
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht van de maand 
 

 

’s Avonds verdeelden wij de aarde. Krijt 

gaf de grenzen aan van republiek en 

koninkrijk. Ver weg lag Alkmaar, hier 

was de wereld onder handbereik. Hier 

werd de oorlog aan elkaar verklaard. 

We sprongen met beleid van land naar 

land. Als een de strijd gewonnen had 

begon de werkelijkheid. Dan kwam de 

loods. Geur en gevaar. We roken hout 

en hars en werden meer gewaar: adem 

en ongewassenheid van elkaar. Een 

stad vol ongeduld. Kwam groei nu maar. 

 

 

Neeltje Maria Min 
Uit: ‘Kindsbeen’, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hilversumse 
Boekhandel 
Nieuwsbrief, Nummer 38, maart 2010 



 2 

Inhoud             Pagina 

10 tot en met 20 maart Boekenweek: ‘Titaantjes, Opgroeien in de letteren’    3 

13 maart   Lezing Annejet van der Zijl, ‘Bernhard. De jonge jaren’   3 

15 maart   De Hilversumse Spellenclub       4 

23 maart   De Hilversumse Leesclub: Annelies Verbeke, ‘Vissen redden’  4 

14 april   Lezing Maarten van Rossem, ‘Waarom is de burger boos?’   5 

19 april   De Hilversumse Spellenclub       6 

Aanraders   Nescio, ‘Titaantjes’         6 

Spel: ‘Granny Apples’        7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Woensdag 10 tot en met zaterdag 20 maart: Boekenweek: ‘Titaantjes, Opgroeien in de 

letteren’ 
 

Jong zijn: het kind, de jeugd, de jongere, staat centraal in deze Boekenweek. 

Dit onder het motto ‘Titaantjes, Opgroeien in de letteren’. Het motto is 

ontleend aan het verhaal ‘Titaantjes’ van Nescio uit 1918, over volwassen 

worden. De Boekenweek 2010 is een jubileumeditie. Het zal de 75ste keer 

zijn dat Nederland wordt aangemoedigd een boek ter hand te nemen. 

 

De Nederlandse en internationale literatuur is rijk aan romans over de 

periode die leidt naar volwassenheid. Schrijvers creëerden in deze boeken 

vele hoofdpersonen die legendarisch zijn geworden, zoals Multatuli met 

'Woutertje Pieterse', Theo Thijssen met 'Kees de Jongen' en Cissy van 

Marxveldt met 'Joop ter Heul'. Recentere voorbeelden van succesvolle titels 

waar het kind of de jeugd een belangrijke rol speelt zijn 'Joe Speedboot' van Tommy Wieringa, 'De 

helaasheid der dingen' van Dimitri Verhulst, 'Echte mannen eten geen kaas' van Maria Mosterd en 

'Het diner' van Herman Koch. 

 

Het Boekenweekgeschenk is geschreven door Joost 

Zwagerman en heeft als titel ‘Duel’. Dit boek krijgt 

iedere klant cadeau bij een besteding van ten 

minste € 12,50 aan Nederlandstalige boeken. 

Er is dit jaar geen Boekenweekessay. In plaats 

hiervan verschijnt het boek ‘Titaantjes waren we, 

Schrijvers schrijven zichzelf’. Vijfenzeventig 

auteurs schrijven of dichten een brief aan hun 

jonge ik. De deelnemende auteurs vormen tezamen 

een staalkaart van de Nederlandstalige literatuur, 

van poëzie tot kinderboek. Deze uitgave is tijdens 

de Boekenweek te verkrijgen voor € 10,-. 

 

Zaterdag 13 maart, 20:00 uur: Lezing Annejet van der Zijl, ‘Bernhard. De jonge jaren’ 
 

Wij vinden het een voorrecht dat wij op de eerste zaterdag van de Boekenweek Annejet van der Zijl 

als onze gast mogen ontvangen. 

 

Annejet van der Zijl is de schrijfster van ‘Sonny Boy’ (2004). Met deze 

dramatische, waargebeurde liefdesgeschiedenis, die nu verfilmd gaat 

worden, werd zij een bekend en veelgelezen auteur. Het nieuwe boek van 

Van der Zijl en tevens haar dissertatie, ‘Bernhard. De jonge jaren’, verschijnt 

in de week van 8 maart. Het is een historische reconstructie van het eerste 

deel van het leven van Prins Bernhard, een zoektocht naar de waarheid 

achter de ‘mythe Bernhard’. ‘Een overvloed aan publiciteit maakt mensen 

weliswaar bekend, maar zelden gékend,’ schrijft Annejet van der Zijl in de 

proloog. ‘In dit geval geldt bijna het tegenovergestelde: hoe meer er werd 
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onthuld, hoe raadselachtiger hij werd. Nog steeds weten we niet écht waar we met hem aan toe zijn: 

Prins Bernhard is onverwerkt collectief verleden.’ 

 

Annejet van der Zijl studeerde in Amsterdam en Londen en werkte tien jaar in de journalistiek. In 

1998 debuteerde zij met het boek ‘Jagtlust’, over de beroemde villa in Blaricum waar dichteres Fritzi 

Harmsen van Beek haar literaire vrienden ontving. Vier jaar later verscheen ‘Anna’, de biografie van 

Annie M.G. Schmidt. De dramaserie Annie M.G., die momenteel op de televisie wordt uitgezonden, 

is geïnspireerd op dit boek. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Onze deuren zijn geopend vanaf 19:30 uur. Kaarten à € 7,50 

zijn bij ons verkrijgbaar. ‘Bernhard. De jonge jaren’ is vanaf de verschijningsdatum bij ons 

verkrijgbaar voor € 27,95. Meer informatie over Annejet van der Zijl is te vinden op 

www.annejetvanderzijl.com . 

 

Maandag 15 maart, 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. Iedereen is welkom. Graag van tevoren aanmelden. Toegang gratis. 

 

Dinsdag 23 maart, 20:00 uur: De Hilversumse Leesclub: Annelies Verbeke, ‘Vissen 

redden’ 
 

Het omslag van Annelies Verbekes ‘Vissen redden’ stelt de vraag: ‘Kun je de 

wereld redden als je jezelf niet kunt redden?’ De wereld redden, dat wil 

hoofdpersoon Monique Champagne inderdaad. Zij is een schrijfster die in 

een opwelling de fictie afzweert en zich vol overgave op het herstel van de 

mondiale visstand stort, en daarmee, zo redeneert ze, op de redding van de 

wereld. Maar ook Monique Champagne zelf moet gered worden, en ja, 

zolang dat niet gebeurt, zullen haar pogingen om de vis te redden 

onvermijdelijk op een fiasco uitlopen. 

 

Annelies Verbeke, Dendermonde 1976, wist op haar vijfde dat ze een roman 

wilde schrijven en bracht haar kindertijd door met het maken van sprookjes. 

Ook een bewogen puberteit bracht haar niet van dat doel af. Op weg naar 

haar eersteling ‘Slaap!’ studeerde ze Germaanse taal- en letterkunde aan de 

universiteit van Gent en volgde ze een cursus scenarioschrijven. Ze ontving voor ‘Slaap!’ de Vrouw 

& Kultuur DebuutPrijs en het Gouden Ezelsoor. Na ‘Slaap!’ volgen de roman ‘Reus’ en de 

verhalenbundel ‘Groener gras’. ‘Vissen redden’ is Verbekes vierde boek. 

http://www.annejetvanderzijl.com/
http://www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl/


 5 

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. ‘Vissen redden’, een uitgave van 

De Geus, is bij ons te verkrijgen voor € 18,90. 

 

Recensies: 

 

‘Keihard janken zonder een traan te laten, en dat in een boek waarin veel te lachen valt. Zoiets is 

onweerstaanbaar.’ - de Volkskrant 

 

‘Een liefdesverhaal van duizelingwekkende proporties. (...) Op verbluffend speelse en luchtige wijze 

krijgt het simpele verhaal van een ongelukkige liefde (...) immense dimensies.’ - NRC Handelsblad  

 

‘Annelies Verbeke heeft een voorliefde voor eigenaardige personages en absurde gebeurtenissen, 

maar toch schrijft ze steeds over herkenbare gevoelens. Dat is niet anders in haar nieuwste roman 

‚Vissen redden‛.’ - Gazet van Antwerpen 

 

‘Gevoelig en betrokken, geestig en gevat, maar ook stoer en onverschrokken.’ - Opzij 

 

Woensdag 14 april, 20:00 uur: Lezing Maarten van Rossem, ‘Waarom is de burger 

boos?’ 
 

Vorig jaar februari was Maarten van Rossem, historicus en 

mediapersoonlijkheid, onze gast. De lezing was uitverkocht en zijn 

optreden bleek voor herhaling vatbaar. Die herhaling vindt plaats op 14 

april; voor hen die er de vorige keer niet bij konden zijn en natuurlijk voor 

hen die graag nogmaals een optreden van Van Rossem willen bijwonen. 

 

Maarten van Rossem heeft een groot aantal boeken geschreven, 

bijvoorbeeld over Amerika, en over de geschiedenis van de 20ste eeuw. 

Maar ook Nederland ontkomt niet aan zijn scherpe pen. Hij biedt geen 

zonnige kijk op de wereld, maar moet ook niets hebben van modieus 

cultuurpessimisme. Dat blijkt uit zijn boek ’De wereld volgens Maarten van 

Rossem’ en ook uit zijn sinds kort verschenen boek ‘Waarom is de burger 

boos?’. Hierin laat Van Rossem zijn licht schijnen op het hedendaags 

populisme. 

 

Na het einde van de LPF komt het populistische kiezerspotentieel aan zijn trekken bij Rita Verdonk 

en vooral Geert Wilders. Hoe komt het dat deze brede protestpartijen ervoor zorgen dat een 

aanzienlijk deel van het electoraat de overheid, het politieke systeem en de maatschappelijke elite als 

vijanden ziet? Met de Tweede Kamer-verkiezingen in zicht is Van Rossems mening hierover actueler 

dan ooit. 

 

Maarten van Rossem werd geboren in Zeist in 1943. Hij studeerde geschiedenis in Utrecht, werd daar 

in 1971 wetenschappelijk medewerker en promoveerde in 1983. In 1997 werd hij benoemd tot 

Bijzonder Hoogleraar. Eind 2008 ging hij met emeritaat. Van Rossem geeft op radio en televisie 

regelmatig commentaar op politieke en culturele kwesties. 
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Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Onze deuren zijn geopend vanaf 19:30 uur. Kaarten à € 7,50 

zijn verkrijgbaar in onze boekhandel of telefonisch of via e-mail te reserveren. ‘Waarom is de burger 

boos?’, een uitgave van Nieuw Amsterdam, is bij ons verkrijgbaar voor € 12,95. 

 

Maandag 19 april, 20;00 uur: De Hilversumse Spellenclub 
 

Zie voor info: maandag 15 maart. 

 

Aanraders 
 

Nescio, ‘Titaantjes’ 

Nijgh & Van Ditmar, 2010, € 12,50 

 

Nescio. ‘De uitvreter’, ‘Titaantjes’, ‘Dichtertje’ en ‘Mene tekel’ 

Nijgh & Van Ditmar, 2009, € 17,50 

 

Een mooi gekozen motto voor de komende Boekenweek over jong zijn en 

opgroeien: ‘Titaantjes’. Ik kreeg meteen zin de prachtige novelle van Nescio 

te herlezen. Nescio verhaalt van een groepje jongemannen met grote 

idealen en hoe het ze een jaar of tien later blijkt te zijn vergaan. Verteller 

Koekebakker kijkt hoofdschuddend, maar ook vol vertedering terug op zijn 

vrienden en zijn vroegere ik en op hun achteraf naïeve denken van toen. 

Een zeer herkenbaar verhaal over de passie van de jeugd en de nuchtere, 

maar droevige wijsheid die bijna iedereen overkomt bij het volwassen 

worden. 

 

Een groot thema verpakt in een uitermate goed geschreven novelle. Al bijna 

een eeuw oud en steeds weer actueel. En bovendien nog goed leesbaar; ook 

het sfeervolle ouderwetse Nederlands draagt voor mij bij aan de grootsheid 

van ‘Titaantjes’. 

Judith Eekhout 

 

Fragmenten uit het boek: 

 

‘Jongens waren we – maar aardige jongens. Al zeg ik ’t zelf. We zijn nu veel wijzer, stakkerig wijs zijn 

we, behalve Bavink, die mal geworden is. Wat hebben we al niet willen opknappen. We zouden hun 

wel eens laten zien hoe ’t moest. We, dat waren wij, met z’n vijven. Alle andere menschen waren 

‚ze‛. ‚Ze‛, die niets snapten en niets zagen. ‚Wat?‛ zei Bavink, ‚God? je praat over God? Hun 

warme eten is hun God.‛ Op enkele ‚goeie kerels‛ na werd iedereen door ons veracht. Heel stilletjes 

zeg ik daar nu bij: ‚En niet ten onrechte,‛ maar dat mag niemand hooren. Ik ben nu geen held meer. 

(…) 

Wat we eigenlijk doen zouden is ons nooit duidelijk geweest. Iets zouden we doen. Bekker had een 

vaag besef dat-i alle kantoren wilde afbreken. Ploeger wilde zijn baas z’n eigen klokken laten 

inpakken en er bij gaan staan met een sigaar in z’n hoofd en vloeken op die kerels die nooit iets goed 

konden doen. Eéns waren we ’t, dat we ‚eruit‛ moesten. Waaruit, en hoe? Eigenlijk deden we niets 

anders dan praten, rooken, drinken en boeken lezen. 
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(…) 

Het was een wonderlijke tijd. Als ik er even over nadenk, dan moet die tijd nog voortduren, die 

duurt zoolang er jongens van negentien, twintig jaar rondloopen. Maar voor ons is hij lang voorbij.’ 

 

Spel: ‘Granny Apples’ 

Productief, normaal € 14,95, in maart € 12,95 

 

Granny Apples is een leuk en snel rekenspelletje. Gooi de 

appels uit de mand, tel zo vlug mogelijk de hele en halve 

appels op en roep als eerste het juiste aantal. Let op de 

appeltaart! Als deze zichtbaar is moet je 2 appels van het 

totaal aftrekken. De worm eet 1 appel op, maar als de 

vogel er ook ligt, eet de vogel de worm op voordat deze 

aan de appel kan beginnen. Wie als eerste het goede aantal 

appels roept wint dit getal in appelpunten. 

 

Erg geschikt als grappig spelletje tussendoor en voor kinderen (van ongeveer dezelfde leeftijd) om 

spelenderwijs hoofdrekenen te oefenen. Inclusief recept voor oma’s appeltaart. 

 

Granny Apples is tot en met eind maart van € 14,95 voor € 12,95 in onze winkel te verkrijgen. 

 

Judith Eekhout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

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          Wilto         Judith Eekhout 

van Buuren          Langerhuizen 

 

 

 

 

 

 

Anouk Jansen     Anne Eekhout Nynke Sijtsema Nora Emmer      Jitske Brinksma Evert Both 

 

De Hilversumse Boekhandel 
Leeuwenstraat 36 

1211 EV Hilversum 

035 623 31 31 

info@dehilversumseboekhandel.nl 

www.dehilversumseboekhandel.nl 
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