
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht van de maand 

 

Winter 
 

Laat de winter nu maar komen. 

Laat hem zichzelf kronen. Regeren 

met lichtblauwe ogen. Onverzettelijk 

en verstoken van elke emotie. 

 

Laat hem uit volle borst de wind 

door het ruige hout jagen. Rechtop gezeten 

de dromen aan flarden schreeuwen, 

met razernij de rozen sarren en beledigen. 

 

Geef hem de macht de wegen met ijs 

te bezetten, de kerkklokken stil te zetten, 

de aarde in de diepte te treffen, 

de masten te breken. 

 

Laat de winter nu maar komen. 

Met één kus zetten wij hem voor schut. 

 

Eddy van Vliet 
Uit: ‘Verzamelde gedichten’, De Bezige Bij 
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Dinsdag 8 januari, 20:00 uur: Lezing Arthur Japin: ‘De overgave’ - UITVERKOCHT 
 

Op dinsdagavond 8 januari zal Arthur Japin in onze winkel voorlezen 

uit zijn nieuwe roman ‘De overgave’. Natuurlijk zal er ook tijd zijn om 

vragen te stellen en zal hij zijn boek graag voor u signeren. ‘De 

overgave’, een uitgave van de Arbeiderspers, is bij ons te verkrijgen 

voor € 19,95. 

 

Texas 1936 

Een groep jonge Comanche-indianen overvalt het fort van de 

pioniersfamilie Parker. Granny, de moeder van het gezin, moet toezien 

hoe haar kinderen en kleinkinderen worden ontvoerd. De vrouw 

overleeft het ondraaglijke op pure wilskracht. Voortaan kent haar 

leven nog maar één doel: de ontvoerde kinderen terugvinden. 

 

De nieuwste, op historische feiten gebaseerde, roman van Japin 

verhaalt over het aangrijpende en onvoorstelbare leven van een vrouw 

die in het gevecht om haar kinderen en kleinkinderen uiteindelijk het machtigste wapen moet leren 

hanteren: vergeving. 

 

Arthur Japin (1956) studeerde enkele jaren Nederlandse taal- en 

letterkunde en studeerde in 1982 af aan de Theaterschool te Amsterdam. 

Hij speelde diverse rollen voor radio en televisie en op het toneel. Hij 

debuteerde in 1996 met de verhalenbundel ‘Magonische verhalen’. Met 

zijn roman ‘De zwarte met het witte hart’, die in vele talen vertaald werd, 

brak hij door bij het grote publiek. Meerdere boeken volgden, waaronder 

‘Een schitterend gebrek’. Het werd bekroond met de Libris 

Literatuurprijs 2004. 

 

Een fragment uit Arthur Japin, ‘De overgave’:  

 

‘Als je soms denkt dat het teleurstellend is dat toekomstdromen niet 

uitkomen, moet je eens proberen te dromen van een verleden dat je nooit gegund is. Dan weet je wat 

woede is. Voor morgen kun je nog een nieuw plan maken, maar alle kansen voor gisteren zijn 

verkeken. *…+ De hoop op een beter verleden, kon je die maar laten varen!’ 

 

Woensdag 9 januari, 20:30 uur: De Hilversumse Leesclub: Tim Krabbé: ‘Marte Jacobs’ 
 

De Hilversumse Leesclub zal op woensdagavond 9 januari het nieuwste boek bespreken van Tim 

Krabbé: ‘Marte Jacobs’. 

 

‘Er was een moment waarop ze allebei alleen aan de kant zaten en elkaars blik opvingen. Ze had een 

soort ernstige spot in haar blik, die hij niet eerder had gezien. Ze werd natuurlijk ook ouder, ze wist 

meer van zichzelf. Ze knikten en lachten even. Maar Emile ging niet naar haar toe. Haar rol in het 

toneelstuk was te klein geweest om haar ermee te kunnen complimenteren, en hij kon ook niet met 
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haar gaan dansen. Een zesdeklasser met een eersteklasser – zoiets bestond niet. De hele school zou 

gonzen van de vraag wat dat te betekenen had.’ 

 

De ‘zij’ in bovenstaand fragment is Marte Jacobs, het mysterieuze meisje 

om wie alles draait in deze nieuwe roman van Tim Krabbé. De jonge en 

succesvolle dichter Emile Binenbaum is verliefd op haar, eerst zonder 

het zelf te weten en op afstand, maar al spoedig met de bedoeling haar 

meer te laten zijn dan de bezielster van zijn beste gedicht. Het is het 

begin van een bijzondere vriendschap tussen twee geestverwanten, die 

voorbestemd lijken de rest van hun leven te delen. 

 

Tim Krabbé (1943) debuteerde als schrijver en journalist in 1967. Zijn 

bekendste boeken zijn ‘De Renner’ (1978) en ‘Het Gouden Ei’ (1984). 

 

Zoals altijd zal de leesclub weer geleid worden door Bart Geeraedts, 

radioprogrammamaker bij de KRO en ex-eindredacteur van KRO’s 

Leesclub op Radio 1. Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Toegang 

gratis. Onze deuren zijn geopend vanaf 20:00 uur. Van tevoren 

aanmelden wordt op prijs gesteld. 

 

‘Marte Jacobs’, een uitgave van Prometheus, is bij ons te verkrijgen voor € 16,95. 

 

Recensies ‘Marte Jacobs’: 

‘Tim Krabbé schrijft een roman waarin hij zichzelf overtreft. *…+ Hij houdt de pathetiek verre van 

zich, en laat de ontroering bij de lezer.’ - Het Parool 

‘Krabbé heeft weer een echte Krabbé geschreven, wat betekent dat je ‚Marte Jacobs‛ in een ruk 

uitleest. Goed geschreven, spannend.’ - HP-De Tijd 

‘Knap gedaan weer.’ - de Volkskrant 

 

Maandag 14 januari, 19:30 uur: De Hilversumse Spellenclub 
 

Eén keer per maand organiseren we een avond waarop jongeren 

en volwassenen gezelschapsspellen kunnen spelen, bijvoorbeeld 

Kolonisten, Carcassonne, Munchkin of Machiavelli. Ook geven 

we op deze avonden 10% korting op de aankoop van spellen uit 

onze winkel. Wij zorgen voor voldoende spellen en uitleg 

wanneer nodig. Het is ook mogelijk om zelf leuke spellen mee te 

nemen. Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Toegang gratis. 

 

 

 

Maandag 11 februari, 19:30: De Hilversumse Spellenclub 
 

Zie maandag 14 januari. 

 

 



 4 

Woensdag 12 t/m zaterdag 22 maart: Boekenweek 2008: ‘Van oude menschen, De 

derde leeftijd en de letteren’ 
 

Dit jaar is het thema van de Boekenweek ‘Van oude menschen, De derde leeftijd en de letteren’, 

oftewel: ouderdom. Het motto ‘Van oude menschen’ is ontleend aan de in 1906 verschenen roman 

‘Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan…’ van Louis Couperus. De auteur laat hierin een 

vrouw terugblikken op haar leven. 

 

Het Boekenweekgeschenk, dat u krijgt bij een besteding van € 11,50 aan Nederlandstalige boeken, is 

geschreven door Bernlef. Het Boekenweekessay is van de hand van Renate Dorrestein. 

 

Woensdag 12 maart, 20:00 uur: Lezing Midas Dekkers 
 

Houdt in uw agenda alvast een plekje vrij voor Midas Dekkers! Op 

woensdagavond 12 maart, de eerste dag van de Boekenweek, komt deze 

bekende auteur en bioloog bij ons voorlezen uit en vertellen over zijn 

boeken. Kaarten voor deze avond zijn vanaf nu bij ons te verkrijgen voor € 

6,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? Mail ons even: info@dehilversumseboekhandel.nl . 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henriëtte van Buuren, Wilto Langerhuizen, Judith Eekhout, Suzanne Brouwer, Marlous Hamburger, 

Anne Eekhout en Janneke Lambooij 

 

De Hilversumse Boekhandel 
Leeuwenstraat 36 

1211 EV Hilversum 

035 623 31 31 

info@dehilversumseboekhandel.nl 

www.dehilversumseboekhandel.nl 

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

