
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht van de maand 

 

Postmodern 
 

Als je goed 

om je heen kijkt 

zie je dat alles 

gebeurd is 

 

Joost Zwagerman 
Uit: ‘Tot hier en zelfs verder, De vroege gedichten’, De Arbeiderspers 
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Maandag 11 februari, 19:30: 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. 

 

 

 

Woensdag 20 februari, 20:30 uur: De Hilversumse Leesclub: Aleid Truijens: 

‘Vriendendienst’ 
 

Op woensdag 20 februari zal de Hilversumse Leesclub het boek ‘Vriendendienst’ van Aleid Truijens 

bespreken. 

 

Vijftig zijn ze. Paula, Vincent, Marc, Thijs, Froukje en Joris. Ze vormden het hart van de collectief 

stonede 4-gymnasiumklas van 1972. Zij zouden het leven heel anders aanpakken. Ze zouden nóóit 

het woord pensioen in de mond nemen, evenmin als de woorden koopsompolis, hypotheek en 

alimentatie. Nageslacht hebben ze wel verwekt, hier en daar. Kinderen met co-ouders, stiefouders, 

verdwenen of onbekende vaders. Met die kinderen kunnen ze het uitstekend vinden. Denken ze. Als 

twee van de vrienden besluiten dat ze recht hebben op een zorgeloze levensavond op een heuvel in 

Spanje, worden de scheuren in de vriendschap zichtbaar. Pijnlijke akkefietjes uit het verleden spelen 

op. 

 

Aleid Truijens (1955) werkt als journaliste en columniste bij de 

Volkskrant. Daarvoor was ze onder meer kunstredacteur bij het 

weekblad Elsevier, docent aan de School voor de Journalistiek in Utrecht 

en aan de Universiteit Leiden en literair recensent voor NRC 

Handelsblad. Truijens debuteerde in 2004 met het veelgeprezen ‘Geen 

nacht zonder’. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Onze deuren zijn geopend vanaf 

20:00 uur. Toegang gratis. Van tevoren opgeven wordt op prijs gesteld. 

‘Vriendendienst’, een uitgave van Cossee, is bij ons te verkrijgen voor € 

16,90. 

 

 

 

Recensies ‘Vriendendienst’: 

 

‘Wat ook helpt is Truijens’ vaardige schrijfstijl; ze maakt vaart, is gericht op de anekdote, dist kwieke 

oneliners op. En dat met humor.’ - de Volkskrant 
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‘”Vriendendienst” bevat veel geestige en rake typeringen van ons soort mensen van boven de 

veertig, die het midden houden tussen cynisme en berusting.’ - Trouw 

 

Maandag 10 maart, 19:30: De Hilversumse Spellenclub 
 

Zie voor info: maandag 11 februari. 

 

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: ‘Van oude menschen…’ 
 

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

Midas Dekkers bij ons vertellen over ouderdom, het thema van de 

Boekenweek. Ook is er ruimte voor vragen uit het publiek en zal Dekkers 

desgevraagd zijn boeken voor u signeren. 

 

Midas Dekkers (1946) groeide op in Amsterdam. Tijdens zijn studie 

biologie begon hij te schrijven en publiceerde hij stukjes over dieren in 

verschillende kranten. In 1978 verscheen het eerste boek van zijn hand en 

daarna volgden er nog vele tientallen. Het overgrote deel van zijn oeuvre 

bestaat uit bundels columns over mens en (vooral) dier. Tot voor kort las 

hij hieruit voor in het VARA radioprogramma ‘Vroege vogels’. Andere 

bekende boeken van zijn hand zijn: ‘Lief dier’ (1992), ‘De vergankelijkheid’ 

(1997), ‘De larf’ (2002) en ‘Lichamelijke oefening’ (2006). 

Zijn nieuwste boek met columns ‘De walrus en andere beesten’ is verschenen in 2007, alsmede het 

luisterboek ‘Midas leest het beest’. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Kaarten voor deze avond zijn bij ons te verkrijgen voor € 6,50. 

Meer informatie over Midas Dekkers vindt u op: www.midasdekkers.nl. 

 

Zaterdag 15 maart: Optreden Hoed en de Rand: ‘Op leeftijd! Een poëtische toast op de 

ouderdom' 
 

Terwijl u winkelt zal op zaterdagmiddag 15 maart, de eerste zaterdag van de Boekenweek, het duo 

‘Hoed en de Rand’ met hun muzikale programma het glas heffen op de ouderdom. Gedichten van 

J.C. Bloem, Ingmar Heytze, A. Roland Holst, J. Slauerhoff, Lucebert en vele anderen zijn door Hoed 

http://www.midasdekkers.nl/
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en de Rand op muziek gezet, met als uitkomst een poëtisch programma over ouder worden, geschikt 

voor alle leeftijden en vol relativeringen. 

 

Peter van der Steen (zang en gitaar) en Jelle van der Meulen (zang 

en accordeon) kennen elkaar uit het onderwijs. Als collega’s op 

dezelfde school maakten ze samen muziek, met zoveel succes dat 

ze nu regelmatig optreden als het duo Hoed en de Rand. Naast 

het op muziek zetten van Nederlandstalige poëzie, schrijven zij 

ook zelf liedjes. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. De toegang is gratis. Meer 

informatie vindt u op: www.hoedenderand.nl. 

 

 

 

Maandag 14 april, 19:30: De Hilversumse Spellenclub 
 

Zie voor info: maandag 11 februari. 

 

 

 

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 

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

