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Lezen

Niet iedereen beleeft op

school evenveel plezier

aan wis-, schei- en natuur -

kunde. Gelukkig zijn er

boeken die die lastige

vakken op een toegan -

kelijke manier uitleggen. 

TEKST ANNET DE GROOT 

ILLUSTRATIE ANNE STALINSKI

INTERVIEW

TOPBOEKEN

boekhandelaar ruben Hofma over

de bestsellers van boekhandel

novita in bennekom (en drie tips).

3 bestsellers

Charlotte van den Broeck

Waagstukken  

,,Met dank aan het boekenpanel van

DWDD. Over architecten die een

eind maakten aan hun leven.’’

(de Arbeiderspers, €22,50)

Jojo Moyes  – De sterrengever

,,de nieuwste van de schrijfster van

bestseller Voor jou vliegt hier weg.’’

(de Fontein, €21)

Wim Daniëls – Het dorp  

,,Voor het fijne dorpsgevoel. echt

een boek voor bewoners van dorpen

als bennekom.’’ (thomas rap, €20)

3 AAnrAders

Godfried Bomans

De brandmeester

 ,,eindelijk weer een verzameld werk

van de vindingrijke grootmeester.’’

(Van Oorschot, €26,50)

Ocean Vuong

Op aarde schitteren we even

 ,,romandebuut van een dichter. een

schitterend verhaal in briefvorm.’’

(Hollands diep, €22)

Tiny Fisscher  en Mark Janssen

Het wonderbaarlijke verhaal van 

de kleine prins

,,een leuke hertaling van deze

klassieker in een mooie prenten -

boekuitvoering.’’ (Volt, €17,50)

Ben jij een alfa of een bèta? Mensen
met een goed gevoel voor taal en schrijven
(de alfa’s) zijn vaak minder goed in de bèta-
kant van studeren en leren: wiskunde,
scheikunde en natuurkunde, biologie, 
geologie en astrologie – om er een paar te
noemen. Vakken waarover velen struikelen,
maar die toch onderdeel uitmaken van je
opleiding. Formules, schema’s, berekenin-
gen, meetkundige figuren, ze kunnen zelfs
angst inboezemen, gewoon omdat je de
ballen ervan snapt. Moeilijk! Ingewikkeld!
(En daardoor) saai!
Natuurlijk zijn er kinderen die rekenen

en wiskunde een eitje (voor de liefhebber:
een kleine ovaal) vinden, maar je kunt je 
afvragen of tussen 12 en 15 jaar de meest 
geschikte leeftijd is om zulke vakken aan te
leren: eenmaal iets volwassener blijken ze
vaak best wel ‘te doen’ – al helemaal als je
de lange formules met haakjes en rare
Griekse letters niet uit je hoofd hoeft te 
leren, maar in je boek mag opzoeken tijdens
het examen. Het gaat er namelijk vooral om
dat je weet wélke formule / berekening /
grafiek je moet hebben voor dit of dat pro-
bleem. Als je dingen eenmaal doorhebt,
worden ze meteen een stuk leuker.
Wie de lollige kant van exacte vakken wil

leren kennen of zijn met moeite vergaarde
kennis en studieresultaten een beetje wil

Wiskunde 

is wél leuk


