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VIER DECEMBER IN 
HET HOOGKWARTIER

Het einde van het jaar nadert, de kerstbonus brandt in de binnenzak. Waar ga je heen

voor originele cadeaus en vier je december op een originele manier? Dat doe je in het

Hoogkwartier, waar steeds meer bijzondere winkels en horeca neerstrijken. De

Nieuwspeper bezoekt een paar nieuwe adressen en heeft ook oog voor oudgedienden.

Ze verleiden de bezoeker met een glas Jing-thee inclusief zandlopertje, pizza

Hawaii-bier, nekmassages, een Pakje Kunst en Palo Santo-hout. 

TEKST: SUZANNE STAM
BEELD: GABY JONGENELEN

PUIK 
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Harries Wine & Deli: “Kavi-
aar, heerlijk op een halve
walnoot!” (1)
De meest recente nieuwko-
mer in het Hoogkwartier is
Harries Wine & Deli. Harrie
Baas was 10 jaar eigenaar van
sterrenrestaurant Amarone
aan de Meent en werkte de af-
gelopen drie jaar als adviseur
en zelfstandige in de horeca.
In de tussentijd zette hij zijn
zinnen op een combinatie van
horeca en winkel, met een
huiselijk tintje. Hij realiseer-
de zijn droom in de Hoog-
straat. Harries Wine & Deli be-
staat uit twee winkelpanden,
die met elkaar verbonden
zijn.
“Aan de ene kant de delicates-
senwinkel en aan de andere
kant het proeflokaal. In de
winkel verkoop ik bijzondere
wijnen, waaronder Neder-
landse wijn. Voor rond de 10
euro heb je al een kwalitatief
goede fles”, vertelt Harrie ter-
wijl hij rondloopt in de win-
kel. “Verder heb ik bijzondere
kazen, worsten van Brandt &
Levie, sake, sherry en viscon-
serven van Minerva. En ook de
thee van Jing, die ik als enige
in Nederland verkoop. En na-
tuurlijk kaviaar. Dat is zo’n
fijn product, voor 15 euro heb
je al een blikje voor thuis.
Heerlijk op een halve wal-
noot!”
Harrie laat direct proeven
waar hij zo enthousiast over
vertelt. “Dan neem ik je mee,
hier door de interne deur,
naar het proeflokaal. Ik wil
mensen laten ervaren wat een
bepaalde wijn doet als je er ou-
de kaas of worst bij eet. Maar
je kunt hier ook terecht voor
een kop koffie van Giraffe met
een stuk taart. Of een glas Jing-
thee, inclusief zandlopertje
zodat je weet wanneer die

lang genoeg getrokken is. Ik
geef hier ook proeverijen, ik
wil mensen verschillende
combinaties laten proeven.
Als je dan dat wow-effect ziet
op hun gezicht, dat vind ik ge-
weldig.”
Het is niet voor niets dat Har-
rie in de Hoogstraat zit: “De
gedrevenheid van de onderne-
mers spat er vanaf. Ik woon
hier vlakbij en liep 10 jaar lang
door deze straat op weg naar
Amarone. Ik heb altijd al ge-
dacht dat ik hier iets wilde be-
ginnen. Er hangt een lekkere
vibe, dat voel je.” Hoogstraat
63A, 3011 PH Rotterdam

Bier&zO: “Je verwacht het
niet maar chocoladebier
met blauwe kaas is een
aanrader” (2)
Zeker bijzonder bier doet het
altijd goed als cadeau onder de
kerstboom of in het glas bij de
(kerst)dis. Bier&zO biedt zulke
bieren sinds de jaren 90. De
zaak is een van de oudgedien-
den in de Hoogstraat. Ooit be-
gonnen door een paar krakers
uit Amsterdam, die met een
busje in België biertjes gingen
scoren en vervolgens een win-
kel voor speciaalbier openden
in Rotterdam. “Alleen bestaat
speciaalbier nu eigenlijk niet
meer”, lacht Ben Karreman.
“We noemen het nu craft bier
dat op ambachtelijke wijze
wordt gebrouwen door kleine
brouwerijen. Naast alle nieu-
we merken verkopen wij ook
de oudere zoals Dupont en De-
lirium. Bier kent heel veel
smaken omdat je er van alles
aan toe mag voegen. Hier heb
je bijvoorbeeld Rogue, een
zwaar blond bier met Kombu-
cha-thee”, zegt Ben terwijl hij
een geelgroene fles aanreikt.
De zaak lijkt net een galerie
met al die bijzondere etiket-
ten. “Wat ook heel populair is:
blikbier, dat heeft echt de toe-
komst! Je kunt blik blijven re-
cyclen, het is lichter dan glas,
het neemt minder ruimte in
en het is sneller koud. Plus het
smaakt beter. En we hebben
hier natuurlijk alle smaken,
van caramel fudge tot pizza
Hawaii. En Club-Mate, veel ge-
dronken door hipsters. De
nieuwste trend wordt alcohol-
vrij bier met cannabis.”
Bier gaat volgens Ben ook
goed met kaas. “Overbuur-
man Harrie van Harries Wine
& Deli noemt me al het kaas-
meisje omdat ik hem regelma-
tig vraag welke kaas bij een
bier past. Laatst aten we een
van zijn kazen, omhuld in ge-
droogde bloemen bij een bier-
tje van De Kromme Haring.
Dat rook een beetje naar die-
rentuin, maar op een lekkere
manier. En je verwacht het
niet, maar chocoladebier met
blauwe kaas is een aanrader.”
Ben heeft een decembertip:
“Kom gewoon langs met het

kerstmenu. We hebben een
oude kok in dienst die per-
fect weet welk eten met welk
bier combineert. Wat sowie-
so ontzettend lekker is:
Bourbon Barrel Stout van
Anderson Valley waarin je
een schep vanille-ijs gooit. Je
weet niet wat je proeft.”
Bier&zO, Hoogstraat 54A

All About Beauty: “Het
Hoogkwartier is de laat-
ste 10 jaar veranderd in
positieve zin” (3)
Om stralend aan het kerstdi-
ner te verschijnen, kun je All
About Beauty bezoeken, de
schoonheidssalon van Sarah
Stout. Zij voert gezichtsbe-
handelingen uit die de huid
verbeteren, zoals microder-
mabrasie en fruitzuurpeelin-
gen. Ook kan de liefhebber
van lichaamsverzorging bij
Sara terecht voor onder
meer manicure, harsen,
waxen en massages. Zoals
een verkwikkende lunch-
tijd-nekmassage van 15 mi-
nuten. Sarah zit al 10 jaar in
het Hoogkwartier, in novem-
ber vierde ze haar jubileum:
“Het Hoogkwartier is de laat-
ste 10 jaar veranderd in posi-
tieve zin. Minder leegstand,
leuke nieuwe zaken zorgen
voor meer levendigheid.
Ook hebben we leuk contact
met bewoners. Met kerst zijn
we altijd in een goede stem-
ming, het is voor ons de leuk-
ste tijd van het jaar. De salon
is feestelijk aangekleed, de
kerstmuziek staat aan en
mijn moeder maakt altijd
een prachtige etalage. Als je
niet weet wat je moet geven,
kunnen we je altijd helpen.
Cadeaubonnen zijn popu-
lair, we pakken ze extra fees-
telijk in. We hebben fantasti-
sche sets van Decléor om je
huid te verzorgen, die zijn zo
mooi om te geven met kerst.
Zeker de Adventskalender,
die wil ik zelf ook wel krij-
gen.”
All About Beauty, Hoogstraat
51A

Van Beek Art Supplies:
een winkel om lekker
lang in te struinen (5)
Zelfs als je zelf totáál niet cre-

atief bent, word je dat in
Beek Art Supplies spontaan,
dankzij de aanblik van schil-
dersdoeken, ezels, scharen,
potloden, pennen, teken-
poppen, notitieboeken,
schetsboeken, verf en papier
in alle soorten en maten.
Kortom, alles voor de profes-
sionele en hobbykunste-
naar. Maar ook dingen om je
bureau of kantoor een beetje
mee op te fleuren. 
Medewerkster Sharony om-
schrijft de decembermaand
als: “Druk. Dat is het altijd
wel bij ons, maar dan nog net
iets meer.” En zij kan het we-
ten: van de ruim 20 jaar dat
Van Beek in de Hoogstraat
zit, werkt Sharony er 18 jaar.
“In deze periode komen er
meer mensen die creatief
aan de slag gaan voor de
kerst. En om cadeautjes te
kopen natuurlijk.”
Van Beek verleidt klanten
ook met een collectie boe-
ken, variërend van kunst-
boeken (over onder meer Ro-
din, Dadaïsme en design) tot
instructieboeken over teke-
nen, materialen en techniek
en andere hobbyboeken.
Sharony: “Voor mensen die
zich willen verdiepen in
schilderen of tekenen, geven
we het hele jaar door work-
shops en demonstraties. Die
staan op de site.” Of ze kun-
nen kijken op het prikbord,
dat vol hangt met flyers,
kaartjes en aanbiedingen
van mensen die lessen of cur-
sussen aanbieden. In de lijs-
tenmakerij kun je je eigen
creatieve brouwsels of aan-
gekochte kunststukken ook
professioneel laten inlijsten.
Van Beek Art Supplies, Hoog-
straat 58 - 64

Kunstuitleen Rotterdam:
een Pakje Kunst trekken
uit de sigarettenauto-
maat (4)
Einde van het jaar, tijd voor
een nieuw begin: eindelijk
iets aan die lege muur han-
gen. Kunstuitleen Rotter-
dam viert december met een
leuke aanbieding. Wie vóór
31 december lid wordt en
een kunstwerk uitzoekt,
krijgt het resterende lid-

maatschap plus een Pakje
Kunst cadeau. Dat Pakje
Kunst is sowieso ook een
leuk cadeautje om weg te ge-
ven. Voor 4 euro trek je een
pakje uit een ouderwetse si-
garettenautomaat met daar-
in een verrassend mini-
kunstwerkje van een kunste-
naar uit de regio. Kijk bij het
terugduwen van de la wel uit
voor je vingers. Meerdere iet-
wat onhandige kunstliefheb-
bers – waaronder ondergete-
kende – gingen je voor en
hadden een incidentje met
hun velletje dat ertussen
kwam. De Kunstuitleen Rot-
terdam heeft een aanbod
van ruim 8000 kunstwerken
(schilderijen, tekeningen,
foto’s, sculpturen, objecten
en meer), die je kunt huren
of kopen. Voor 12 euro per
jaar ben je al lid en vanaf 4
euro per maand huur je een
kunstwerk. Kunstuitleen Rot-
terdam, Goudsesingel 268

Evernow: “Zonder groen
is je huis niet gezond” (6)
Evernow is een van de
nieuwkomers in het Hoog-
kwartier. In april opende de-
ze winkel zijn deuren in het
Industriegebouw op de
Goudsesingel. Elwin en Nyn-
ke van der Hoek verkopen
veelal producten van jonge
ontwerpers, sterke merken
en hun eigen label. Ze bieden
design, items voor het inte-
rieur en gifts. En planten.
“Want zonder groen is je
huis niet gezond. Bijzondere
en bewuste producten heb-
ben we ook, zoals Palo Santo-
hout, dat je als wierook kunt
gebruiken en dat 100% na-
tuurlijk is. De zepen en
roomsprays die we verko-
pen, zijn dat ook”, vertelt El-
win, terwijl hij een doos uit-
pakt van een net binnenge-
komen levering. “Kijk, dit
zijn kleine keramische vaas-
jes van Scandinavia Form uit
Zweden, voor één bloem, al-
les gemaakt in hun eigen ate-
lier. We maken voor de feest-
maand trouwens ook ca-
deaupakketten, elk met een
ander thema. Ben je in één
keer klaar voor kerst.”
Evernow, Goudsesingel 206
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ROTTERDAMSE
BOEKHANDELAREN 

KIEZEN HUN FAVORIETE 
BOEKEN VAN 2018

Kersttijd, lijstjestijd. Tara Lewis vraagt zeven boekhandelaren wat de

meest lezenswaardige boeken zijn van 2018.
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Tweelingzussen Marga Hirschfeld en Miriam
de Jong bestieren de boekhandel die hun
overgrootvader Jacobus Amesz in 1886 begon.
Daarmee is J. Amesz de oudste boekenzaak
van Rotterdam. “En de gezelligste!”, voegt
Marga eraan toe. Achter in de zaak, waar een
deel van de voorraad staat, houden de dames
kantoor. Miriam: “Vroeger had elke wijk een
eigen boekenwinkel. Die zijn bijna allemaal
verdwenen. Onze klanten blijven terugko-
men, ook als ze zijn verhuisd. Het merendeel
van onze klandizie bestaat uit Kralingse da-
mes, heren, jongens en meisjes.”
De Kralingse smaak komt niet altijd overeen
met de landelijke trend. Miriam: “De winnaar
van de NS-publieksprijs doet het hier niet
heel erg goed.” Marga, lachend: “Die van ons
gaan niet met de trein, maar liever met de au-
to!” In totaal werken ze met zijn vijven in de
boekhandel. Miriam: “Onze klanten zijn ge-
wend dat we veel lezen, dus ze zijn meer geïn-
teresseerd in onze verhalen en suggesties dan
in de bestsellerlijsten. Men vaart blind op ons
advies. Dat is leuk, maar soms ook gevaarlijk.”
Oosterboekhandel J. Amesz, Voorscho-
terlaan 145a, Kralingen

Holly Ringland – Het verhaal van Alice
Hart. Een prachtig levensverhaal van
een jong meisje dat opgroeit in een
nationaal park, bij haar oma, die ze
daarvoor nog nooit had ontmoet.

David Cirici – Een hondenleven. De
zwerftocht van een hond die zijn baasje
zoekt. Het speelt zich af tijdens de
Tweede Wereldoorlog, zonder dat het
concept oorlog letterlijk wordt ge-
noemd, heel knap.

Libby Page – Het zwembad. Een oude
vrouw in Londen strijdt samen met een
jonge journaliste voor het behoud van
het zwembad. Beiden zijn strijdbaar en
er ontstaat een mooie vriendschap.

Mary Lynn Bracht – Witte chrysant.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wer-
den Koreaanse vrouwen geroofd en als
troostmeisjes naar Japanse bordelen
gebracht. Dit is het verhaal van een zus
die zich opoffert om haar zusje te spa-
ren, waarna deze haar een leven lang
probeert terug te vinden.

Min Jin Lee – Pachinko. Wederom een
familiegeschiedenis, dit keer van een
Koreaanse vrouw die zwanger wordt
van een vreemdeling, maar trouwt met
een andere man, die haar meeneemt
naar Japan. Mooi om te zien is hoe de
vader van haar kind op de achtergrond
een oogje in het zeil houdt. 

Paul Mosier – Bestemming onbekend.
Het verhaal van een jong meisje dat
met de trein op weg is naar haar laatste
levende familielid die aan andere kant
van Amerika leeft. Een indrukwekkend
mooi jeugdboek.

Kralingse smaak komt niet altijd
overeen met landelijke trend

De tips van Miriam

De tips van Marga

maar leesbaar, zonder in bloemig taal-
gebruik te verzanden. Elk woord staat
op de juiste plek. 

Donald Niedekker – Wolken &c. Een
schrijver, op zoek naar rust, reist naar
Oost-Europa en Berlijn, en leidt een
zwerverachtig bestaan. Hij tekent zijn
observaties op in korte miniaturen. Ik
was bang dat ik er moe van zou wor-
den. Maar hij neemt je zo mee in zijn
hoofd dat je rustig verder leest. Ook
leuk als je van vogels houdt, die be-
schrijft hij uitgebreid.

Cynan Jones – De lange droogte. Een
boer is zijn koe kwijt en gaat deze zoe-
ken. Je leest het verhaal vanuit het
perspectief van de boer, de koe én zijn
vrouw, die niet weet waar hij naartoe is
gegaan. Het loopt niet lekker op de
boerderij, noch met de relatie. Jones
weet veel te vertellen zonder alles op te
schrijven. Prachtig vertaald door Jona
Hoek.

Folco de Jong ontmoet
mensen die een biertje
drinken in de Fenix Food
Factory en hier een boek
zien waarvan ze nog niet
wisten dat het bestond.
“Zo verkocht ik van de
week Rotterdam, de aller-
eerste kleurenfoto’s aan
iemand die niet zo snel
een boekhandel zal bin-
nenlopen. We hebben
geen drempel.” Bosch &
de Jong zit alweer bijna
3,5 jaar op deze locatie.
“Vanaf 2008, het crisis-
jaar, hadden we drie jaar
een boekenwinkel op de
Grote Visserijstraat. De
timing was niet ideaal…
In 2014 bezochten we de
Fenix en dachten: dit is een plek waar een
boekhandel goed bij past.” Een jaar later ging
de winkel open nadat de gemeente akkoord
was met hun komst. “We hebben veel klanten
uit Katendrecht, van de Wilhelminapier en
uit de Kop van Zuid. Toeristen kopen vaak iets
uit de Engelse en Duitse collectie. Literatuur
doet het goed, evenals bijvoorbeeld Simpel
van Ottolenghi. Maar een boek als De zeven
zussen verkopen we bijna nooit.” Folco leest
alleen boeken die hem van tevoren aanspre-
ken. “Dat is de enige manier waarop ik een
boek kan aanbevelen.”
Bosch & de Jong boekverkopers, Fenix
Food Factory, Katendrecht

Bregje Hofstede – Drift. Over een
vrouw die weggaat bij haar jeugdliefde.
Het beste en meest complete boek dat
ik de afgelopen drie jaar las. Literair,

De voorkeuren van 

Folco en Christine

“We hebben veel aan de Rotterdammer te
danken”, vertelt Jan Lutjeboer, een van de vijf
directeuren van Donner. “Na het faillisse-
ment van eerst Selexyz in 2012 en later Polare
in 2014 begonnen Rotterdammers de actie
‘Donner moet blijven’, waarmee 2,5 ton aan
crowdfunding werd opgehaald. De gunfactor
was groot. De verhuurder zag ons echter lie-
ver vertrekken, dus kwamen we antikraak in
het voormalig ABN Amro-gebouw terecht.”
Inmiddels heeft Donner een definitief huur-
contract. Sinds de laatste interne verhuizing,
begin september, worden de contouren van
de nieuwe winkel zichtbaar. “In maart wordt
het glazen atrium opgeleverd en is onze ver-
bouwing grotendeels klaar. Maar Donner aan
de Coolsingel was vanaf de eerste dag al een
succes. Jaarlijks trekken we meer dan 700.000
bezoekers.” Lutjeboer is blij met de woonto-
ren die naast Donner verrijst. “Het grote pro-
bleem van dit centrum is dat het ’s avonds zo
leeg is. Voor de middenstand en de gezellig-
heid is het beter als de stad ’s avonds leeft.” Hij
werkt sinds 1988 bij Donner. “Ik zat eerst in de
optiek, maar heb van mijn hobby mijn werk
gemaakt. Wat betreft boeken ben ik een om-
nivoor. Ik heb dit jaar heel veel gelezen, de
drie geselecteerde boeken zijn voor mij de uit-
schieters.” 
Donner, Coolsingel 119

Lévi Weemoedt – Pessimisme kun je
leren! Mooi dat deze dichter, die oor-
spronkelijk uit Vlaardingen komt, zijn
comeback beleeft dankzij dit boek,
dat is samengesteld door Eus (Özcan
Akyol, red.).

Philip Kerr – Vergeven en vergeten
Deze schrijver is dit jaar helaas veel te
jong overleden. Zijn serie boeken gaat
over historische gebeurtenissen die
worden ingekleurd met de belevenis-
sen van politieagent Bernie Gunther.
Elk jaar wachtte ik tot er een nieuw
boek uitkwam, om het vervolgens in
mijn kast te bewaren tot aan de vakan-
tie. Dit was helaas het laatste boek, al
schijnt er nog een manuscript gevon-
den te zijn.

Jac. J. Baart en Lennart van Oud-
heusden – Target Rotterdam. Onthut-
send boek over de bombardementen
op Rotterdam na 14 mei 1940, veelal
door de geallieerden. Zoals het ‘verge-
ten bombardement’ op Bospolder-
Tussendijken, waarbij 400 mensen
omkwamen door een fout weerbe-
richt. De wind stond anders dan voor-
speld, waardoor de bommen de ver-
keerde kant op waaiden.

“Voor de middenstand en de
gezelligheid is het beter als de

stad ’s avonds leeft” 

De pageturners van Jan Van Gennep werd ruim 40 jaar geleden opge-
richt door Rob van Gennep. In januari staat
Monique van Oosterhout 10 jaar aan het roer
van de boekhandel. “Van Gennep was een uit-
gever, dit was zijn tweede boekhandel naast
die in Amsterdam. Helaas is hij veel te vroeg
overleden, dus de toevoeging ‘voorheen’ is
een eerbetoon aan hem.” Ze kocht Van Gen-
nep toen de vorige eigenaar, Maria Heiden,
met pensioen ging. “Ik had ooit een open solli-
citatie geschreven en die lag hier nog in de la.
In haar geest werken we nog steeds veel sa-
men met culturele instellingen in de stad zo-
als Theater Rotterdam en Arminius. Ook
staan we elk jaar op Poetry International.”
Daarnaast heeft Van Gennep twee dependan-
ces, in Hotel New York en De Machinist, en
organiseert de winkel regelmatig boeklance-
ringen van Rotterdamse schrijvers. “Dat is
soms intensief, maar ook een van de redenen
dat we er al zo lang zijn, denk ik.”
In Van Gennep vinden klanten volgens Van
Oosterhout boeken die hen verrassen. “Het
zijn boeken die je misschien niet snel in de
AKO of Bruna tegenkomt. Wij verkopen voor-
namelijk literatuur maar mensen weten dat
we ook veel poëzie hebben en hippe design-
boeken. Het boek over Wim Kieft of de nieu-
we dieetgoeroe verkopen we ook, maar die
doen het hier niet wild.”
Boekhandel v/h Van Gennep, Oude Bin-
nenweg 131B

Renate Dorrestein – Dagelijks werk.
Een week voordat Dorrestein dit jaar
overleed, had ik dit boek net uit. Het
gaat over haar schrijvende en journalis-
tieke leven. Ik moest regelmatig hardop
lachen, dat heb ik bijna nooit. Hierna
ben ik haar romans gaan herlezen.

Marieke Lucas Rijneveld – De avond is
ongemak. Na een dichtbundel is dit
McCullers' indrukwekkende romande-
buut, over hoe een gezin reageert op
de dood van een zoon/broertje. De
schrijfster is jong en wijs, met een
originele stem. Ik ben benieuwd wat er
nog meer van haar gaat komen.

Carson McCullers – Klok zonder wij-
zers. Haar boeken waren nog niet
vertaald. Na dit boek wilde ik meteen
alles lezen. Het speelt zich af in een
broeierige Amerikaanse dorpsge-
meenschap en gaat over Black Ameri-
ca, een belangrijk thema. Het is knap
hoe ze een van de personages, een
nare rechter, toch aandoenlijk weet te
maken, en dat de personages nog lang
bij je blijven.

“Ik had ooit een open 
sollicitatie geschreven en 
die lag hier nog in de la”

De favorieten van Monique

Arno Snoek werkte jaren in verschillende boek-
handels toen zijn laatste werkgever ermee stopte,
op de Meent. “Ik vond het prachtig als er een
boekhandel op de Meent zou blijven en dit pand
was beschikbaar. Het leek mij goed als er geen
leegte tussen zou zitten, dus ik vatte de koe bij de
horens en opende een eigen zaak.” Dat is inmid-
dels bijna 12,5 jaar geleden. De Meent is in die tijd
behoorlijk aangepakt, maar Snoek is niet heel te-
vreden over de ontwikkeling: “De gezellige druk-
te is weg. Dat komt door de vele werkzaamheden
en het gebrek aan zowel diversiteit in winkelaan-
bod als parkeerplekken voor de deur. Mijn klan-
ten rijden drie rondjes en geven het daarna op.”
Toch staat de telefoon roodgloeiend, nog voor de
zaak op maandagochtend de deuren heeft ge-
opend, en stappen er genoeg mensen tijdens het
gesprek binnen. Arno verkoopt veel non-fictie:
“Mensen hebben weinig tijd, dus als ze lezen, wil-
len ze er ook iets van opsteken.” Zo koopt een
jongen het pas verschenen Rotterdam, de eerste
kleurenfoto’s voor zichzelf. Snoek: “De jonge ge-
neratie heeft veel interesse in de geschiedenis
van de stad.” 
Boekhandel Snoek, Meent 126

Rotterdam, de allereerste kleurenfoto's,
1937-1945 – Samengesteld door Joop de
Jong. Een prachtig kleinood, met zorg ge-
maakt. De meeste foto’s zijn van Richard

Boske. De uitgever, Diafragma, geeft mooie
boeken en dvd’s uit over Rotterdam voor, tij-
dens en na de oorlog.

Beelden: stadsverfraaiing in Rotterdam
sinds 1940 – Siebe Thissen. Schitterend fo-
tomateriaal. Goed en toegankelijk opge-
schreven hoe en waarom de beelden hier
zijn gekomen, de politiek en het gemeente-
beleid. Prachtige, iconische foto op de voor-
kant. 

Floris – Jaap Kooimans. Lijvig werk over de
beroemde televisieserie van Paul Verhoe-
ven en met acteurs als Rutger Hauer. Hier is
ontzettend veel tijd in gaan zitten, het heeft
een bijna wetenschappelijke aanpak. Maar
toch is het heel toegankelijk en met veel fo-
tomateriaal.

“De jonge generatie heeft veel interesse in de geschiedenis van de stad” 

De juweeltjes van Arno

“Jones weet veel te vertellen 
zonder alles op te schrijven.”

“Vroeger had elke 
wijk een eigen
boekenwinkel. Die 
zijn bijna allemaal
verdwenen”

“De schrijfster is jong en wijs, met een 
originele stem. Ik ben benieuwd wat er nog 

meer van haar gaat komen.”

“Mensen hebben
weinig tijd, dus als
ze lezen, willen
ze er ook iets van
opsteken.”

“Dit is een
plek waar
een boek-

handel 
goed bij

past”

TEKST: TARA LEWIS


