
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht van de maand 
 

Juninacht 
tekst voor een ballet 

 

Vreemd aan de ander in war doorelkander 

danst om de rozen die raadselen zijn. 

Wars is de wijn op de bodem der kelken, 

groene festoenen zij moeten verwelken: 

danst door de doolhof van lachen en pijn. 

 

Naderen, kruiselings wisselen, keren; 

tegen verlangen kan géén zich verweren: 

vraagt het de rozen die raadselen zijn. 

 

Dansen is dolen, is derven en zwerven, 

aarzelend verkiezen en rakelings verliezen, 

handen in handen staan bij het refrein; 

zingen en springen, de tranen verdringen: 

danst om de rozen die raadselen zijn. 

 

 

Ida Gerhardt 
Uit: ‘Verzamelde gedichten’, Athenaeum – Polak & Van Gennep 
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Maandag 8 juni, 20:00 uur: De Hilversumse Spellenclub / Tweespelertoernooi 
 

We organiseren één keer per maand een avond waarop jongeren en 

volwassenen een of meerdere gezelschapsspellen kunnen spelen, Zie voor 

foto's: www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl. 

 

Op déze spellenclubavond organiseren wij een toernooi voor spellen die je 

snel (speelduur maximaal een uur) met z’n tweeën kunt spelen, bijvoorbeeld 

Trax, Lost Cities of het Kolonisten kaartspel. De winnaar mag een 

tweespelerspel gratis mee naar huis nemen. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Toegang gratis. Graag van tevoren aanmelden bij De 

Hilversumse Boekhandel of op http://bordspel.gasthuis.com. Je mag zelf spellen meenemen die je 

wilt spelen; geef ze op via e-mail (info@dehilversumseboekhandel.nl of bordspel@gasthuis.com) of 

telefonisch (035 6233131). 

 

Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni: Hilversum Alive 
 

Dit jaar vindt de elfde editie plaats van Hilversum Alive, hét 

buitenfeest van Hilversum. Op vele podia verspreid door het 

centrum worden drie dagen lang muzikale en theatrale optredens, 

dansdemonstraties en -workshops gegeven. Bij de braderie in de 

Leeuwenstraat hebben diverse winkels in een kraam hun waren 

uitgestald. De Hilversumse Boekhandel is, net als in vorige jaren, 

van de partij met twee kramen vol boeken die met hoge kortingen aangeboden zullen worden. 

 

 

 

 

http://www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl/
http://bordspel.gasthuis.com/
mailto:info@dehilversumseboekhandel.nl
mailto:bordspel@gasthuis.com
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Woensdag 9 september, 20:00 uur: De Hilversumse Leesclub: J.J. Voskuil, ‘Binnen de 

huid’ 
 

Dit boek, geschreven tussen 1964 en 1968, is onlangs postuum uitgekomen. Voskuil had in interviews 

gezegd dat hij dit werk niet kon laten uitgeven, daar hij zelf niet in staat was het boek voor te lezen 

omdat het hem te veel aangreep. Uit het kleine voorwoord van zijn vrouw blijkt dat een andere reden 

was de vrees anderen te kwetsen, alsmede het intieme karakter van het boek. Vooral dit laatste wordt 

duidelijk uit de inhoud. 

 

‘Voskuil heeft met ‚Binnen de huid‛ een overspelroman geschreven, en ook nog eens een tamelijk 

vrijmoedige, al moet men dan natuurlijk niet meteen aan expliciete seksscènes denken. (…) Op de 

bodem van dit verhaal ligt een immens gevoel van eenzaamheid. Een paar bladzijden voor het einde 

schrijft Voskuil: ‚Ik raakte er meer en meer van overtuigd dat alleen zijn de enige fatsoenlijke manier 

van leven is. Alleen zijn en je bedrinken.‛’ - recensie Het Parool 

 

J.J. Voskuil (1926-2008) werd geboren in Den Haag. Na zijn studie 

Nederlands aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam werkte hij 

als vertaler in Straatsburg en vervolgens als leraar aan een kweekschool in 

Groningen. In 1957 trad hij in dienst bij het Instituut voor Dialectologie, 

Volks- en Naamkunde, het tegenwoordige Meertens Instituut, prominent 

figurerend in zijn bekendste romanreeks ‘Het bureau’. Voskuil was 

getrouwd met Lousje Haspers. Veel elementen uit het persoonlijke leven 

van het echtpaar, staan beschreven in zijn boeken. ‘Binnen de huid’ 

beschrijft de ontbrekende jaren tussen ‘Bij nader inzien’ (verschenen in 

1963) en ‘Het bureau’ (1996-2000). 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Onze deuren zijn geopend vanaf 

19:30 uur. Iedereen is welkom. U hoeft zich niet van tevoren op te geven. 

Toegang gratis. ‘Binnen de huid’, een uitgave van Van Oorschot, is bij ons te verkrijgen voor € 25,- 

(paperback) of 35,- (hardcover). 

 

Andere recensies: 

 

‘Hij toont zich vooral geïnteresseerd in het ragfijne spel van menselijke betrekkingen en de 

verschuivingen die zich daarin over een reeks van jaren voordoen. Zijn grote obsessie is de 

onontkoombare teloorgang van waarden als vriendschap, integriteit en trouw, niet in de laatste 

plaats de trouw aan jezelf.’ - Trouw 

 

‘Weergaloos krankjorum en geschreven in niet te versmaden intellectueel oplichtersproza zijn de 

passages waarin Maarten onmaatschappelijke theorieën ophangt die zijn hartstocht legitimeren. 

Prachtig zijn Nicoliens wanhopige zinnen met uitroeptekens, die ze eigenlijk tot zichzelf richt. 

Roerend is de verliefde Rosalie, rücksichtslos gereduceerd tot een object van begeerte en de Madame 

Bovary van dit boek.’ - NRC Handelsblad 
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Vooraankondiging: 
Dinsdag 3 november, 20:00 uur: 

Wetenschapsjournalist Govert Schilling geeft een lezing over het evoluerend heelal in 

onze boekhandel. 

 

Aanraders 
 

Tami Shem-Tov, ‘Voortaan heet je Lieneke’ 

Sirene, 2009, € 19,95 

 

Een prachtig vormgegeven boek, dat is het eerste wat opvalt als je het in 

handen hebt. Er doorheen bladerend, valt al gauw je oog op de brieven, die 

de hoofdpersoon Lieneke van haar vader kreeg tijdens haar 

onderduikperiode in de Tweede Wereldoorlog. De brieven zijn haar steun 

en toeverlaat tijdens de oorlogsjaren. Aandoenlijk ingekleurde letters en 

schitterende illustraties sieren deze briefjes, die overigens ook apart 

verkrijgbaar zijn in een doosje: negen kleine met een lintje bijeengehouden 

boekjes (zie de aanrader hieronder). 

 

Tami Shem-Tov heeft het waargebeurde verhaal opgetekend van Lieneke 

van der Hoeden, een meisje in oorlogstijd, dat op haar achtste moet 

onderduiken. Gesprekken met haar over deze jaren hebben geleid tot dit, niet alleen voor de jeugd, 

maar ook voor volwassenen, in heldere stijl geschreven, ontroerende en spannende boek. 

 

In de categorie jeugdboeken over de tweede wereldoorlog is dit een aanrader van de bovenste plank.  
- Henriëtte van Buuren 

 

Een citaat uit het boek: 

 

‘Ze ging aan het bureau zitten, nam een nieuw blad papier 

en keek ernaar. Het blauwige maanlicht, dat door de kier 

van het opzijgeschoven gordijn naar binnen drong, scheen 

op het lege blad. Ze wist niet waarom ze het de laatste tijd 

zo moeilijk vond om hem te schrijven. Ze wilde net als hij 

van die leuke, bemoedigende brieven schrijven met dieren 

erin, brieven die het gevoel gaven dat de oorlog bijna 

afgelopen was.’ 

 

 

 

 

 

 

 

links: 

Jacob van der Hoeden, ‘Brieven aan Lieneke’ 

Sirene, 2009, € 14,95 
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Carlos Ruiz Zafón, ‘Het spel van de engel’ 

Signatuur, 2009, € 25,- 

 

Wederom heeft Carlos Ruiz Zafón een prachtig boek geschreven. ‘Het spel 

van de engel’ is net als ‘De schaduw van de wind’ een mengeling van 

romantiek en tragedie, die de lezer meevoert naar het Kerkhof der 

Vergeten Boeken. 

 

In ‘Het spel van de engel’ wordt het verhaal verteld van de jonge auteur 

David Martín. David begint als loopjongen bij een krant en groeit uit tot 

schrijver van feuilletonverhalen. Hij gaat een contract aan met een louche 

uitgeversduo maar droomt ervan een boek onder zijn eigen naam uit te 

brengen. Dan wordt hij benaderd door de mysterieuze uitgever Corelli, die 

wil dat David een boek voor hem schrijft. David heeft zijn twijfels, maar gaat, na een nacht waarin 

Corelli hem geneest van zijn terminale hersentumor, overstag. Al snel komt David meer te weten 

over de duistere kanten van Corelli; het uitgeversduo met wie hij een contract had komt op 

raadselachtige wijze om het leven en er gebeuren steeds meer vreemde dingen. Langzaam raakt 

David verstrikt in een web van intriges. 

 

‘Het spel van de engel’ is een prachtig, meeslepend boek. Scherpe dialogen en een duister verhaal vol 

spanning. Een boek dat ervoor zorgde dat ik tot diep in de nacht bleef lezen en de volgende ochtend 

het liefst meteen weer begon. - Anouk Jansen 

 

Een citaat uit het boek: 

 

‘‚Ik voel dat u niet zoveel op heeft met geleerden en theoretici,‛ zei ik. 

‚Ik heb met niemand zoveel op, vriend Martín, en al helemaal niet met hen die zichzelf of elkaar 

heilig verklaren. De theorie is de praktijk van de geestelijk armen. 

Mijn aanbeveling luidt dat u zich verre houdt van encyclopedisten en hun uiteenzettingen en naar de 

bronnen gaat. 

Vertelt u mij eens, heeft u de Bijbel gelezen?‛ 

Ik aarzelde een seconde. De gondel zweefde de leegte in, ik keek naar de vloer. 

‚Stukken hier en daar, vermoed ik.‛ 

‚Vermoedt u. Zoals bijna iedereen. Een ernstige vergissing. Iedereen zou de Bijbel moeten lezen. En 

herlezen. Gelovig of niet, dat doet er niet toe. Ik herlees hem één keer per jaar. Het is mijn favoriete 

boek.‛ 

‚En, bent u een gelovige of een scepticus?‛ vroeg ik. 

‚Ik ben een prof, en u ook. Wat we wel of niet geloven is niet relevant voor het welslagen van ons 

werk. Geloven of niet geloven is een vraag voor bangeriken. 

Je weet, of je weet niet, punt.‛ 

‚Dan moet ik u bekennen dat ik niets weet.‛’ 
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Esther Verhoef, ‘Erken mij’ 

CPNB, 2009, Geschenk van de Maand van het Spannende Boek 

 

Esther Verhoef heeft vakwerk afgeleverd met de novelle ‘Erken mij’, dit 

jaar het geschenk van de Maand van het Spannende Boek. Het is een 

‘echte’ Esther Verhoef geworden: vlot, spannend, en met een sterke vrouw 

in de hoofdrol. Een vrouw die haar onzekerheid en angst overwint en laat 

zien waar ze toe in staat is. Een aanrader voor lezers van Nicci French, 

Saskia Noort en Simone van der Vlugt. 

 

U krijgt ‘Erken mij’ in de maand juni cadeau bij aanschaf van ten minste 

€12,50 aan Nederlandstalige boeken. - Judith Eekhout 

 

 

Spel: Black Stories 

Boosterbox, 2009, € 8,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Black Stories wordt door de spelers geprobeerd een van de vijftig pikzwarte raadsels op te lossen. 

De spelleider kiest een kaartje met op de voorkant een moordmysterie en op de achterkant de 

oplossing. Vervolgens leest de spelleider het mysterie aan de spelers voor. Zij moeten het raadsel 

oplossen door vragen te stellen waarop de spelleider met ja of nee mag antwoorden. Ondanks de 

weinige aanknopingspunten aan het begin van een raadsel komen de spelers uiteindelijk achter het 

hoe en waarom van de moord. 

 

De Black Stories zitten in een zwart doosje. Op de vijftig raadselkaarten staan zwart-rode, bij de 

duistere verhalen passende tekeningen. Het spel lijkt mij erg geschikt voor ’s avonds bij kaarslicht, 
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tijdens een (avond)wandeling, in de rij (bij een attractie), op vakantie of op weg daarheen en tijdens 

feestjes. Het spel vereist stalen zenuwen en de spelers moeten tegen bloed kunnen. Black Stories is 

geschikt voor volwassen en kinderen vanaf tien jaar. - Evert Both 

 

Gezocht: Ambassadeurs van De Hilversumse Boekhandel 
 

De Hilversumse Boekhandel bestaat drie jaar. Om dat te vieren 

hebben wij een speciaal programma ontwikkeld om onze klanten te 

bedanken en tegelijk onze naam nog bekender te maken in 

Hilversum en omstreken. 

 

Omdat wij veel trouwe klanten hebben die hun vrienden en 

kennissen regelmatig over ons vertellen, willen wij graag iets voor 

hen terugdoen. Iedereen die onze winkel een warm hart toedraagt 

kan meedoen. 

 

Als ambassadeur kunt u ons helpen onze klantenkring verder uit te breiden. U vertelt een of meer 

vrienden of kennissen over ons en als zij in onze boekhandel tot een aankoop overgaan en daarbij uw 

naam noemen, krijgt u van ons als dank een boekenbon. 

 

Boekenbonnen 

 

Hoe meer bekenden u over De Hilversumse Boekhandel vertelt, hoe hoger uw tegoed 

aan boekenbonnen wordt: 

 

 Voor de eerste twee aangebrachte klanten krijgt u van ons een boekenbon van € 

5,00 (€ 2,50 per nieuwe klant). 

 Voor de volgende twee klanten krijgt u een boekenbon van € 7,50 (€ 3,75 per 

nieuwe klant). 

 Vanaf de vijfde aangebrachte klant krijgt u per klant een boekenbon van € 5,00. 

U kunt te allen tijde uw boekenbonnen komen ophalen. U kunt er ook voor kiezen een 

langere tijd te sparen. U krijgt van ons regelmatig een overzicht van het tegoed aan 

boekenbonnen dat u hebt verdiend en welk gedeelte daarvan eventueel al verzilverd is. 

 

 

Extra’s 

 

Indien u ten minste twee klanten heeft aangebracht zijn er de volgende extra’s: 

 

 U krijgt 50% korting op kaarten voor de lezingen in De Hilversumse Boekhandel. 

 Op speciale uitverkoopdagen en -avonden (zoals Hilversum Alive) krijgt u op de boeken die 

met korting worden aangeboden, een extra korting van 10%. 

 Diverse andere voordelen en kortingen gedurende het jaar. 
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En verder 

 

 Aanmelden als ambassadeur kan per direct en is gratis. 

 Uw tegoed aan boekenbonnen blijft altijd geldig. 

 Het staat u vrij anderen blij te maken met de boekenbonnen die u hebt verdiend. 

 Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. 

 U kunt te allen tijde uw ambassadeurschap opheffen. 

 

Indien u zich wilt aanmelden voor het ambassadeurschap of nog vragen heeft, kunt u bij ons 

binnenlopen, ons bellen: 035 623 31 31, of e-mailen: info@dehilversumseboekhandel.nl . 

 

 

 

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 

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

