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Nieuwsbrief december 2011
Beste lezer,
De Haagse Boekerij heeft tot nu toe een goed jaar, waarmee maar weer eens bewezen is
dat al die onheilsberichten over ons vak lichtelijk overdreven zijn, en dat niet alle soorten
boekhandels het zo slecht doen. Dank aan alle klanten die ons ook dit jaar weer zo trouw
kwamen bezoeken!
Wat treft u tegen het eind van het jaar bij ons allemaal aan? Er zijn nog adventskalenders
over, haast u! De kinderen kunnen natuurlijk gewoon op 1 december beginnen met het
openen van de luikjes........
De literaire kattenkalender, de poëziekalender, de Ninetta Sombart-kalender, de sterrenen planetenkalender en de Harenberg Kunstkalender, je zou ze allemaal wel willen....
De kerstkaarten zijn dit jaar uitzonderlijk mooi. De meeste kaarten met reproducties van
de grote renaissanceschilders kopen wij in bij de monniken van een Abdij in Dourgne,
Zuid-Frankrijk. Zij leveren prachtig werk, en relatief goedkoop. Keuze genoeg, ook uit
wereldse motieven en complete (voordeliger!) doosjes van de collecties van het Victoria &
Albert Museum, het MoMa en andere musea.
Op zondag 18 december zijn wij traditiegetrouw open, van 12.00 tot 16.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd voor een bezoekje. We hebben koffie, thee en wat lekkers
klaar staan. U krijgt hierover nog een apart berichtje. Nu maar hopen dat er iets minder
sneeuw ligt dan vorig jaar.
Boeken voor in de zak, onder de boom, of gewoon bij de kachel:
Bosatlas van de Nederlandse geschiedenis
Noordhoff - 576 p. - gebonden - € 99,95
Wat een ongelooflijk werk is dit. En wat een genot om hier in te
bladeren en te lezen! We hebben er een aparte tafel voor
ingericht, zodat u hem in onze winkel rustig kunt bekijken en
beoordelen. Als u deze geschiedenisatlas in december aanschaft,
profiteert u van de aanbiedingsprijs, € 99,95. In januari wordt de
prijs € 119,95.
Van de website van de uitgever:
- Monumentaal naslagwerk: 576 pagina’s met meer dan 1500
kaarten en afbeeldingen
- Over hunebedden, terpen, het Romeinse Rijk, Karel de Grote,
Vikingen, kloosters en kastelen, Beeldenstorm, ontdekkingsreizen,
de Opstand, VOC, vestingsteden, Napoleon, Suriname, Eerste en Tweede Wereldoorlog,
Nederlands-Indië, watersnoodramp, vredesoperaties en nog honderden andere
onderwerpen

Poëzie
Jorge Luis Borges: Alle gedichten
De Bezige Bij - 1246 p. - gebonden - € 59,90
Een boek van meer dan duizend pagina's lees je niet in één ruk
uit, maar al lezend waan je je in een magisch universum, word je
werkelijk betoverd door de taal en de beelden die Borges
gebruikt. Zijn gedichten zijn heel divers zowel in lengte (van
lange verzen tot haiku's) als in toon (van parlando tot heel
lyrisch), Borges is een absolute meester. Een rijkdom, dit boek.
Tweetalig, en mooi Nederlands van Barber van de Pol en Maarten
Steenmeijer.

Judith Herzberg: Klaagliedjes
De Harmonie - 72 p. - paperback - € 15,90
Een heel mooie nieuwe bundel, gebaseerd op de Klaagliederen
van Jeremia, zoals eerder het Hooglied de inspiratie vormde
voor de bundel 'Liefdesliedjes'.
..."sinds jij zo weg bent
zo verder weg dan ik kan denken
is het of wat ik zeg
door jou mij in de mond gelegd is
alsof ik ben besmet
door wat jij net niet meer
kon zeggen."

Joseph Brodsky: Kerstgedichten
De Bezige Bij - 61 p. - gebonden - € 17,90
Joseph Brodsky (Nobelprijs voor Literatuur 1987) schreef tijdens
belangrijke en ingrijpende perioden in zijn leven een kerstgedicht.
Voor een deel spelen de gedichten een subtiel spel met de
traditionele, idyllische elementen uit het kerstverhaal: het
kindeke, Josef en Maria, de kribbe, ezel en os, de Wijzen, de
woestijn, de ster, kaarslicht, sneeuw. Voor het overige
onderzoeken ze wat een wezenlijke inhoud van het kerstverhaal de komst van de Heiland, verlossing, hoop - nog te betekenen
heeft in ons tijdsgewricht, in een atheïstische, materialistische
wereld. De "Nativity Poems" doen het altijd goed als kerstcadeau.
Romans
Peter Buwalda: Bonita Avenue
De Bezige Bij - 543 p. - paperback - € 19,90
Een paar reacties van onze klanten:
"Het beste vakantieboek dat ik ooit kocht".
"Zo'n boek dat maakt dat je op je werk af en toe op je horloge kijkt en tegen vijf uur
popelt om naar huis te gaan om verder te kunnen lezen".
"Het boek heeft alles in zich: het is helemaal van deze tijd, ontroerend en spannend".
Erik Menkveld: Het grote zwijgen
Van Oorschot - 387 p. - paperback - € 19,90

Het muziekleven in Amsterdam in 1910. Concertgebouw, Mengelberg, Diepenbrock. In
een wat gedragen stijl die heel goed past bij die tijd wordt ons een meeslepend verhaal
verteld van een vriendschap tussen componisten, over een verboden liefde en over de
aanloop naar de Eerste Wereldoorlog.
Chad Harbach, The Art of Fielding
HarperCollins UK - 512 p. - paperback - € 12,95
Indrukwekkend debuut, in de Amerikaanse literaire bladen lovend besproken, volgend
voorjaar ligt de vertaling in de boekwinkel. Harbach schrijft zó spannend over sport en
sportwedstrijden (honkbal) alsof het over leven of dood gaat. Hij verwijst in zijn roman
naar Melville's Moby Dick. Net zoals Moby Dick een boek is dat over de walvisvaart gaat
maar eigenlijk over het leven zelf, is The Art of Fielding een boek over honkbal dat
natuurlijk eigenlijk helemaal niet over honkbal gaat. Als lezer word je deelgenoot van het
wel en wee van de jongvolwassen studenten/sporters, het leven op een College in
Wisconsin, er komt een mooi uitgewerkte vader-dochter relatie in voor, en een liefde
tussen een gearriveerde oudere professor en een jonge student, kortom, je verveelt je
geen moment met deze pageturner.
Jeffrey Eugenides: Huwelijk
Prometheus - 394 p. - gebonden - € 29,95 - paperback - € 19,95
Dit is een prachtige roman over een driehoeksrelatie tussen jonge, opgroeiende mensen,
een eeuwenoud thema dat Jeffrey Eugenides een geheel eigentijdse dimensie weet te
geven.
In Amerika en de rest van de wereld werd jarenlang uitgekeken naar deze roman,
Eugenides’ eerste in negen jaar, en de verschijning ervan wordt beschouwd als een van
de grote literaire sensaties van het decennium. (website Prometheus)

Adriaan van Dis: Stadsliefde. Scenes in Parijs
Augustus - 256 p. - paperback - € 19,95
Adriaan van Dis woonde ruim zeven jaar in Parijs, het decor van
zijn grote roman "De wandelaar". Hij huurt er nog altijd een
chambre de bonne, waar een deel van zijn boeken staat en
waaruit hij door de stad wandelt - week in week uit. Voor hem
is Parijs een stad waar schoonheid en rijkdom tegen armoede
schuren. Hij gaat mee uit boksen met de zoon van zijn
werkster, bezoekt het varieté met een verlepte danseres en
kijkt achter de luiken waar de illegalen werken. Het nieuwe
Europa voltrekt zich voor zijn ogen. Van Dis wandelt om het
avontuur en doet daarvan verslag. Met register om met Adriaan
van Dis mee te kunnen wandelen of te fietsen.
De Perpetua-reeks

Wie heeft niet gehoord van deze prachtige reeks, vier jaar
geleden op poten gezet met het doel 100 delen klassieke,
onvergankelijke literatuur in een mooie eenvormige serie aan te
bieden. Elke maand verschijnt er een nieuw deel.
In januari 2012 kunt u alle delen met 25% korting kopen. Wat te
denken van een gebonden Kafka, Homerus, Dante of Flaubert
voor gemiddeld € 20,00 à € 25,00? Zie voor meer informatie bij
de uitgever, Athenaeum.
Recent verschenen de delen 48 en 49:
Voltaire: Candide en Friedrich Hölderlin: Gedichten.

Jeugdboeken
Bonny Becker: Bedtijd voor beer
Hoogland & Van Klaveren - gebonden - € 14,50
Kleine kinderen zullen genieten van "Bedtijd voor Beer" van Bonny Becker. Zowel
humoristisch als heel lief prentenboek over een muis en een beer die allebei moeite
hebben met inslapen, misschien kunnen ze elkaar helpen......
Ik lees! Ik lees!
Querido - 159 p. - gebonden - € 14,95
De mooiste verhalen voor wie net kan lezen van Hans Hagen, Joke van Leeuwen, Wim
Hofman, Annie M.G. Schmidt en anderen.
Michael Morpurgo: Warhorse
Veldboeket Lektuur - 146 p. - gebonden - € 12,95
Dit boek heette voordat het verfilmd werd "Oorlogspaard". Een aangrijpend verhaal, waar
gebeurd, over een werkpaard dat ingezet wordt in de eerste Wereldoorlog, en overleeft.
De film zal dit voorjaar uitgebracht worden.
10 jaar en ouder.
Marjan van Zeyl: In een stal in Bethlehem
Jaap Verheij Boekproducties - 32 p. - Gebonden - € 14,50
Voor de kleintjes het welbekende kerstverhaal, in heel eenvoudige taal en sfeervol
geïllustreerd.

Lieneke Dijkzeul: De overwintering op Nova Zembla
Lemniscaat - 220 p. - paperback - € 18,95
Spannend verslag van de spectaculaire tocht van Barentz en Van
Heemskerck om de Noord. "Drie dagen later begon het te stormen,

een zware zuidwester storm die jachtsneeuw meevoerde. Daardoor
kwam ook het ijs weer in beweging ...traag eerst, aarzelend bijna,
maar al snel werd het huilen van de wind overstemd door de
geluiden van het barstende, wringende ijs. Zwijgend zaten ze allemaal te luisteren naar
het klaaglijke kreunen van het mishandelde schip. Een dag en een nacht wachtten en
hoopten ze..."
Non-fictie
Ook weer in de winkel:
Gerrit de Veer: Nova Zembla, het ware verhaal
Athenaeum-Polak & Van Gennep - 176 p. - paperback - € 10,00
Eerder verschenen in 1996 en 2004, nu herdrukt vanwege de film.
Het verslag van De Veer over de overwintering op Nova Zembla in modern Nederlands,
met interessante extra informatie. Ook de originele illustraties zijn opgenomen. Een
aantrekkelijk geschiedenisboek, aantrekkelijk geprijsd.
Pia Leurs: Als je me helpt kan ik het alleen
Linkeroever - 280 p. - paperback - € 19,90
Gids voor de eerste zeven levensjaren. Een geheel nieuw eigentijds opvoedboek. De
auteur studeerde taalkunde en verdiepte zich in pedagogie en ontwikkelingspsychologie.
De ervaringen opgedaan in haar werk als leerkracht en therapeut liggen ten grondslag
aan dit boek, waar jonge ouders van nu veel aan zullen hebben.
Leo de la Houssaye: Naar een nieuwe sterrenwijsheid
Kamerling - 212 p. - paperback - € 19,00
Dit boek beschrijft eerst hoe onze verhouding tot de sterrenwereld is veranderd. Waar
vroeger de sterren ”spraken”, in de oude culturen van het Midden-Oosten, zijn zij nu
stom. In de traditionele astrologie klinken nog laatste resten van deze kennis.
De auteur opent vervolgens een perspectief op een nieuwe verhouding tot de
sterrenwereld. Hij volgt daarbij aanwijzingen van Rudolf Steiner en Willy Sucher. Daarin
staat de eigen activiteit van de mens centraal.
Edy de Munck: Van holbewoner tot stadsmens. 12.000 jaar cultuurgeschiedenis
Christofoor - 192 p. - paperback - € 19,90
De evolutie van het menselijk bewustzijn, zoals zich die weerspiegelt in de
cultuurgeschiedenis. Via een aantal 'stations' - de ijstijden, het sjamanisme, het ontstaan
van de landbouw, de kosmos en de kalender, de Alexandertochten, het optreden van
Christus, het manicheïsme, de ontwikkeling van kunst, wetenschap en techniek belanden we in de huidige tijd, bij de vraag, wat onze volgende ontwikkelingsstap zou
kunnen zijn.

Herdrukt

Bij uitgeverij Christofoor verschenen de afgelopen tijd enkele langverwachte herdrukken:
Wolfgang Goebel & Michaëla Glöckler: Kinderspreekuur. Gezondheid, ziekte,
opvoeding. 5e druk, grondig herzien, bewerkt en geactualiseerd. € 35,00
Jakob Streit: En het werd licht. Verhalen uit het Oude Testament. € 21,50
Elisabeth Mulder: Zon, maan en sterren. Astronomie voor iedereen
Inleiding in de waarnemende sterrenkunde, uitgaande van wat je aan de hemel ziet.
Helaas nu zonder draaibare sterrenkaart. € 14,90
Tot slot nog een mooi cadeau: vorig jaar verscheen bij het Rudolf Steiner Verlag de
herdruk van zijn Zeitgeschichtliche Betrachtungen, zijn voordrachten uit 1916-1917
over de achtergronden van de 1e Wereldoorlog. We schreven er eerder over op ons
weblog. Drie dikke delen, € 130. Daarvan is nu een pocketuitgave verschenen, ook drie
dikke delen, in een kartonnen cassette, voor € 79,90.
Nieuwe antroposofische titels vindt u verder gesignaleerd op ons weblog. We proberen
daar, voorzover we er aan toekomen, de actualiteit op de voet te volgen.
Wij wensen u een gezellige sinterklaasavond!
Inge Ebbinge & Herman Boswijk
Haagse Boekerij
www.haagseboekerij.nl
U kunt zelf uw abonnement op deze Nieuwsbrief beheren via de link onderaan deze pagina.
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