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Beste lezer,
Het wordt weer tijd dat we u een aantal mooie boeken onder de
aandacht brengen. Het leuke van ons vak is, dat het
enthousiasme van onze klanten net zo vaak aanleiding is een
boek in voorraad te nemen als de aanbeveling van de uitgever,
of een recensie in de krant. Zo verging het ons met Julia
Blackburn's "Smalle paden". Dank aan Ineke W, die ons hierop
attent maakte. Julia Blackburn schrijft hoe het haar vergaat als
ze haar vriend van vroeger die zich in een Italiaans bergdorp
heeft gevestigd gaat opzoeken en besluit bij hem te blijven.
Geleidelijk raakt ze in de ban van het leven in het geïsoleerde
dorp, ze ontdekt de ruige natuur op haar lange wandelingen, ze
krijgt een hechte band met de nog zo traditioneel levende
dorpsbewoners. In lange gesprekken (er heerst daar een ander
begrip van tijd!) met de bewoners hoort ze van hun geschiedenis
en die van hun voorvaderen. Ontroerend en fascinerend.
Julia Blackburn: Smalle paden
De Bezige Bij - 320 p. geïll. - paperback - € 19,90
Van Anne Tyler is zojuist een nieuwe titel verschenen:
"The beginner's goodbye". Lees de eerste zin en je bent
verkocht: "The strangest thing about my wife's return from the
dead was how other people reacted." Een "grumpy old man" is
de hoofdpersoon, die in de loop van het verhaal steeds meer zal
begrijpen van zijn leven en van zijn huwelijk. Het boek kreeg
goede recensies. Niet verbazend, al haar romans hebben een
constante kwaliteit. Tyler heeft nu zo'n twintig romans op haar
naam staan, ze is het best bewaarde geheim onder lezers. Ze
weet je te raken met haar humorvolle en haarscherpe portretten
van mensen in hun worsteling met hun rol in familie- en andere
relaties. In het Nederlands is er helaas maar één titel leverbaar:
Thuiskomen (Digging to America). Probeer het eens, het boek
kost slechts € 7,50. De andere titels moet u in het Engels lezen.
Maar het loont. Voor je het weet raak je gehecht, zo niet
verslaafd, aan deze schrijfster, door John Updike "wickedly good"
genoemd.
Anne Tyler: The beginner's goodbye
Random House - 127 p. - gebonden - € 24,95

Zomerlezen
Om de luie! warme! rustige! zomermaanden goed door te komen volgt hieronder een
keuze uit de vele leuke en interessante nieuwe boeken. Bent u niet in de gelegenheid hier
te komen: binnen enkele dagen heeft u uw bestelling per post in huis. Kunnen we u
verleiden met het aanbod de portokosten te delen?
Maartje Wortel: Half mens.
De Bezige Bij - 192 p. - paperback - € 18,50
Debuutroman over een onwaarschijnlijke ontmoeting tussen een jonge vrouw en een
taxichauffeur.
- meer info...
Wietske Versteeg: De wezenlozen.
Prometheus - 198 p. - paperback - € 17,95
Hoe een familie uit elkaar kan vallen..
- meer info...
Edzard Mik: Mont Blanc.
De Bezige Bij - 304 p. - paperback - € 18,90
Vader, zoon en Europa's hoogste
- meer info...
Bernlef: Help me herinneren.
Querido - 240 p. - gebonden - € 19,95
Nieuwe verhalen over herinneren en vergeten
- meer info...

Anton Valens: Het boek Ont
Atlas-Contact - 352 p. - paperback - € 19,95
De wereld van organisatie-adviseurs op tragikomische wijze ontmaskerd. Gronings
sfeertje.
- meer info...
Otto de Kat: Bericht uit Berlijn
Van Oorschot - 216 p. - gebonden - € 17,50
Een Nederlands diplomaat in Bern, 1941 komt toevallig van zijn dochter die in Berlijn
woont te weten wanneer de Duitse aanval op Rusland zal plaatsvinden.
- meer info...
Patrick deWitt: De gebroeders Sisters
Arbeiderspers - 298 p. - paperback - € 19,95
Hilarische en gewelddadige odyssee van twee broers in het Wilde Westen omstreeks 1850.
- meer info...
Javier Marías: De verliefden
Meulenhoff - 368 p. - gebonden - € 21,95
Een onthutsende roman over de nasleep van onze daden, de onmogelijkheid om de
waarheid te achterhalen en de keerzijde van verliefdheid.
- meer info...

Aifric Campbell: Stop
De Geus - 320 p. - gebonden - € 22,50
Hoe houdt een vrouw zich staande in een topbaan.
- meer info...
John Lanchester: Kapitaal
Prometheus - 513 p. - paperback - €19,95
Een aangrijpend verhaal over het Londense leven, een pre-crash portret van hebzucht,
angst en geld. Lanchester hanteert de verschillende verhaallijnen met enorme
vaardigheid. Door de rijke humoristische kern een genot om te lezen. (The Times)
- meer info...
Teju Cole: Open stad
De Bezige Bij - 320 p. - paperback - € 19,90
Een roman waarin het lot van de immigrant in het hedendaagse New York op fantastische
wijze wordt beschreven.
- meer info...
Nicolas Bouvier: Japanse kroniek
Lubberhuizen - 224 p. - paperback - € 19,90
Japanse kroniek doet niet onder voor "De wegen van de wereld", het boek dat een paar
jaar geleden dé (her)ontdekking van het jaar was. In een persoonlijke en lucide stijl laat
Nicolas Bouvier de lezer kennismaken met een voor westerlingen bijzonder raadselachtig
land.
- meer info...

Poëzie
Ronelda Kamfer: Santenkraam
Podium - 120 p. - paperback - € 17,50
"Kamfer zet de rauwe dagelijkse werkelijkheid van Zuid-Afrika om in glasheldere poëzie
die de lezer sprakeloos achterlaat" (Trouw)
- meer info...

F. Harmsen van Beek: In Goed en Kwaad. Verzameld werk
De Bezige Bij - 256 p. - gebonden - € 29,90
Al het literaire werk van F.Harmsen van Beek voor het eerst bijeengebracht.
- meer info...
Michaël Vandebril: Het vertrek van Maeterlinck
De Bezige Bij Antwerpen - 80 p. - paperback - € 19,95
De mooiste bundel van dit jaar. Dat er nog zó gedicht kan worden. Hier is een ware
taaltovenaar aan het woord.
- meer info...
Bernlef: Voorgoed. Gedichten 1960-2101
Querido - 476 p. - gebonden - € 39,95
Bernlef's keuze uit al zijn poëzie tot heden.
- meer info...

Non-Fictie
Yvette van Boven: Home made zomer
Fontaine - 260 p. - gebonden - € 24,95
Heerlijke zomergerechten. De "Home made" serie wordt compleet...
- meer info...
Ileen Montijn: Hoog geboren
Atlas-Contact - 452 p. - gebonden - € 29,95
Eindelijk een onderhoudend en goed gedocumenteerd boek over de adel in Nederland.
- meer info...
John Bradshaw: Dit is de hond
Nieuw-Amsterdam - 420 p. - paperback - € 22,95
Het allerbeste boek met de allernieuwste inzichten. Voor iedereen die een hond wil, of een
hond heeft. - meer info...
Jan Willem Stutje: Domela Nieuwenhuijs
Atlas-Contact - 420 p. - geïll. gebonden - € 34,95
Fascinerend boek over een fascinerende persoonlijkheid.
- meer info...

Sophieke Nijhuis/Jurrie Meulenhoff: Planten en hun legenden
WBooks - 200 p. rijk geïllustreerd - paperback - € 22,50
Wat is dit leuk! Achtergrondverhalen over ruim tweehonder planten in de mythologie,
religie, hekserij, folklore, heraldiek, Mariavereering, naamgeving, tijdsbeleving en
bloementaal.
- meer info...
Michiel Hegener: Leven op herhaling. Bewijzen voor reïncarnatie
Ten Have - 256 p. - paperback - € 19,95
Het eerste boek over reïncarnatieonderzoek dat een enorme hoeveelheid bewijsmateriaal
overtuigend op een rij zet.
- meer info...
Roy Baumeister: Wilskracht
Nieuwezijds - 294 p. - paperback - € 19,95
Wilskracht werkt als spierkracht: beide kunen door oefening versterkt worden en beide
nemen af bij overbelasting. "Een goed getimed en hoogst interessant boek"(NRC)
- meer info...
Wendy Schouten: Bevallen op eigen kracht
Nearchus - 230 p. - paperback - € 19,50
Veilig en ongecompliceerd bevallen is gebruik maken van je eigen kracht!
- meer info...

Cadeautip voor eindexamengeslaagden:
Krishnamurti: Wat doe jij met je leven
Ankh Hermes - 199 p. - paperback - € 19,95 meer info...
Niet nieuw maar altijd bij ons in voorraad. Dit
boek zal veel (jonge) mensen aanspreken. De
titel dekt de lading.
Gabriel van den Brink: Eigentijds idealisme

Amsterdam University Press - 90 p. paperback - € 12,50
Een afrekening met het cynisme in Nederland.
- meer info...
Prentenboeken
Helen Oxenbury: Wij gaan op berenjacht
Gottmer - kartonuitgave € 8,95, grote uitgave
€ 12,95
Niet nieuw, maar opnieuw uitgegeven. Het
allerleukste prentenboek voor de
allerkleinsten. Ja, we gáán op berenjacht met
het hele gezin, maar besluiten op de laatste
bladzijde als we met z'n allen in het grote bed
liggen, dat niet nóg eens te doen.....
Ruth Brown: Waar zijn Joko's vriendjes?
Christofoor - prentenboek - € 13,50
Het op één na leukste prentenboek. Een ware
ontdekkingsreis. Elke bladzijde wordt
voorafgegaan door een halve bladzijde. Sla je
die om, dan verschijnt het antwoord op de
titelvraag. Dit alles in prachtige, kleurige tekeningen.
Antroposofie
Joop van Dam: Stemmingen menskundig beschouwd
Nachtwind - 80 p. - gebonden - € 12,50
In dit helder geschreven boekje vertelt antroposofisch huisarts Joop van Dam over de
werking en de invloed die het hart, de longen, de nieren en de lever hebben op de
menselijke manifestatie.
- meer info...
Renée Zeylmans: Na de dood
Nearchus - 148 p. - gebonden - € 19,75
En als ons bestaan na de dood toch een vervolg krijgt? Kunnen we dat dan na het sterven
wel waarnemen? Hoe kunnen we herkennen wat we niet kennen? En zouden we ons dan
niet op die ‘reis’ willen voorbereiden?
- meer info...
Bert Voorhoeve: Sprookjes zijn goud waard
Christofoor - 192 p. - paperback - € 19,50
Aandacht wordt onder meer besteed aan: de oorsprong van sprookjes, de beeldentaal, het
mensbeeld in sprookjes, sprookjes en religie, sprookjes bij ziekte, sterven en rouw, enz.
- meer info...
Rudolf Steiner: Pedagogie, kunst en moraliteit
Pentagon - 76 p. - paperback - € 13,50
Vertaling van 'Pädagogik und Kunst. Pädagogik und Moral', 2 voordrachten uit maart 1923
voor de leerkrachten van de eerste vrijeschool in Stuttgart.

Liefhebbers van het werk van Liane Collot d'Herbois mogen zich
stilletjes verheugen. Begin augustus zal er eindelijk een
overzichtswerk verschijnen over haar leven en werk, met veel
afbeeldingen.
Bea van der Steen/Peter Selg:
Liane Collot d'Herbois, Werk und Leben
Raffael Verlag - ca. 320 p., 200 afb. - gebonden - ca. € 70,00 meer info...
Alvast bestellen? Bel ons (070-3464800) of mail ons (info@
haagseboekerij.nl).
We wensen u een luie warme rustige zomer toe!
Inge Ebbinge & Herman Boswijk
Haagse Boekerij
www.haagseboekerij.nl
U kunt zelf uw abonnement op deze Nieuwsbrief beheren via de link onderaan deze pagina.

