
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht van de maand 
 

Kleine gedachte in april 
 

Zwaluw Twee, ha, het is zover. 

Voor de Ronde van Vlaanderen 

langskomt maak ik het huis 

aan kant en legt mijn wijf een ei. 

 

Laten we bladeren en snel 

wat boeken, jij en ik, 

in de nieuwe gids 

vol ongeëngageerde poëzie 

weilanden in, met hazen, wilgen. 

 

 

Rob Schouten 
Uit: ‘Spijsamen’, De Arbeiderspers 
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Dinsdag 14 april, 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. Onze deuren zijn open vanaf 19:45 uur. 

 

Woensdag 15 april, 20:00 uur: De Hilversumse Leesclub: Herman Koch: ‘Het diner’ 
 

Er valt veel te lachen in de nieuwe roman van Herman Koch, ‘Het diner’. 

Althans in het begin. Je zit bij de hoofdpersoon/verteller aan tafel en deelt 

zijn hilarische beschrijving van en zijn hartgrondige ergernis over de gang 

van zaken tijdens een diner in een van de chicste restaurants van het land. 

Dan komt de tweede verhaallijn langzaamaan bovendrijven en verandert 

meer en meer je kijk op de persoon in wie je zojuist nog zoveel herkende. 

Een vermakelijk, knap geconstrueerd en tevens verontrustend boek over de 

gevolgen van de verregaande liefde van ouders voor hun kind. 

 

Herman Koch (Arnhem, 1953) is, naast romanschrijver, bekend als 

televisiemaker (Jiskefet) en columnist. Eerdere boeken van zijn hand zijn: 

‘Red ons, Maria Montanelli’ (1989), ‘Eten met Emma’ (2000), ‘Odessa star’ 

(2003), en ‘Denken aan Bruce Kennedy’ (2005). 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Onze deuren zijn geopend vanaf 19:30 uur. ‘Het diner’, een 

uitgave van Anthos, is bij ons te verkrijgen voor € 19,95. 

 

Recensies: 

‘De beste Nederlandse roman die ik in maanden gelezen heb’ - NRC Handelsblad 

‘Ik voorspel dat ‚Het diner‛ nu al tot de beste boeken van 2009 behoort’ - HP/De Tijd 

‘Herman Kochs beste roman’ - Het Parool 

 

Vrijdag 24 april, 20:00: Lezing Huub Pragt, egyptoloog en auteur 
 

Op vrijdag 24 april organiseert egyptoloog en schrijver Huub Pragt in samenwerking met De 

Hilversumse Boekhandel een lezing over zijn historische debuutroman ‘De verborgen tombe’. 

Tijdens de lezing, die plaatsvindt in kerkgebouw De Morgenster, zal Pragt vertellen over de 

historische achtergronden van zijn roman. 

 

In ‘De verborgen tombe’ gaat een jonge Egyptoloog uit Oxford op zoek naar de schatten van 

Pinodjem, een hogepriester die leefde rond 1000 v.C. en die een enorm fortuin vergaarde met het 

opgraven van de mummies en grafuitrustingen van de grote farao’s. Waar zijn die schatten 

gebleven? 

http://www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl/
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Na zijn studie egyptologie was Huub Pragt tien jaar lang verbonden aan 

het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Sinds 2001 heeft hij een 

zelfstandig cursusbureau en organiseert hij cursussen, lezingen, 

rondleidingen en reizen naar Egypte. 

 

Voor en na de lezing is er gelegenheid tot het aanschaffen van ‘De 

verborgen tombe’, à € 19,90, bij onze 

tafel in De Morgenster. Huub Pragt 

zal uw exemplaar graag signeren. U 

kunt ‘De verborgen tombe’ 

desgewenst ook van tevoren al in 

onze boekhandel aanschaffen. 

 

Let op! Locatie: De Morgenster, Seinstraat 2, Hilversum. 

Toegang gratis. Reserveren is gewenst en kunt u doen via de 

website: www.deverborgentombe.nl . 

 

Maandag 11 mei, 20:00 uur: De Hilversumse Spellenclub 
 

Zie voor info dinsdag 14 april. 

 

Dinsdag 12 mei, 20:00 uur: Optreden Ingmar Heytze, dichter 
 

‘Het grootste misverstand van poëzie is: dat een gedicht moet rijmen. Het op een na grootste 

misverstand is: dat een gedicht níet moet rijmen.’ - Ingmar Heytze 

Ingmar Heytze houdt niet van geforceerde poëzie. Zijn gedichten zijn toegankelijk voor een groot 

publiek, ook voor jongeren en hij houdt van de performance. Wij zijn dan ook erg ingenomen met het 

feit dat hij in onze winkel komt voordragen uit en vertellen over zijn werk. 

 

Heytze (Utrecht, 1970) is een van de bekendste en 

populairste dichters van Nederland. Hij studeerde 

Algemene Letteren in Utrecht en publiceert sinds 

1997. Sindsdien is er een aanzienlijk aantal 

dichtbundels van hem verschenen. Meerdere 

daarvan zijn herdrukt. Bekende bundels van zijn 

hand zijn de omnibus ‘Alle goeds’ (waarin is 

opgenomen ‘Aan de bruid’), ‘Het ging over rozen’, 

’Het beste en de rest’ en ‘Elders in de wereld’. In 

maart is zijn nieuwe bundel verschenen: ‘Utrecht 

voor beginners, De Domstad in 125 gedichten’. 
Foto: Anouk Prins 

 

Ingmar Heytze is – naast dichter – journalist, prozaschrijver, columnist en cultureel organisator. In 

2008 ontving hij de C.C.S. Croneprijs, de literatuurprijs van de stad Utrecht. Afgelopen februari is hij 

benoemd tot eerste officiële stadsdichter van deze stad. Meer informatie is te vinden op 

www.heytze.nl . 

 

http://www.deverborgentombe.nl/
http://www.heytze.nl/
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Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Onze deuren zijn geopend vanaf 19:30 uur. Kaarten voor deze 

avond zijn bij ons te verkrijgen voor € 7,50 per stuk. Scholieren en studenten betalen slechts € 4,50. 

 

‘In de gedichten van Heytze worden ouderwets en nieuw, traditie en populair, citaat en kreet met de 

grootste mate van achteloosheid verenigd. Hij is een cultuurproduct, schrijvend met het gemak van 

een natuurtalent. Hij heeft weet van de regels en tegelijk lijkt het of hij het allemaal fris van de lever 

te lijf gaat. Het resultaat is entertainment, helder – wat willen we meer?’ - Gerrit Komrij 

 

‘Ingmar Heytze is voor mij in zijn eentje de Beatles van de Nederlandse poëzie. Iedereen hield en 

houdt van de Beatles, zonder dat ze ooit een concessie deden aan het grote publiek. Ik kan me niet 

voorstellen dat er iemand bestaat die zich níét gewonnen geeft aan Heytzes poëzie.’ 

- Joost Zwagerman 

 

Lezen 

 
Mijn boeken zijn meer 

dan gebundeld papier 

zoveel meer 

dan een paar glazen inkt 

op dood hout 

het zijn stemmen 

die nimmer 

de stilte doorbreken 

ruisende werelden 

plaatsen van rust 

 

het zijn bomen 

die weer zijn begonnen 

te spreken 

 

Ingmar Heytze 
Uit: ‘Leesliefde in 100 & enige gedichten’, samengesteld door Gerrit Komrij, de Bijenkorf 

 

Woensdag 20 mei, 20:00 uur: De Hilversumse Leesclub: Paolo Giordano: ‘De 

eenzaamheid van de priemgetallen’ 
 

‘De eenzaamheid van de priemgetallen’ is het aangrijpende verhaal van een 

bijzondere vriendschap, dat de lezer vanaf de eerste pagina in zijn greep 

houdt. Een grandioze roman waarmee Paolo Giordano blijk geeft van een 

diepgaand inzicht in de complexe menselijke psyche. Het boek beschrijft de 

parallelle levens van Alice en Mattia, een meisje en een jongen die los van 

elkaar op jonge leeftijd een dramatische ervaring ondergaan, die van 

beslissende invloed is op hun persoonlijke ontwikkeling. 

 

Paolo Giordano (Turijn, 1982) is natuurkundige. ‘De eenzaamheid van de 

priemgetallen’ is zijn debuutroman. Het boek kreeg vorig jaar de ‘Premio 

Strega’ toegekend, de belangrijkste literaire prijs in Italië. 
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Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Onze deuren zijn geopend vanaf 19:30 uur. ‘De eenzaamheid 

van de priemgetallen’, een uitgave van De Bezige Bij, is bij ons te verkrijgen voor € 18,90. 

 

Recensies: 

‘Dit boek kan de lezer niet onberoerd laten. Giordano is een uitzonderlijk talent’ - Het Parool 

‘Giordano’s literaire talent berust op zijn ingehouden tederheid en op de poëzie van zijn rake 

metaforen’ - NRC Handelsblad 

 

Maandag 8 juni, 20:00 uur: De Hilversumse Spellenclub 
 

Zie voor info dinsdag 14 april. 

 

Aanrader 
 

Hans Aarsman, ‘Ik zie ik zie, De Aarsman collectie’ 

Podium, 2009, € 19,50 

 

‘Is het kuiken Poetin in handen geduwd of heeft hij het 

eigenhandig opgepakt? Poetin is er de man niet naar 

zich iets in de handen te laten stoppen. Zijn nagels zijn 

netjes geknipt, het lijkt wel of er een vijltje aan te pas 

gekomen is. Dat zou je niet verwachten van iemand die 

zoveel ruigs met zijn handen doet. (…) Heel 

voorzichtig houdt Poetin het kuikentje vast. Hij mag 

niet te hard knijpen, dan drukt hij het dood. Knijpt hij 

te zacht, dan springt het weg.’ 

 

Hans Aarsman beschrijft voor de Volkskrant wekelijks een door hem geselecteerde nieuwsfoto. Een 

selectie van deze ‘Aarsman collectie’ is nu in boekvorm verschenen. ‘Ik zie ik zie’ staat vol 

bijzondere, ontroerende, komische, weerzinwekkende en vreemde foto’s. Vaak ook voldoen de foto’s 

aan meerdere van voornoemde kwalificaties. Omdat de titels van de foto’s steeds pas na de foto’s 

staan heb je de kans zelf van tevoren een beschrijving bij een beeld te verzinnen. 

 

Het feestelijke aan ‘Ik zie ik zie’ is Aarsmans commentaar bij de foto’s. Op 

de foto’s zijn allerlei rare en aparte dingen te zien en hoe langer je kijkt, hoe 

meer je ontdekt. Aarsman ziet echter vaak dingen waar je zelf geen oog voor 

hebt gehad. Hiervoor put Aarsman uit zijn fotojournalistieke verleden, maar 

ook heeft hij oog voor de kleinste details, zoals de echtheid van de varens 

voor het Witte Huis, een lachend gezicht in een benarde situatie en een prul 

op het bureau van de president. Vanuit dit soort schijnbare kleinigheden 

beschrijft de gepassioneerde Aarsman de gedachtes die een foto bij hem 

oproepen. Een handzaam, goed (her)leesbaar boek vol interessante beelden 

en verhalen. 

Evert Both 
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Nieuw 
 

Joost Veerkamp: ‘Mijn Hemel’ 

 

Vormgever/kunstenaar Joost Veerkamp, onder meer bekend 

door zijn zeefdrukken van het Hilversumse raadhuis en andere 

Hilversumse gebouwen en bij velen van u inmiddels bekend 

door zijn ontwerp van onze boekhandelstasjes, heeft een 

nieuwe uitgave het licht doen zien: ‘Mijn Hemel’. 

 

‘Mijn Hemel’ is een zwarte doos met benodigdheden voor na de 

dood. Het bevat onder andere diep reinigende, zonden wegwassende ‘Sinlight’zeep, een 

verdrietmeter om de voor u geplengde tranen te registreren, een richtinggevend kompas, een tube 

brandzalf tegen hellehitte, uw persoonlijke ‘eternal gold credit card’, een reislabel voor aan uw 

lichaam, een evaluatieformulier voor de hemelganger waarop u kunt aangeven wat u vond van uw 

overlijden en begrafenis/crematie, ansichtkaarten voor contact met de achterblijvers, inclusief 

postzegels van het Koninkrijk der Hemelen, uitnodigende affiches voor een ‘dagtochtje naar de hel’, 

bonnen voor vleugeluitgifte, en een gedetailleerde uitklapbare hiernamaalskaart met plaatsnamen, 

aanvoerlijnen en eindbestemmingen. 

 

‘Mijn Hemel’ is een prachtig kunstwerk en een kritische, buitengewoon humorvolle parodie op het 

omgaan met de dood. Een must voor de liefhebber en/of verzamelaar van Veerkamp. 

 

Joost Veerkamp: 

In deze tijd, waarin bepaalde bisschoppen wél in de hemel geloven, maar niet 

in gaskamers, en het voorgeborchte wordt opgeheven alsof het nooit heeft 

bestaan, leek mij enige actie op zijn plaats. 

Dit jaar is het Darwin-jaar. Waarom zouden wij wél aan evolutie onderhevig 

zijn, maar de goden niet? Ikzelf geloof niet dat ze in de hemel nog altijd 

ouderwets aardig zijn. Zonder geldig plaatsbewijs kom je er niet in. De 

Grieken gaven de doden al muntgeld mee en de Chinezen sturen nog steeds 

bankbiljetten in de vorm van rook achter hun overledenen aan. Dat is pas 

praktische nazorg. Het werd tijd voor een inhaalslag. 

 

‘Mijn Hemel’ is in De Hilversumse Boekhandel uitgebreid te bewonderen, en te koop voor € 39,50. 

 

Joost Veerkamp is met zijn nieuwste ontwerp op de televisie te zien in het programma Kunststof op 

zondag 12 april om 17:30 uur op Nederland 2. 

 

Zie voor meer informatie: www.veerkamp.nl . 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veerkamp.nl/
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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. 

 

Met hartelijke 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 

Vooraankondiging: Gezocht: Ambassadeurs van De Hilversumse Boekhandel 
 

Hopelijk bent u erg tevreden over onze boekhandel en wellicht beveelt u ons aan bij familie, 

vrienden en kennissen. Wij waarderen dit zeer en hebben een plan bedacht om u onze 

waardering te laten blijken. Als u zich opgeeft als Ambassadeur van onze boekhandel en u 

brengt nieuwe klanten bij ons aan dan wordt u daarvoor beloond met boekenbonnen! 

 

In onze volgende nieuwsbrief wordt u uitgebreid over dit project geïnformeerd. U kunt zich 

vanaf dan ook aanmelden als Ambassadeur van De Hilversumse Boekhandel. 

mailto:info@dehilversumseboekhandel.nl
mailto:info@dehilversumseboekhandel.nl
http://www.dehilversumseboekhandel.nl/

