
 
   
 

SPIEGEL VAN 
HET RECHT
Denkers en dichters hebben zich 
door de eeuwen heen afgevraagd 
wie en wat de mens is, en heb-
ben daarmee invloed gehad op 
ons mensbeeld. De door hen 
geschetste voorstellingen van de 
mens hebben op hun beurt een 
rol gespeeld in het recht en de 
rechtspraak. Hans Nieuwenhuis, 
emeritus hoogleraar Burgerlijk 
Recht en groot literatuurkenner, 
laat in Kant & Co zien hoe het recht 
weerspiegelt wat al eerder vorm 
kreeg in de literatuur. 

Kant & Co – Hans Nieuwenhuis. 
Uitgeverij Balans, ISBN 978 94 600 
3354 4

RATIO & EMOTIE
Het thema van het 87ste lustrum 
van de Universiteit Leiden in 
2010, ratio & emotie, was tevens 
onderwerp van een serie lus-
trumlezingen. Is het bedrijven van 
wetenschap altijd een rationeel 
proces? Feitenkennis is onont-
beerlijk in het academisch bedrijf, 
maar geen enkele emotie is de 
wetenschap vreemd. Een aantal 
van deze lezingen werd gebundeld 
in Ratio & emotie, verwoord en 
verbeeld waarin verschillende we-
tenschappers, waaronder Dirk van 
Delft, Bas Haring, Gerrit Komrij 
en Nico Schrijver, de confrontatie 
aangaan met de begrippen ratio 
en emotie, bezien vanuit hun eigen 
vakgebied. 

Ratio & emotie, verwoord en ver-
beeld – Onder redactie van Corrie 
van Maris, Academisch Historisch 
Museum; Josette Molenaar, 
Studium Generale; Kasper van 
Ommen, Scaliger Instituut  LUP, 
LEIDEN Publications, ISBN 978 90 
8728 142 7

JONGERENWERK 
AVANT LA LETTRE
Het Haagse clubhuis De Mussen 
is het oudste buurtcentrum van 
Nederland. De Mussen werd 85 
jaar geleden gesticht door Jacob 
de Bruin, een bevlogen jeugdleider 
die het straatleven van huis uit 
kende. In Niks Geteisem! vertellen 
de auteurs over de titanenstrijd 
van De Bruin om een plek te creë-
ren voor de straatschoffies van de 
Schilderswijk. Waar anderen faal-
den, slaagde hij – een voorbeeld 
dat ook nu nog jongerenwerkers zal 
inspireren. Het boek volgt verder 
de geschiedenis van het clubhuis, 
in woord en beeld. 

Niks Geteisem! Het wonder-
baarlijke verhaal van De Mussen 
– Diederik Klein Kranenburg en 
Wim Willems. Uitgeverij De Nieuwe 
Haagsche, ISBN 978 94 91168 17 8

LANGS GRIEKSE 
WIJNGAARDEN  
Griekenland biedt veel meer dan 
de overbekende harswijn Retsina 
en dessertwijn Samos, zo blijkt uit 
het boek Druiven en Droesem van 
Frederiek Lommen. De afgelopen 
twintig jaar maakte het land een 
heuse wijnrenaissance door en is 
nu een van de interessantste wijn-
gebieden ter wereld. Lommen trok 
dwars door het land op zoek naar 
de traditionele wijncultuur in klei-
ne wijngaarden en de verrassende 
nieuwe die op hypermoderne wijn-
boerderijen wordt bedreven. En 
passant kreeg Lommen veel mee 
van de rijke Griekse cultuur – ook 
daarover verhaalt zij in haar boek. 

Druiven en Droesem – een reis 
langs Griekse wijngaarden – 
Frederiek Lommen. Uitgeverij Tipi, 
ISBN 978 90 77557 80 8
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