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JOOST VAN KLEEF

WAT LEEST
BOEQ

CADEAUS!
WELK BOEK LEGT U VOOR WIE
ONDER DE KERSTBOOM? DENK
NIET TE LANG, DAT HEEFT QUOTE
AL VOOR U GEDAAN. U HOEFT DE
STAPELS PAPIER ALLEEN NOG MAAR
IN TE PAKKEN. HAPPY HOLIDAYS!

Netwerken: de
fijne kneepjes
Bo van Houwelingen
en Caroline van
Keeken

EDWIN
RUTTEN

‘Wat ik qua werk allemaal doe is één
grote verwarring! Ik lees graag meningen,
opinie. Mijn levensmotto is: het tegenovergestelde is ook waar.’

€ 14,99

Voor: het pas afgestudeerde nichtje.
Best aardige cursus ‘de juiste

Handboek familiebedrijven en
opvolging

mensen leren kennen’, bij elkaar

Henk Kwakkel

pathiek vormgegeven, niet dik, wel

€ 24,90

nuttig, dus u scoort altijd.

getikt door NRC-journalisten Van
Houwelingen en Van Keeken. Sym-

Voor: de pater familias. Hij moet het bedrijf nu eindelijk

Het kerend tij

aan de volgende generatie overdra-

Ian W. Toll

gen. Zeg maar eerlijk: dat vindt u al

€ 34,95

jaren, en niet alleen omdat u weet

Voor: de butler.

dat er een prettig eigen vermogen

Vuistdikke pil over de

op de jaarrekening prijkt. Maak de

oorlog tegen Japan

oude heer terloops attent op de

in de Pacific gedurende 1942-1944.

ondertitel van uw kerstpresent:

Anderhalve kilo en achthonderd

‘Mijn bedrijf is groter dan ikzelf’.

pagina’s, dus uw butler kan nooit
meer zeggen dat hij niets te lezen

First Women

heeft in de wijnkelder. En de onver-

Kate Andersen

mijdelijke wijngidsen van Harold

Brower

Hamersma en consorten doet u er

€ 22,50

als goed werkgever uiteraard bij.

KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN ‘Ik lees De Groene
Amsterdammer, Filosofie, de Volkskrant, NRC en
Het Parool. En Quote, ja. Ik betaal elk jaar een
fortuin om er niet in te komen, zodat ik arm en
gelukkig blijf.’
MEEST GELEERD VAN ‘Homerus’ Ilias & Odyssee.
Door deze poëet heb ik het fantasieknopje op
mijn hoofd ontdekt. Iets naar links… ja.’
LEEST NU ‘Ik lees altijd twee of drie boeken
naast elkaar, zoals nu De waanzinnige veer-
tiende eeuw van Barbara Tuchman en Alles
begint bij Bach van Merlijn Kerkhof. Op zolder
staat de integrale Kapitein Rob en de deeltjes
Michel Vaillant. Vroooaw!’

Voor: uw oudtante.

Het krasse
breindieet

Verrassend boek

WIL NOG LEZEN ‘Een stapeltje van
zestien boeken. Ga ik lezen als
ik later oud ben.’

wen. Journaliste Kate Andersen

Preston Estep

Brower sprak met ruim tweehon-

€ 20

derd intimi, onder wie Witte Huis-

Voor: grootvader.

EDWIN RUTTEN (73)

werknemers, en tikte het prettig

‘Verklein de kans op

IS presentator, acteur en

leesbaar op. Haar boek over het

alzheimer, beperk geheugenverlies

Witte Huis zelf, De residentie, stond

en houd je brein langer gezond’,

dit jaar op één in de bestsellerslijst

jubelt de cover. ‘Met tips en recep-

van The New York Times. Geef beide

ten om messcherp oud te worden.’

cadeau als tante straks méér na te

Ach, het is weer eens wat anders

laten heeft dan die boeken. Want

dan die eeuwige doos bolknakken

erven, zo moet u weten, is net als

van uw sigarenboer, met al jaren

regeren vooruitzien.

hetzelfde cadeaupapier.

velerlei EN u kent hem natuurlijk van toen u zes was en hij
als Ome Willem
‘deze vuist op
deze vuist’
stapelde

beeld Richard Canten

over Amerikaanse presidentsvrou-

