
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht van de maand 
 

Afscheid 
 

Zul je voorzichtig zijn? 

 

Ik weet wel dat je maar een boodschap doet 

hier om de hoek 

en dat je niet gekleed bent voor een lange reis. 

 

Je kus is licht, 

je blik gerust 

en vredig zijn je hand en voet. 

 

Maar achter deze hoek 

een werelddeel, 

achter dit ogenblik 

een zee van tijd. 

 

Zul je voorzichtig zijn? 

 

 

Adriaan Morriën 
Uit: ‘Verzamelde gedichten’, Van Oorschot 
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Maandag 12 januari, 20:00 uur: De Hilversumse Spellenclub 
 

We organiseren één keer per maand een avond waarop 

jongeren en volwassenen een of meerdere 

gezelschapsspellen kunnen spelen, bijvoorbeeld 

Kolonisten, Puerto Rico, Funkenschlag of Railroad 

Tycoon. Ook geven we op deze avonden 10% korting op 

spellen uit onze winkel. Wij zorgen voor voldoende 

spellen en uitleg wanneer nodig. Het is ook mogelijk om 

zelf leuke spellen mee te nemen. Zie voor foto's: 

www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Toegang gratis. Gelieve van tevoren aan te melden. Let op: De 

spellenclub begint voortaan om 20:00 uur! Onze deuren zijn open vanaf 19:45 uur. 

 

Woensdag 21 januari 2009, 20:00 uur: De Hilversumse Leesclub: Philip Roth: 

‘Verontwaardiging’ 
 

Amerika, 1951. Marcus Messner, een ijverige, gezagsgetrouwe en 

gevoelige jongen uit New Jersey, begint aan zijn tweede jaar aan de 

provinciaalse, conservatieve campus van Winesburg, Ohio. Waarom 

daar en niet aan de plaatselijke universiteit van Newark? De reden is 

zijn overbezorgde vader, die het hem onmogelijk maakt langer bij zijn 

ouders te blijven wonen. Hij probeert ver van huis een eigen weg te 

vinden, die gepaard gaat met beangstigende mogelijkheden en bizarre 

hindernissen. 

 

Philip Roth (Newark, 1933) studeerde rechten en Engels. Hij doceerde 

literatuurwetenschappen aan diverse Amerikaanse universiteiten en 

legde zich vanaf 1992 volledig toe op het schrijven. Hij heeft een 

omvangrijk oeuvre op zijn naam staan en heeft vele literaire prijzen 

gewonnen. Een greep uit zijn boeken: ‘Portnoy’s klacht’ (1969), ‘Het 

contraleven’ (1988), ‘Patrimonium’(1991), ‘Amerikaanse pastorale’ 

    (1997), ‘Complot tegen Amerika’ (2004), ‘Alleman’ (2006). 

 

‘Verontwaardiging’, een uitgave van De Bezige Bij, is bij ons verkrijgbaar voor € 18,90. 

http://www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl/
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Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Toegang gratis. Van tevoren aanmelden wordt op prijs gesteld. 

Let op: De leesclub begint deze keer om 20:00 uur! 

 

Recensies: 

‘Een ontwapenend en vrolijk verhaal (…) geschreven op de vertrouwde tonen van mijmerende 

kamermuziek met flitsende uithalen erin.’ - De Volkskrant 

‘Een roman zo levenslustig, haast opgewekt meeslepend.’ - Het Parool 

 

Maandag 9 februari,20:00 uur: De Hilversumse Spellenclub 
 

Zie voor info: maandag 12 januari. Let op: De spellenclub begint voortaan om 20:00 uur! 

 

Dinsdag 10 februari, 20:00 uur: Lezing Maarten van Rossem 
 

Maarten van Rossem (Zeist, 1943) is onze gast op 10 februari. Van 

Rossem was tot voor kort bijzonder hoogleraar geschiedenis, 

gespecialiseerd in de geschiedenis en politiek van de Verenigde Staten. 

Als Amerika-deskundige is hij regelmatig te zien en te horen op radio 

en televisie. In 2003 werd hij door het Historisch Nieuwsblad gekozen 

tot historicus van het jaar. 

 

Wij zijn verheugd Van Rossem voor onze winkel te hebben kunnen 

contracteren. Een avond Maarten van Rossem staat garant voor een 

avond onnavolgbaar relativeren. Zijn lezing zal gaan over zijn boeken 

‘De wereld volgens Maarten van Rossem’ en ‘Drie oorlogen – een kleine geschiedenis van de 20ste 

eeuw’. Natuurlijk zal er op deze avond gelegenheid zijn vragen te stellen en zijn boeken te laten 

signeren. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Onze deuren zijn geopend vanaf 19:30 uur. Kaarten voor deze 

lezing zijn bij ons te verkrijgen voor € 7,50 per stuk. 

 

Maandag 9 maart, 20:00 uur: De Hilversumse Spellenclub 

 

Zie voor info: maandag 12 januari. Let op: De spellenclub begint voortaan om 20:00 uur! 

 

Woensdag 11 maart, 20:00 uur: Lezing Jan Siebelink 
 

Jan Siebelink (Velp, 1938) zal op de eerste dag van de Boekenweek onze winkel bezoeken en worden 

geïnterviewd door Janneke Lambooij. Siebelink zal vertellen over en voorlezen uit zijn nieuwste 

roman ‘Suezkade’, die gaat over een verlopen docentschap en een fatale liefde. Gezien het thema van 

de Boekenweek (‘Het dier in de literatuur’) zal ook ongetwijfeld gesproken worden over de hond uit 

zijn boek ‘Mijn leven met Tikker’. 

 



 4 

Siebelink is een oud-geschiedenisdocent die in 1975 debuteerde en 

inmiddels een groot aantal boeken op zijn naam heeft staan. Hij 

veroverde een miljoenenpubliek met zijn in 2005 gepubliceerde en met 

de AKO Literatuurprijs bekroonde roman ‘Knielen op een bed violen’. 

Kijk voor meer informatie op: www.jansiebelink.nl. 

 

Jan Siebelink zal op deze avond tevens zijn boeken signeren en uw 

vragen beantwoorden. Mocht u uw eventuele vragen liever in het 

interview verwerkt zien, geeft u deze dan aan ons door. De interviewster 

zal deze dan graag voor u in haar interview opnemen. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Onze deuren zijn geopend vanaf 

19:30 uur. Kaarten voor deze lezing zijn bij ons te verkrijgen voor € 7,50 per stuk. 

 

 

 

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail ons: info@dehilversumseboekhandel.nl. U kunt 

ook bellen, een briefje sturen of even langskomen. Ook bij vragen, opmerkingen, aanmeldingen of 

bestellingen staan wij tot uw beschikking. Ontvangt u onze nieuwsbrief per post en wilt u deze liever 

per e-mail ontvangen? Mailt u dan naar: info@dehilversumseboekhandel.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Henriëtte van Buuren  Wilto Langerhuizen  Judith Eekhout 

 

 

 

 

 

 

Anouk Jansen   Anne Eekhout 

 

De Hilversumse Boekhandel 
Leeuwenstraat 36 

1211 EV Hilversum 

035 623 31 31 

info@dehilversumseboekhandel.nl 

www.dehilversumseboekhandel.nl 
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