Vrijdag 7 november heeft de auteur Henriëtte Hemmink haar nieuwste boek
gepresenteerd:

‘HET GEHEIM DER EERSTEN’
Wat is ‘ Het Geheim der Eersten ‘ ?
Na het lezen van het boek wordt het de lezer duidelijk dat de macht van geheimen erg
groot is en altijd hebben bestaan!
Wat voor soort boek is het eigenlijk?
Gezien de eerste reviews over het boek is dat niet makkelijk uit te leggen, maar dit zijn
een paar quotes uit de krantenartikel, reviews en uitspraken:
- Wat doet macht met mensen (zowel het uitoefenen, als het ondergaan ervan)!
- Ultieme Fact-Thriller!
- Fascinerend en verbindend in brede zin!
- Levensbeschouwelijke aspecten!
- Een boek dat voelt als thuiskomen!
- Een aanrader!…. Tresoar. (Fries historisch centrum)
- Een antwoord op alle vragen die ik nog had over onze ‘oorspronkelijke’ spiritualiteit!
- Een verhaal over een echte ontdekking in Friesland, Engeland, Zweden!
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- Onthulling van een eeuwenoud plan? Of is het een geheim?
- Een boek dat je niet los laat en in 1 keer uit leest!
- Vlot en spannend geschreven! …Leeuwarder Courant.
- De Da Vinci Code van Friesland!.... Omroep Friesland.
Kortom een boek met een spannende, fascinerende, historische, menselijke en spirituele
inhoud.
De archeologische ontdekking in het kort:
- Friese terpen zijn gebouwd volgens het patroon van sterrenbeelden. (Zie afbeelding.)
Waarom zijn ze zo aangelegd?
Auteur vermoedt: verbonden voelen met het universum en/of de Goden?
: veilig voelen binnen het patroon van het Sterrenbeeld.
- Wat is de relatie tussen Stonehenge, de Piramides en de Terpen, en symbolen op een
oude kerk. Zijn de terpen de Friese piramides?
Een van de recensies: 14 november 2014
Dit boek leest in een adem uit. Een intrigerende balans tussen knap onderzoekswerk van een
wetenschapper en een bijzondere fantasie van de schrijfster maakt dit boek meer dan het
lezen waard. Het wakkert een hang naar meer informatie en beschikbare documentatie aan.
Mooie thema's in dit boek zijn persoonlijke bevlogenheid, wat doet macht met mensen
(zowel het uitoefenen, als het ondergaan van) en balans tussen ratio en gevoel. Het zou mooi
zijn als dit verhaal zijn bijdrage kan leveren aan verbinding van een stuk geschiedenis en
levensbeschouwelijke aspecten daarvan.
Pluspunten: Fantasierijk, Meeslepend verhaal, Goed plot, Spannend
Het is ook een zeer fraai uitgevoerd boek met illustraties en een kleurenkatern wat
door een gedreven uitgever wordt uitgegeven.( ‘voor boeken die er toe doen’)
Voor meer informatie :
- Auteur : Henriëtte Hemmink
website: www.henriettehemmink.nl
- Uitgeverij: Louise.
website: www.uitgeverijlouise.nl
- Het geheim der eersten.
Verkoopprijs: € 18,50 ISBN: 978-94-91536-24-3
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Flaptekst ’Het geheim der eersten’
Wat hebben Stonehenge in Engeland, de piramides van Gizeh in Egypte, Gamla
Uppsala in Zweden en de Friese terpen gemeen?
Wat is de relatie tussen het Jezusverhaal, de zwartepieten-discussie en de Noorse
en Griekse mythologie?
Thomas van Dam, wetenschapper, ontdekt bij toeval de ware betekenis van de
symbolen op de eeuwenoude kerk van Hindeloopen.
Het is het begin van een spannende en fascinerende zoektocht naar een meer dan
2.000 jaar oud geheim dat verspreid ligt over het Friese landschap.
‘Het geheim der eersten’ is meer dan een zoektocht naar een archeologisch
geheim.
Het is ook een meeslepend verhaal over macht en manipulatie binnen het
huwelijk, tussen collega’s en binnen de Katholieke Kerk, tot in het Vaticaan.
De zoektocht laat zelfs het koningshuis niet onberoerd...
Toeval bestaat niet in dit meesterlijk geschreven verhaal. De ultieme Fact-thriller!
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