
UITNODIGING
Hierbij hebben wij het bijzondere genoegen u uit te nodigen voor de boekpresentatie van de tweede
roman van Peter ter Velde Paradijs om de hoek, waar velen nieuwsgierig naar zullen zijn na de
goede ontvangst van de eerste roman De vader en de zoon.
Peters boek wordt op zondagmiddag 23 november om 15.00 uur gepresenteerd in Flinders Café
Amsterdam, Frederik Hendrikplantsoen 36, 1052 XS Amsterdam. Op zondag kan gratis geparkeerd
worden in de buurt van het café. Vanaf het Centraal Station gaat bus 21 naar Geuzenveld, uitstappen
bij bushalte Fredrik Hendrikplantsoen.

Wij hopen dat u daarbij onze gast wilt zijn en verwelkomen u graag met een drankje en een hapje
om Peters boek tot u te nemen en door hem te laten signeren.
Graag uw komst via info@conserve.nl voor 17 november melden svp.

De flaptekst van het boek vertelt het volgende verhaal:
Een welvarend gezin valt uit elkaar. Vader Jaap stijgt tot grote religieuze hoogten, oudste zoon Freek
raakt gefrustreerd, jongste zoon Gijs pakt zijn biezen en moeder Truida verliest zichzelf en haar
zonen.

Het leven van de familie Van Ankeren is goed tot Jaap in een depressie raakt. Zijn vrouw dringt
er bij hem op aan om met hun conservatieve dominee De With te praten. De hardwerkende, intro -
verte horlogemaker herstelt door de gesprekken met zijn predikant, maar legt zijn nieuw gevonden
religieuze beleving op aan zijn gezin. De dubbele zondagse kerkgang, de stille uren op de zondag-
middag, de veranderde kleding en haardracht van Truida zijn uiterlijke kenmerken van het innerlijk
proces bij Jaap. Zoon Gijs conformeert zich aan de godsdienstige verworvenheden, maar de vragen
die hij zichzelf stelt over de levensstijl van zijn ouders dwingen hem te kiezen.

Peter ter Velde (Zwolle, 1964) is verslaggever bij het NOS Journaal.

Bij uitgeverij Conserve verscheen eerder de succesvolle debuut roman De vader en de zoon over onvrede in een christelijk gezin (twee
drukken). Ook herdrukt werd zijn boek Kabul & Kamp Holland, waarvan de tweede druk werd voorzien van een dvd met daarop de
documentaire Fokking Hell! uitgezonden door de NOS en in tien andere landen.
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