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Nieuwsbrief maart 2011
 
Beste lezer,
 
Op 16 maart begint de Boekenweek. We hopen natuurlijk dat u als
boekenliefhebber ook dit jaar juist in de Boekenweek bij ons een boek gaat kopen.
Het geschenk dat wij u aanbieden ligt hier al in grote stapels op U te wachten… Bij
besteding van ten minste 12,50 krijgt u van ons “De Kraai”, een novelle
geschreven door Kader Abdollah, een schrijver die geen nadere toelichting
behoeft. Op vertoon van het boekenweekgeschenk kunt u op zondag 20 maart
gratis met de trein! Dus op naar Groningen of Maastricht met onder uw arm uw
nieuwste aanwinst, bijvoorbeeld:

 
 Beste antroposofische titels 

 
Ed Taylor: Rudolf Steiner : Een geïllustreerde biografie
Pentagon - 234 p. - gebonden - € 33,00 (tot 31-3; daarna
40,00)
 
Eerste biografie in jaren in het Nederlands van Rudolf Steiner,
wiens 150e geboortejaar gevierd wordt.
'… de stijl die Taylor hanteert is zo weldadig dat je er gewoon
van opknapt..' 'een nieuw beeld van Rudolf Steiner…' 'De toon
van deze biografie is echt anno 2010.' […] 'Zodat je niet
anders kunt zeggen: voor Steiner anno 2010 is die nuchtere
Noord-Hollandse jongen uit Schagen [Taylor] de geknipte
biograaf.' (Michel Gastkemper in Motief)

 
Michiel Rietveld: Houden van de aarde
Christofoor - 256 p. - paperback - € 19,90
 
“Michiel Rietveld schetst in Houden van de aarde een
enthousiasmerend overzicht van de ontwikkeling van de
agrarische verzorging van de aarde en laat zien hoe de
biologische en biologisch-dynamische landbouw wegbereiders
zijn voor een mondiaal bewustzijn op het gebied van milieu en
duurzaamheid. Aandacht en respect voor bodem, plant, dier en
mens vormen hierbij de rode draad. [...] De auteur geeft
hoogst actuele inzichten over voeding en voedselkwaliteit en de
uitwerking daarvan op het menselijk lichaam, en zet aan tot

nadenken over thema’s als de rol van de bijen voor ons welzijn, ritueel slachten
en gentechnologie.” (Christofoor)
 



Maaike Meijer: M. Vasalis
Van Oorschot – 966 p. – gebonden € 49,90 paperback € 35,00
 
Prachtige biografie over (in de woorden van haar biografe)
“een fascinerende vrouw, een begaafde tobber, een vitale
moeder, een humoristische vriendin, een kundig
kinderspychiater, een oergeestige correspondente, een
melancholiek genie, een fabelachtig lezer, een ziener, een
dromer, een volbloed romantica, een dichter die leefde tot in
haar vingertoppen”.
 
 
 
 Beste politiek-historische boeken 
 
Tony Judt: De geheugenhut
Contact - 224 p. - gebonden - € 24,95
“Geschiedenis is ook het verhaal van je eigen leven, zeker in
het geval van Tony Judt. Zijn vader is geboren in België, zijn
moeder in Rusland. Judt groeide op in Londen en ging in
Amerika werken. Als jood in het naoorlogse Europa stond hij
eigenlijk al onmiddellijk in het brandpunt van de geschiedenis.
De weerslag hiervan is te vinden in zijn boeken, die behoren
tot de beste historische werken die er geschreven zijn, met
name Na de oorlog.
In het laatste jaar van zijn door de ziekte ALS geteisterde
leven schreef hij autobiografische bespiegelingen voor The New
Yorker die nu in De geheugenhut gebundeld zijn. Een
caleidoscopisch geheel dat een even inzichtelijke als
ontroerende inkijk geeft in het leven van de scherpste denker van de afgelopen
dertig jaar.” (Contact)
 
 
Noam Chomsky: Hoop en vooruitzicht
Uitgeverij Epo - 344 p. - paperback - € 22,50
 
Op zijn 82ste had linguïst Noam Chomsky eigenlijk al lang met
pensioen kunnen zijn, z'n dagen doorbrengend voor de buis en
zich af en toe rechtzettend om een tas English Breakfast Tea
te zetten. Mooi niet dus. In zijn nieuwste boek haalt Chomsky
nog eens zijn scalpel tevoorschijn en ontleedt hij met het
enthousiasme van een student de politieke ontwikkelingen in
de beide Amerika's. (Epo)
Chomsky is op 12 en 13 maart in Nederland voor twee
lezingen.
Zie www.chomsky.nl
 
 
 Beste dichtbundel 
 

Hagar Peeters: Wasdom
Bezige Bij – 176 p. – paperback – € 18,90
 
Voor de dichtbundel Wasdom verzamelde Hagar Peeters haar
meest recente poëzie, gecombineerd met een selectie uit de
gedichten die ze vóór haar twintigste schreef. Resultaat is een
groot boek dat de breedte van het leven en de literatuur
bestrijkt. De titel suggereert dat deze gedichten over
volwassen worden gaan, maar het eindpunt wordt natuurlijk
nooit bereikt. Jeugd is onherhaalbaar en volwassenheid vaak
een illusie, zowel van de eenling als van de wereld.

Peeters schrijft heldere gedichten, die soms uiting geven aan woede, dan weer
aan verbazing. In Wasdom komen al deze registers tot hun recht:
zwaarmoedigheid en ernst worden afgewisseld door lichtvoetige ironie, en



abstracte, haast bovenaardse bespiegelingen door weerspiegelingen van het
alledaagse leven. Maar altijd schrijft Peeters in een taal die zingt. (Bezige Bij)
 
 
 Beste buitenlandse romans 
 
Joseph Roth: Zipper en zijn vader
Atlas – 160 p. – gebonden – € 21,95
 
We kennen Joseph Roth wel van “Job” en “Radetzkymars”. Hier
weer een meesterlijke roman, geschreven in 1928. Als geen
ander is Joseph Roth de vertegenwoordiger van het Oude
Europa. Het is een “droevig genot om hem te lezen” (Benno
Barnard)
 
 
 

Alejandro Zambra: Het verborgen leven van bomen
Karaat – 109 p. – paperback – € 15,95
 
Hou hem in de gaten, deze Alejandro Zambra. Hij wordt
beschouwd als de beste Chileense schrijver van de huidige
generatie.
“Waarschijnlijk nog meer dan Bonsai, verdient Het verborgen
leven van bomen het om één avond, misschien wel in één
nacht, gelezen te worden. En wanneer de ochtend aanbreekt,
en de lezer het boek dichtslaat, zal hij merken dat niets meer
is als een dag eerder.” (Karaat)
 

 
 
Eric Siblin: De Cellosuites : J.S. Bach, Pablo Casals en de
speurtocht naar een meesterwerk
Bezige Bij – 350 p. – paperback – € 24,90
 
“Ik heb in die muziek allereerst een verhaal trachten te
vinden. Ik wilde iets schrijven voor iemand zoals ikzelf: een
persoon die weinig weet van klassieke muziek, maar daar wel
graag iets over te weten wil komen. Iemand die geïntrigeerd
wordt door deze suites, maar niet goed weet waar te
beginnen. Eigenlijk wilde ik het boek schrijven dat ik had willen
lezen toen ik deze suites voor het eerst had
gehoord.” (interview NRC 11 febr.)
 
 
 
 Beste Nederlandse romans 
 
 

Vonne van der Meer: De vrouw met de sleutel
Contact – 218 p. – paperback – € 18,95
 
Een vrouw blijft na de plotselinge dood van haar man berooid
achter. Ze moet geld verdienen en plaatst een advertentie:
Vrouw, 59 jaar, moederlijk voorkomen, brede heupen, prettige
stem, komt u voor het slapen instoppen en voorlezen. Discr.
verzek. Beslist geen seks. bedoel.
Haar werk voert haar naar de slaapkamers van de meest
uiteenlopende mensen: een elfjarig meisje, een stewardess,
een veertigjarige werkloze man. Meer en meer raakt ze bij
haar klanten betrokken.
De vrouw met de sleutel gaat over onze onstilbare honger

naar verhalen, en wat een verhaal in een leven teweegbrengt. (Contact)
 



Miquel Bulnes: Het bloed in onze aderen
Prometheus – 624 p. – gebonden – € 24,95
 
Het bloed in onze aderen is het voorlopige hoogtepunt in het
oeuvre van de jonge schrijver Miquel Bulnes. Het is een
monumentale, schitterende en vooral uiterst spannende
roman, geschreven in een grootse, gedragen stijl, over moed,
standvastigheid en overlevingsdrang in duistere tijden.
(Prometheus)
“Het zou gemakkelijk zijn om Bulnes met bekende
schrijversnamen te vergelijken die stilistisch gezien een zekere
verwantschap met hem vertonen. Dat is niet nodig. Je hoeft
Bulnes niet te vergelijken. Het is veel eenvoudiger om Bulnes
te lezen en te waarderen om zijn eigen stem. Want dat heeft hij. Kopen.” (Alex
Boogers, De Pers)
 
 
 Beste spannende boek 
 
Lieneke Dijkzeul: De verloren zoon
Anthos – 280 p. – paperback – € 19,95
 
Het vierde deel in de Vegter-reeks. Met groot
inlevingsvermogen en in haar veelgeprezen krachtige, etsende
stijl beschrijft Lieneke Dijkzeul in Verloren zoon waartoe een
mens in wanhoop in staat is. Zeer goed geschreven en enorm
spannend.
 
Bovenstaande boeken, of een ander boek naar eigen keuze,
kunt U nu al laten reserveren en in de Boekenweek ophalen,
zodat U het Boekenweekgeschenk niet misloopt!
 
 
Inge Ebbinge & Herman Boswijk
Haagse Boekerij
www.haagseboekerij.nl
 

Met ingang van deze Nieuwsbrief kunt u zelf uw abonnement beheren
via de link onderaan deze pagina "Uitschrijven / Gegevens wijzigen".
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