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De zomer is van start gegaan en dat direct met een hittegolf! Voor zonliefhebbers zeker
geen straf. En wat is er nu fijner dan lekker in de tuin, op je balkon of op het strand
liggen met een boek erbij?

Evenementen
25 en 26 juli 2015:
Fantasiafest, Meppel
op zaterdag Patty van Delft
op zondag Jeffrey Debris en
beide dagen Rianne Lampers
31 juli, 1 en 2 augustus 2015:
Castlefest, Lisse

Afgelopen zaterdag 26 juni was ik Geluksbrenger en bezette een tafeltje in twee bibliotheken in het kader van de
Geluksroute Rotterdam. ’s Ochtends was ik present in die van Alexanderpolder en ’s middags in de bibliotheek van
Ommoord. Ik vertelde daar wat mij gelukkig maakt en degenen die mij kennen weten natuurlijk allang wat dat is: met
taal bezig zijn! Als schrijver, lezer en uitgever heb ik het voorrecht van alle kanten van de taal iets mee te krijgen. Ik mag
vertellen, voorlezen, corrigeren, en ga zo maar door. Wat zou de wereld een mooie plek zijn als iedereen het werk kon
doen dat hij of zij het liefste zou doen!
Dat brengt me naar het interview van dit magazine. Ik stelde boekhandelsechtpaar Danny en Annemarie Sondak wat
vragen over hun voorliefde voor boeken, het vak van boekhandelaar en natuurlijk wat zij leuk vinden. Je leest het
interview op bladzijden 2 en 3!

Rianne Lampers

Terug

Van € 17,50 naar

€ 14,50

Van € 17,50 naar

€ 15,00

Van € 17,50 naar

€ 15,00

Ben je nog geen abonnee en wil je op de hoogte blijven? Registreer je dan in Celtica’s Webshop. Je krijgt maandelijks een link naar dit
Magazine, je krijgt een e-verhaal cadeau en gegarandeerd géén spam!
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Danny en Annemarie Sondak - boekhandel Het Verboden Rijk & Anderland
Danny, ik ken je als een boekhandelaar met een hart voor je klanten en leveranciers. Kun je vertellen hoe,
waarom en wanneer je bent begonnen als boekhandelaar?
Voor mijn MBO stages koos ik als eerste een boekhandel en
wel om twee redenen. Ten eerste las ik veel. De Middelburgse bibliotheek was indertijd nog niet zo groot als hij nu
is, waardoor ik voor mijn veertiende alles al had gelezen.
Op school hielp ik klasgenoten met leesopdrachten en Nederlands. Ten tweede dacht ik naar de kunstacademie te
kunnen en de plaatselijke boekhandel in Bergen op Zoom
waar ik naar toe was verhuisd, verkocht schildersmateriaal. Daar kreeg ik een bijbaantje. De bedrijfsleider kreeg
een nieuwe baan in een Middelburgse boekhandel en ik
ben gewoon meeverhuisd, terug naar Zeeland. Toen deze
bedrijfsleider voor zichzelf begon in Bergen op Zoom verhuisde ik weer naar Brabant. Na bijna tien jaar de beste
baan van de wereld te hebben gehad ontstond er een
vreemde situatie op de werkvloer en begon er - voor het
eerst - iets van ambitie te ontstaan. Een boekhandelaar uit
Roosendaal opende een nieuwe zaak in Oosterhout (NB) en ik was daar welkom. Na nog eens vijf jaar namen mijn
vrouw Annemarie en ik de zaak over. Nu kan ik wel verklappen dat boekenliefde diep kan gaan, maar het mooiste van
het werk in de boekhandel is omgeven te zijn door soortgenoten. Liefhebbers van boeken zijn een bijzonder volk. Het
wordt dan een verhaal waaraan elke dag een hoofdstukje wordt toegevoegd, Omgang met lezers, schrijvers, uitgevers en
vertegenwoordigers, het nieuws en de spanning van de ontwikkelingen in het vak, alles zindert en bruist. Zo is het begonnen en zie dat maar eens los te laten...

Het is niet zo'n eenvoudige tijd, er verandert nogal wat in het zakelijke. Hoe binden jullie klanten aan jullie
zaak?
Klanten binden klinkt technisch en commercieel; een
schoolvoorbeeld is “de bolle webwinkel”. Jaloers kijken wij
naar de populariteit van zo'n reus in het internetlandschap,
maar zelf lijken we er vies van om hun voorbeeld te volgen.
Zoveel mogelijk winst maken met een duidelijke strategie
ontwikkeld door knappe koppen. Stiekem willen we dat
wel, maar sommige boekenvakkers hebben daar moeite
mee. De crisis heeft ons uitgehold, illegale e-boeken doen
de markt inkrimpen, thuis bestellen heeft winkels de kop
gekost en leegstand maakt de winkelcentra niet mooier. Er
komt een duidelijke scheidslijn tevoorschijn. Hoe kan een
boekhandel nog voortbestaan als hij in de schaduw van de
internetgiganten opereert? De klant spreekt hier klare taal. Maak winkelen leuker, neem je klant serieus en doe alles wat
in je macht ligt om hem of haar te helpen, ook als dat niet winstgevend is. Juist daar ligt de binding en daar ligt voor ons
een visie, een taak. Kennis en assortiment zijn leuk hoor, we voelen ons thuis in een goedgevulde winkel, maar de verassingen zijn leuker. De laatste dagen was het warm, dan zetten we een tuintafel met parasol buiten en een goedgevulde
ijskast met ijswater dat naast een goed boek heeft gelegen. We serveren literair water en houden de oververhitte passanten en bezoekers zo op de been, zomaar voor niks, omdat het leuk is. Voorleesochtenden voor de kleintjes, boekpresentaties, signeersessies, ruilboeken, zithoek bij de open haard. En we willen nog veel meer doen, als het maar "leuk" is.
Het liefst doen we dit elke dag, en daar werken we naar toe. Momenteel doen we een enkele keer per maand iets bijzonders. Het is natuurlijk ook geweldig dat meer en meer mensen onze webwinkel weten te vinden. Technisch is er geen
verschil tussen de webwinkels die boeken leveren. Maar het is hartverwarmend dat meer en meer mensen bewust kiezen om hun boeken bij ons te bestellen. We werken momenteel aan het verbeteren van onze webwinkel, we vinden het
belangrijk om die makkelijker te maken en vooral willen we ook hier onze persoonlijke aandacht naar voren laten komen.
Terug
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Lezen Anne-Marie en jij zelf ook graag en zo ja, is er een genre waar jullie voorkeur naar uitgaat?
Wij hebben in februari onze boekhandel verhuisd. Sindsdien zijn de vrije uurtjes opgegaan aan allerhande klussen. Het
oude pandje moet per augustus casco worden opgeleverd. Het veel lezen is er bij ingeschoten, maar dat neemt niet weg
dat boeken voor ons privé onmisbaar zijn. Tot in het toilet kun je bij ons stapeltjes boeken vinden zodat geen moment
verloren gaat! Richt Annemarie zich vooral op literaire romans, zo lees ik alles door elkaar. Astronomie, geschiedenis, psychologie, populaire wetenschap, literatuur, spanning,
fantasy en young adult. En alles wat met vampieren te maken heeft!

Is er een Nederlandse of Vlaamse schrijver waar jullie echt enthousiast over zijn en
zo ja, welk boek is jullie favoriet?
Lastige vraag, hoor. Er zijn veel schrijfsters en schrijvers die ik heb ontmoet, en de gunfactor naar het Nederlandse is erg hoog. Om er eentje uit te pikken gaat me een schuldgevoel
opleveren. Ik ga er dus eentje kiezen uit de Celtica-stal. Rolf Österberg met De afgrond boek 1 - Leila, Het Begin. Het is lang geleden dat een boek van Nederlandse bodem het
Wim Gijsen-gevoel bij me opriep (kent iemand die nog?) Lekker persoonlijk geschreven,
mooie ontwikkeling en vorming van emoties bij de karakters en een stevige goed-kwaad
dreiging. Leila is de nieuwe Deirdre, al ben ik bang dat er niet veel mensen zijn die haar
nog kennen.

Gaan jullie nog op vakantie en zo ja, wat gaat er dan mee: e-reader, papieren boeken, of geen van beide?
Goed dat je het vraagt! Ik moet nog een camping vinden en snel ook. Meer dan een camping vlakbij zit er nu niet in, we
moeten nog veel klussen aan de nieuwe en oude winkel. Op vakantie gaan de papieren boeken mee, veel te veel maar ja,
we zijn gewend te kunnen kiezen. De e-reader is het voor mij niet. Ik ben er sneller bij afgeleid, ik mis het snelle voor- of
terugbladeren, batterij leeg, oplader ergens aansluiten, wifi nodig, breekbaarheid. Smijt hem eens van een afstandje naar
je kussen. Ik voel me heerlijk vrij met een echt boek in mijn handen. En in plaats van een gesprek over welke e-reader jij
hebt, gaat het weer over welk boek je leest.
Terug

Verwacht najaar 2015

The Shaedon Resurgence, book 1
The fall of Netherea
Auteur: Jeffrey Debris
Prijs: €17,50
Paperback, ISBN: 9789491300417
Vanaf 16 jaar – Engels
Terwijl de Scarowyn Grummus op Saridia zijn inwijding ondergaat, vindt op Netherea een
catastrofe plaats die effect heeft op het hele universum. Is de planeet nog te redden?
Jeffrey Debris neemt de lezer in het eerste deel van zijn Engelstalige science-fictionserie The
Shadon Resurgence mee naar verre planeten in een vlot verteld verhaal vol actie en humor.
De Kronieken van Riona, boek 2
Getatoeëerde Lelies
Auteur: Femke De Vos
Prijs: € 17,50
Paperback, ISBN: 9789491300400
Vanaf 16 jaar
Hoofdpersoon in het tweede boek van De Kronieken van Riona is de Yfud Elise die van de
Oudere List een vossenmasker cadeau krijgt. Als ze het ‘s nachts opzet en de stad in gaat,
merkt ze dat het haar onherkenbaar maakt en bijzondere krachten geeft. Gedurende het verhaal ontrolt zich de connectie met Aïne en uiteindelijk wordt duidelijk wat Elise’s plaats is in
de geschiedenis van Riona.
Terug
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Het Oslo-virus
Auteur: Rolf Österberg
Prijs: € 20,00
Paperback, ISBN: 9789491300394
Volwassenen
Als in 2019 een onbekend virus toeslaat in Zweden, kan men nog niet vermoeden wat er
daadwerkelijk aan de hand is. Vier stellen die op een afgelegen landgoed wonen hebben zich
voorbereid op een ramp en doen er alles aan te overleven. Intussen is het de vraag waar het
virus zo plotseling vandaan is gekomen en wat de rol is van superterrorist Fahjeed Rashwan.
Terug

Patty van Delft leest: “De Tranen van Tataneh”
Hallo allemaal!

In april van dit jaar las ik De Tranen van Tataneh van Evi F. Verhasselt, een boek
met een geweldige cover door Melchior van Rijn die er bijna letterlijk uitspringt. Je
kunt hier lezen wat ik van het verhaal vind.

Dit fantasyboek is anders dan alle andere die ik tot nu toe
heb gelezen. De hoofdpersonen zijn niet de voor de hand
liggende helden en het verhaal bezit een heerlijke dosis
humor.
Nadat ik me door het begin van het verhaal had heengeslagen, er wordt tussen verschillende personages heen en
weer gesprongen en dat ligt mij persoonlijk helemaal niet,
ben ik in een sneltreinvaart door de rest van het boek heen geraasd. Evi’s prachtige beschrijvingen laten je de wereld uit het verhaal ten volle beleven en de karakters uit het boek komen
echt tot leven. Hoewel ik het jammer vind dat er geen tweede deel is om naar uit te kijken, is
het verhaal ook wel echt ‘af’.
Uiteraard hoop ik dat Evi de volgende keer misschien een serie gaat schrijven zodat ik nog
wat langer van haar vertellingen mag genieten!

Terug

Twee recensies voor “De gezellen van Nez”
Dit bewijst maar weer dat smaken verschillen! Kelly van Openboek-recensies.nl heeft De erfgenaam van Herlewinne - boek 1 - De gezellen van Nez gelezen en is er bijzonder enthousiast over. Ze geeft het boek maar liefst vijf van de vijf sterren en zegt er onder andere het
volgende over: ‘De Gezellen van Nez’ is een fantastisch eerste deel van deze trilogie. Het is een
goed boek dat lekker wegleest, maar waar je wel je hoofd bij moet houden. Ik kijk uit naar het
volgende deel, mijn interesse is gewekt!
Recensie door Kelly Machielsen
Voor Wendy Koedoot, die het boek recenseerde voor lezersblog Librorum Tractatus, vindt dat
ze vanwege de vele personages en diverse plaatsnamen tijdens het lezen snel wordt afgeleid.
Zij vindt het een zeer traag lezend boek. Desondanks krijgt het verhaal drie van de vijf sterren
van haar.
Recensie door Wendy Koedoot
Terug
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Vakantieverhaal van Evi F. Verhasselt

Pak me dan...
Gezichten in het raam, bleek, verwrongen, leeg. Eén kijkt terug, maar wanneer ik over mijn schouder kijk, is het weg. De
schimmen om me heen staren in de alles bedekkende mist, zoekend naar de stemmen die lachen, dansen, ons verleiden,
ons begrijpen, ons angst aanjagen... Een enkeling probeert de stemmen in de verte naar zich toe te lokken, maar ik weet
dat hij niet zal slagen. Er is maar één manier om de mist weg te jagen en ik weet hoe.
Ik kus mijn vuist die de witte erwt verbergt, de sleutel die ons opsluit in de nevels. Er klappert een deur in de aangrenzende kamer. Tien, negen, acht... Gedempte voetstappen naderen. Ik zet me schrap. Het gezoem van de schuifdeur is de
waarschuwing, het geklik van de balpen het startschot.

In mijn hoofd juichen stemmen, ik ontwijk de grijpende handen en duik het lege gat in, weg uit de kamer van mist en
schimmen. Iemand roept mijn naam en mijn hart slaat een slag over bij de herkenning ervan. Rinkelende alarmbellen
kondigen de tweede ronde aan. Mijn blote voeten haasten zich door de betegelde gangen. Ik vind een open deur en een
trap. In enkele sprongen ben ik beneden, maar dan merk ik mijn vergissing op. Onderaan wordt de deuropening gevuld
door witte armen en een schreeuwende mond. Ik ren de trap weer op, weg van de maaiende woede, loop de gang in, sla
een willekeurige hoek om en druk me plat tegen de muur achter een cola-automaat. Met gesloten ogen wens ik me onzichtbaar. Voetstappen rennen me kliklakkend voorbij en een applaus klinkt op in de arena van mijn hoofd. Dan zwijgen
de alarmbellen en ik weet dat het nu ernst wordt. Ik glip mijn schuilplaats uit en haast me in de richting waar ik vandaan
kwam, voorbij de kamer met schimmen, naar het licht. Het flakkert waarschuwend groen boven een deur en ik weet dat
deze drempel absoluut is. Eens er overheen is het onmogelijk om te keren. Cijfers vullen mijn hoofd en ik toets ze gehoorzaam in, waarna de weg naar de overwinning voor mij open ligt.
De frisse lucht doet me duizelen. Ik wankel, val en grijp met mijn vingers in het vochtige gras. Niet nu, niet nu. De mist
ziet zijn kans. Hij sluipt naderbij, lokt me, fluistert beloftes in mijn oor, maar de stemmen in mijn hoofd jagen me op.
Weg. Ik moet weg.
Een kreet rukt me los uit de laatste flarden mist en ik besef dat ze me gevonden hebben. Mijn hart spurt in enkele tellen
naar ongekende hoogten, mijn vingers laten het gras los... Ik ren, maar ik ben niet alleen.
Harde stemmen en zware voetstappen volgen me, bevelen me stil te staan en me over te geven aan de mist. Ik struikel,
hap naar adem en hou mezelf net in evenwicht. Verder, steeds verder. Mijn achtervolgers komen dichterbij en dan
doemt het hek voor me op. IJzeren spijlen, waar ik ook kijk. Ik schreeuw om hulp, maar het is doodstil. De stemmen
zwijgen.
Ik draai me om, kijk de witte gezichten recht aan en zet me schrap. Ze naderen behoedzaam, besluipen hun prooi. Een drietonig melodietje zet de laatste ronde in. Ik maak gebruik van het moment en vlucht tussen de armen door. Heel even denk ik het gehaald te
hebben, maar dan voel ik de ruk aan mijn pols en het volgende moment verdrink ik in een
massa armen en benen. Ze pinnen me vast in het gras. Ik voel een steek in de buurt van
mijn hals. Twee ademhalingen later verwelkomt de mist me en ik weet dat ik verslagen
ben.
In het raam staren gezichten me aan, leeg en verwrongen als altijd, maar één van hen
glimlacht en haar mond daagt me uit.
Tik. Jij bent 'm.

Evi F. Verhasselt

Baarle Nassau, In de
Bogaard, Hellevoetsluis

Terug

Ekeren
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