, afwisselend ernstig en humoristisch, voor goede en kwade 
dagen en voor elk wat wils. 

De veertig columns worden afgewisseld door tien gedichten, die voor een deel nog niet eerder 
werden gepubliceerd. 

 

Komijnsplitsers,  

Marieke Lucas Rijneveld, € 19,99 paperback 

In een taal die naar adem hapt en het zweet van het voorhoofd veegt, staat 
‘Komijnsplitsers’ als een huis. 
Met zijn nieuwe dichtbundel ‘Komijnsplitsers’ zet Marieke Lucas Rijneveld opnieuw 
een grote stap in zijn dichterschap. In acht afdelingen onderzoekt Rijneveld wat het 
betekent om te wonen: in een huis, in jezelf en in verhoudingen tot anderen. Wie of 

wat heb je nodig om een compleet mens te zijn? In een van de gedichten wordt verhaald over het 
verlangen één ruimte te zijn; iemand zoekt een brandtrap uit deze dag, trekt in plaats van een grijs 
vest een jongen aan. De vrees om iemand te worden die de ander niet kan hebben – ‘om de 
verkeerde mens om je beenderen te vormen’ – vormt het grootste gevaar voor het maar al te 
herkenbare en hoopvolle verlangen naar groei. In een taal die naar adem hapt en het zweet van het 
voorhoofd veegt, staat ‘Komijnsplitsers’ als een huis. 

De Weimar republiek 1918-1933,  

Patrick Dassen, € 39,50 hardcover 

De Weimarrepubliek was de eerste democratie op Duitse bodem. Zij werd in 1918 
geboren onder een weinig gelukkig gesternte, aan het einde van een verloren oorlog 
en te midden van een revolutie, en ging in 1933 ten onder toen Hitler aan de macht 
kwam. 
Toch was de Weimarrepubliek niet gedoemd en was zij veel meer dan een voorspel 
tot het Derde Rijk. Ze staat ook voor de emancipatie van de vrouw en de Joden, voor 

een moderne verzorgingsstaat, het Bauhaus, de Dreigroschenoper en de boeken van Alfred Döblin 
en Thomas Mann. In dit boek wordt de Weimarrepubliek nu niets een benaderd als een ‘republiek 
zonder republikeinen, maar als een staat met grote veerkracht en potentie. Overtuigde democraten 
waren bereid de Weimarrepubliek te verdedigen en Hitlers NSDAP was bij de verkiezingen in 1928 
niet meer dan een marginale partij. 
Op unieke wijze beschrijft Patrick Dassen de Weimarrepubliek van binnenuit, met behulp van 
dagboeken, brieven en de zogenaamde ‘Abelpapers’, korte autobiografieën die een bijzondere inkijk 
geven in de ‘ziel’ van vroege leden van de NSDAP – gewone mensen die levendige verhalen schreven 
over gekrenkte nationale trots, maar ook over de hoop op een herboren Duitsland waarin iedereen 



gelijk was. Zo beantwoordt Dassen de vraag wat de Weimarrepubliek kwetsbaar maakte, waarom zij 
ten onder ging – en welke lessen ze ons te bieden heeft 

Pelgrimstochten,  

Lannoo’s reisboek, € 34,99 hardcover 

De mooiste pelgrimstochten in Europa, etappe per etappe beschreven 

Rijkelijk geïllustreerd inspiratieboek voor wandelliefhebbers 

Kaartfragmenten geven het verloop van de route weer 

Bij het woord 'Pelgrimstochten' denkt u automatisch aan de mythische route naar Santiago de 
Compostella. Dit boek bewijst dat er vele andere routes de moeite waard zijn om af te lopen. 
In heel Europa vindt u traditierijke of herontdekte pelgrimsroutes die in de voetsporen treden van 
belangrijke heiligen. In deze routes wordt de landschappelijke diversiteit van het continent 
weerspiegeld: de Noorse Olavsleden, de Luther Trail in het hart van Duitsland, de Caminho Portugês 
en de uitdagende oversteek van de Pyreneeën kunnen niet diverser zijn. En toch hebben Europa's 
mooiste pelgrimsroutes één ding gemeen: ze helpen ons innerlijke rust te vinden en geven ons 
nieuwe kracht. 

 

Fietsen langs de Maas,  

Ad Snelderwaard, € 19.99 paperback 

De Maas ontspringt in het Franse plateau van Langres en wordt, gevoed door diverse 
zijstroompjes, geleidelijk breder. Met deze gids bij de hand fiets je het gedeelte vanaf 
Luik, waar de Maas al flink op breedte is, tot de monding bij Hoek van Holland. Of je 
fietst hem in omgekeerde richting naar Luik. De route in deze gids is een combinatie 

van bewegwijzerde routes. Soms fiets je pal langs de Maas, maar vaak ook een stukje er vanaf door 
een landschap dat door de Maas is gevormd. Onderweg zie je veel water, maar ook een keur van 
aantrekkelijke landschappen. Tot Maastricht en ook verderop in Zuid-Limburg is het landschap echt 
heuvelachtig, daarna zwak glooiend. Voorbij Limburg slingert de rivier door laagland. Het open 
landschap wordt afgewisseld door stadjes en steden die hier soms al in de Romeinse tijd zijn 
ontstaan door de handel die grotendeels via het water plaatsvond. Deze stadjes zijn vaak ook 
vestingsteden en ze zijn boordevol eeuwenoude monumenten. In deze gids vind je tien uitneembare, 
gedetailleerde kaarten die je de route met zijn wijde omgeving laten zien. De leukste en 
interessantste dingen die langs de route te zien zijn worden beschreven en je vindt praktische 
informatie over onder andere overnachtingsmogelijkheden en horeca op het platteland.

Ongelooflijke bijbelverhalen, graphic novel Bijbel,  

Willeke Brouwer, € 34,99 hardcover 

De Bĳbel is een boek vol prachtige en spannende verhalen. Verhalen over dappere 
koningen, moeders en strĳders, en hun leven vol gevaren, redding, intriges, liefdes, 
ruzies, hoop en vertrouwen. Sommigen zeggen dat God tot hen spreekt. Anderen 
beweren dat ze een engel hebben gezien. Weer anderen hebben dingen zien 

gebeuren die eigenlĳk niet kunnen. Wat zĳn dit voor verhalen? Wie is God? En wie is Jezus, over wie 



ze in de Oude Boeken al vertellen? Willeke Brouwer vertelt in haar sprankelende schrĳf- en tekenstĳl 
vĳftig verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Met humor, maar nooit zonder respect, en met 
veel historische feitjes waardoor je de bĳbelse tĳd beter leert kennen.  
"Ga mee op reis met moedige mannen en vrouwen uit de Bĳ bel. Beleef de mooie en verrassende 
gebeurtenissen uit hun leven, maar ook hun spanning, strĳd en twĳfels. Duik in de hitte van de 
woestĳnen, vecht tegen honger en dorst, wees dapper, luister naar de oude profeten en kĳk naar de 
wonderen! Ik hoop dat je er net zo van geniet als ik." - Willeke Brouwer 


