Rubriek
Recensie
Dit keer maar liefst een tweetal recensies van de hand van Christel; goed gekozen in
deze donkere tijden, waarin het heerlijk is om met een goed boek te ontspannen.
Vooral als die boeken te maken hebben met onze gezamenlijke ‘verslaving’…
De Poolgebieden, voor in bed, op het toilet of in bad
‘De Poolgebieden’ van Nienke Beintema is een boekje vol met feiten en weetjes over de
poolgebieden. De korte hoofdstukken gaan over diverse onderwerpen, van pinguïns tot
rendieren, het klimaat, eten, het verschil tussen een kano en een kajak, poolreizigers,
Spitsbergen en zelfs Vikingen. Door de opbouw, poolverhalen van A tot Z, kun je het boek
steeds ergens openslaan en een hoofdstukje lezen.
Het boek is leerzaam en leuk geschreven. Doordat er een breed scala aan onderwerpen
wordt behandeld, zal er voor iedereen iets anders uitspringen. Houd je van (pool)dieren
dan kun je je hart ophalen aan verhalen over pinguïns, rendieren, ijsberen en walvissen.
Liefhebbers van reisverhalen vinden in dit boekje een aantal hoofdstukken over Roald
Amundsen, Robert Scott en een Nederlandse poolexpeditie. Houd je meer van praktische
weetjes, dan leer je wat bloedsneeuw is, hoe je scheurbuik kan genezen en waarom wij in
Nederland naar verhouding zoveel strooien als het sneeuwt. Ook geschiedenisfans komen
aan hun trekken met onder andere een interessant hoofdstuk over de reden dat de
Vikingen op Groenland zijn verhongerd, terwijl de Inuit even verderop genoeg te eten
hadden. Als je van eten houdt, lees je ook genoeg over eten tijdens poolreizen, maar of je
die gerechten wilt namaken is een heel andere vraag.
‘De Poolgebieden’ is een leuk boek om in de kerstvakantie te lezen, gezellig bij de haard
onder een dikke deken en met een kop warme chocolademelk.
De Poolgebieden, voor in bed, op het toilet of in bad, Nienke Beintema, Prometheus,
Amsterdam, 2015

Cool - Wat wij kønnen leren van de Scandinaviërs
Scandinavische ondernemers zijn succesvol (kijk naar Ikea), het beste restaurant van de
wereld bevindt zich (nu nog) in Denemarken (Noma van Rene Redzepi) en als er
onderzoek gedaan wordt naar de gelukkigste mensen op aarde staan Scandinavische
landen ook altijd bovenaan. Hoe komt dat toch en wat kunnen wij daar van leren? Daar
probeert ‘Cool - Wat wij kønnen leren van de Scandinaviërs’ een antwoord op te geven.
Het staat vol succesverhalen waar enkele rode draden in te herkennen zijn.
In het eerste deel, Puur natuur, staat liefde voor de natuur centraal. Een natuurlijk uiterlijk
zonder veel make-up en poespas en het buitenleven vol wandelen en langlaufen en
aandacht voor natuurbehoud speelt een grote rol in de Scandinavische landen. Tevens
wordt er inspiratie uit de natuur gehaald in design (Ikea) en voeding zoals onder andere uit
het restaurant van Rene Redzepi waar lokale producten, vaak zelfs dezelfde dag uit de
omgeving gehaald, centraal staan. Dit spreekt mensen aan.

Het tweede thema is eenheid, gelijkheid en bescheidenheid. Dit zie je terug in het
onderwijs in Scandinavische landen waar elk kind individuele aandacht krijgt om zo de
ontwikkeling in zijn of haar eigen tempo te stimuleren. Het komt ook naar voren in het
vertrouwen in de mensen om hen heen. Daarnaast is eenheid in een andere betekenis te
vinden in de architectuur, in Scandinavische landen wordt goed gekeken naar manieren
om gebouwen (zoals bijvoorbeeld het bezoekerscentrum in Dovrefjell) een eenheid te
laten vormen met het landschap eromheen. Ook solidariteit, samenwerken en
bescheidenheid staan centraal in Scandinavische samenlevingen, zo lezen we in de
verhalen in dit hoofdstuk.
Het derde thema is het creatieve klimaat, op de werkvloer is de balans tussen werk en
privé ontzettend belangrijk, het is heel normaal om in de winter wat harder te werken om
het in de zomer rustig aan te kunnen doen en te genieten van mooi weer. Ook gelijkheid,
tussen manager en werknemer, en tussen man en vrouw is belangrijk en dat zorgt ervoor
dat in de Scandinavische landen een ontspannen werksfeer heerst.
Over al deze thema's staat een aantal verhalen in het boek, samen vormen de verhalen
een mooi en inspirerend beeld van hoe Scandinaviërs in de wereld staan. De mooie
vormgeving en foto’s maken het een prachtig boek om even open te slaan en een
hoofdstuk te lezen.
Cool - Wat wij kønnen leren van de Scandinaviërs, Martin Vos, Marco Krijnsen en Gert-Jan
Hospers, Haystack, Zaltbommel, 2015.
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