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Vers nieuws:
Er is een nieuw boek van me uit, de lapjeskat.
Dit boek is gebaseerd op ware gebeurtenissen
ergens in Nederland met mensen die ik goed
ken.
Het is in de ik-vorm geschreven, dat betekent
niet dat dit allemaal met mij gebeurd is.
Als schrijver mag je mensen en situaties door elkaar klutsen tot het een roman wordt waar je tevreden over bent.
Om begrijpelijke redenen is het anoniem gehouden en heb ik er het een en ander bij bedacht.
Iedere gelijkenis met levende personen berust
op toeval, als je jezelf denkt te herkennen klopt
dat niet.
Over het algemeen hebben mensen weinig begrip voor iemand die in een slechte relatie blijft
zitten. Maar het komt zo vaak voor, die mensen
kunnen nooit allemaal achterlijk zijn. Er gebeurt iets wat een ander niet kan
volgen als hij of zij zich er niet voldoende in verdiept. Mijn bedoeling is om
dit boek zo duidelijk te maken dat de omgeving het wat beter begrijpt en dat
het herkenbaar is voor iemand die het ook meemaakt.
Mijn kat is mijn maatje geweest in deze situatie, met haar relativerende
houding. Vandaar dat ze een ereplaats heeft in dit boek.
Zo´n kat helpt je relativeren. Als ik tobbend rond loop om van alles en nog
wat, zie ik mijn kat heerlijk liggen op de grond in het enige streepje zonlicht
wat er die dag binnenkomt. Dan denk ik; daar kan ik wat van leren: eten,
drinken, een kattenbak en een streepje zon, meer heeft een mens toch niet
nodig.
Ik ben er naast gaan liggen, ik kan het u aanraden.

Vers van gisteren:
Mijn vorige boek was de poëziebundel ‘Zeven maal zeven’.
Te bestellen via mij.
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Boeken en zo:
‘Simplify your life’.
Dit is een leuk boek over mindfulness. Hoe verbeter je je dagelijkse werk, hoe denk je over
geld, spullen, kastruimte, opruimen, kortom
een heel inspirerend boek en het is ontspannend, dus geschikt voor de vakantie. Heel bijzonder, dat iemand leuk kan schrijven over zoiets saais als opruimen, het is echt een aanrader voor een regenachtige dag.
Auteurs: Werner Kustenmacher en Lothar Siewert.

Toekomstplannen:
Er zit nog een boek in de pijplijn: Ilse, deel drie.
Ik schrijf niet iedere maand een boek (-; maar ik had nog heel wat op de
plank liggen.

Columns/poëzie:
Poëtisch proza
Kan dat?
Geen proza
Geen poëzie
Iets er tussen in
Met elementen van beide.
Niet de vorm van proza
en niet die van poëzie
Wat is het dan?
Spelen met woorden
Als er een woord voor is
Kan het bestaan..

Citaat van de dag:
‘Veel mensen vinden de zin van hun leven niet omdat ze te
ingewikkelde vragen stellen, ze beseffen niet hoe eenvoudig
het eigenlijk is.’
Spreuk uit het boek: ‘Simplify your life’.

Nieuwsbrief Eva van Baar, Juli 2017

Blad 2

Website:
E-mail:

www.evavanbaar.nl
evavanbaar@gmail.com

Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, gebruik het contactformulier,
of stuur hierover een e-mail naar: evavanbaar@gmail.com.
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