
albums zijn gemaaK in Studio Zeezicht in Spaarnwoude. Daardoor ken ik Haarlem goed."

ete
in
iets
)n-

the vertel ik over de Randstad."
Bijvoorbeeld het nummer'lfj

Joe Verkleden As Schaop', dat
verrassend genoeg niet over
carnaval gatt. ,,Het gaat over
aardig doen tegen mensen die
niet aardig tegen jou doen.
Eigenlijk een beetje boeddhis-

tisch. Maar hier kennen wij het
spreekwoord: Als je je verkleedt
als schaap, krijg je wolven ach-
ter je aan. Eigenlijk weet ik niet
zeker of het echt bestaat, haha,
maar je hoort het wel eens. In
elk gevaL Ik kwam erachter dat
die eerste regel niet altijd geldt.

Daa,roYer gaat dit nummer."
Het optreden van Daniël

Lohues in de Stadsschouwburg
Haarlem is geen popconcert,
maar een theatershow.,,Ik pro-
beer op mijn albums een ver-
haal te vertellen. Tijdens mijn
shows breid ik dat uit. Ik praat
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De Vries Boeken nu ook voor uw bonbo
DOOR NUEL CIELES

HAARLEM - Eten is hot in boe.
kenland, ook tijdens de Boeken-
week. De Eat-&-Read-avond bij
H. de Vries Boeken rondom het
receptenboek Jeruzalem' van
Yotam Ottolenghi was binnen
twee dagen volgeboekt.

,,Otze beste rubriek is kook-
boeken", zegtDaafi van der
Valk van de winkel aan de Ge-
dempte Oude Gracht. ,,Het leek
me leuk om iets extra's aan dat
segment toe te voegen. Toen
heb ikJeffrey van Soest van
chocolaterie Pierre een mailtje
gestuurd. Ik ken die winkel in
de Kleine Houtstraat omdat ik
er zelf ook chocola koop. Ik ben
er dol op. Jeffrey was meteen
superenthousiast. Hij kwam
hier in dezaaken had meteen
een plan voor een chocoladen
boekenweekboek en een vulpen '

met pralinevulling."
,,Daar kwam al snel het idee

bij voor een boekbonbon",
vertelt Van Soest, die in zijn
winkel momenteel voorname-
lijk tussen de paaseieren en
-hazen vertoeft.,,In de beleving
van de mensen is het ultieme
van chocola in de eerste plaats
de bonbon. Een goed boek...
Daar past een lekker stuk cho-
cola prima bij. Wat ik met lezen
heb? Dat doe ik doorgaans niet
veel. Hoofdzakelijk om inspira-
tie op te doen uit vakboeken. Je
wilt weten wat trendy is."

In allebei de zaken is een
boekentop-ro over chocola uit-
gestald. Van'Alle basics over

Jeffrey van Soest en Daan van der Valk met het chocoladen boekenweekboek en een vulpen met pralinfri
vulling van chocolaterie Pierre. Foro uNrrED pHoroirroussarr,ri «r.urreli
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chocolade' en de'Chocolade-
encyclopedie' tot Roald Dahls
§akie en de chocoladefabriek'.

Van der Valk ,,Wij gaan dus
voor de duur van de Boeken-
week boekger€lateerde chocola
verkopen. Ik heb geen idee of
mensen dat hier gaan aanschaf-
fen, maar het is wel een manier
om je van andere boekhandels
te onderscheiden. In Boekblad,
het vakblad van onze branche-

organisatie, hebben ze er in
ieder geval al aandacht aan
besteed. Ik probeer m'n nek uit
te steken en een slag te maken
naar de toekomst. De detailhan-
del verkeert in ernstige proble-
men. In de boekenbranche is
het gewoon een drama. Wie
afwacht tot de economie uit
ziclrzelf weer aantrekt, gao;t}ret
niet halen. Het is in deze moei-
lijke tijden van essentieel be-

lang om creatief te operer.r. #-.Í
zijn er inmiddels ook contacte6l
met ijssalon Otelli aan het Hor- .
rusplein in het Raaksgebied. ,

Samen willen we in de zomer 'i
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lll .'yllIl: 1' I':: -ilï1";:iduceren. We zijn nog op zoek l*
naar een mooie smaak die goed-i,
bii ons past. Daar heb ie echt . ibij ons past. Daar heb,je
geen Boekenweek voor nodig, il'
alleen een beetje lekkerder :ili
weer."
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