
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht van de maand 

 

Moeders en zonen 
 

Wanneer de moeders eindelijk slapen 

verflauwt de onlust van de zonen. 

Zij leven op en wrijven zich de handen: 

de nacht is pas begonnen. 

 

Het uur van misdaden en dromen 

heeft reeds geslagen. 

De straten zijn vol levensgrote meisjes, 

ontvoeringen en drinkgelagen. 

 

De zoon verlaat het huis, treedt als een zon naar buiten 

in de sneeuw van het geluk, het liefdeloze 

barmhartige genot, het boze, niet het broze, 

maar ’t harde en genadeloze. 

 

En hij is vrij, vrij om te sterven, 

zoals een wees, een wolf, een lied 

dat wordt gezongen voor de sterren. 

Maar moeders slapen niet. 

 

Adriaan Morriën 
Uit: ‘Verzamelde gedichten’, G.A. van Oorschot 
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Dinsdag 13 mei, 19:30 uur: De Hilversumse Spellenclub / Tweespelertoernooi 
 

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. Wij zorgen voor voldoende spellen en uitleg wanneer nodig. Zie voor foto's: 

www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl. 

 

Op deze 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 Carcassonne. De 

winnaar mag een tweespelerspel gratis mee naar huis nemen en 

we geven deze avond (in plaats van de gewone 10%) 20% 

korting op alle spellen in de winkel! 

 

 

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; vul ze in in deze tabel: http://bordspel.gasthuis.com/node/620 of geef ze via e-mail of 

telefoon aan onze boekhandel door. Let op: de spellenclub is deze keer op dinsdag! 

 

Woensdag 28 mei, 20:30 uur: De Hilversumse Leesclub: Henning Mankell: ‘Italiaanse 

schoenen’ 
 

Op deze laatste leesclubavond voor de zomer bespreken we het boek 

‘Italiaanse schoenen’ van Henning Mankell. 

 

Mankell (Stockholm, 1948), vooral bekend geworden door zijn 

misdaadromans en specifiek door de succesvolle Wallander-serie, schrijft 

ook literaire romans, jeugdboeken en toneelstukken. ‘Italiaanse schoenen’, 

zijn nieuwste roman, handelt over de gepensioneerde chirurg Fredrik 

Welin. Deze heeft zich, na een fatale fout, teruggetrokken op een Zweeds 

eiland, waar hij als kluizenaar leeft. Op een dag wordt hij bezocht door de 

vrouw die hij veertig jaar eerder in de steek liet. Zij vraagt hem een oude 

belofte in te lossen. Dit is het begin van een bevreemdende reis die Welin 

voor verrassingen zal zetten. 

 

 

Recensie: 

'Mankell wil laten zien wat er met een man gebeurt wanneer hij denkt dat het leven er zo’n beetje op 

zit en dan wordt geconfronteerd met het verleden. Een confrontatie die iedereen voor zijn kiezen zal 

krijgen en die, laat Mankell met duivels genoegen zien, niet te ontlopen is.' - Het Parool 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Onze deuren zijn geopend vanaf 20:00 uur. Toegang gratis. 

Van tevoren aanmelden wordt op prijs gesteld. ‘Italiaanse schoenen’, een uitgave van De Geus, is bij 

ons te verkrijgen voor: € 22,50. 

 

http://www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl/
http://bordspel.gasthuis.com/
http://bordspel.gasthuis.com/node/620
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Maandag 9 juni, 19:30 uur: De Hilversumse Spellenclub 

 

Zie voor info: dinsdag 13 mei. 

 

Vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 juni: Korting op boeken bij Hilversum Alive 
 

Dit jaar vindt de tiende 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 zullen diverse winkels in een 

kraam hun waren uitstallen. De Hilversumse Boekhandel is, net 

als in vorige jaren, van de partij. Dit keer met twee kramen vol 

boeken die met hoge kortingen zullen worden aangeboden! Zie 

voor meer informatie over Hilversum Alive: 

www.hilversumalive.nl. 

 

 

 

Woensdag 17 september, 20:00 uur: Lezing Douwe Draaisma 
 

Douwe Draaisma zal op 17 september in onze winkel een lezing komen 

geven. 

 

Douwe Draaisma (1953) studeerde filosofie en psychologie in 

Groningen en promoveerde in 1993 aan de Universiteit Utrecht op 

'Metaforen van het geheugen'. Hij is nu buitengewoon hoogleraar in 

Groningen en doceert geschiedenis van de psychologie. Hij is bij het 

grote publiek bekend geworden door zijn boeken 'Waarom het leven 

sneller gaat als je ouder wordt' (2001) en 'De heimweefabriek' (2008). 

 

Draaisma houdt zich bezig met vragen als: Waarom herinneren we ons bijna niets van onze vroegste 

jeugd? Hoe komt het dat geuren herinneringen oproepen? Waardoor zien stervenden soms hun hele 

leven aan zich voorbijtrekken? Draaisma beschrijft de heimwee naar een wereld die alleen nog in de 

herinnering bestaat, maar ook de onverwachte genoegens van een ouder wordend geheugen, zoals 

het zogenaamde reminiscentie-effect, dat maakt dat herinneringen aan de jeugd soms met nieuwe 

kracht terugkeren. 

 

Kijk voor meer informatie over Douwe Draaisma op: www.douwedraaisma.nl. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Aanvang: 20:00 uur. Kaarten voor deze avond zijn bij ons te 

koop voor € 6,50. 

 

 

 

 

http://www.hilversumalive.nl/
http://www.douwedraaisma.nl/
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Bestellen via internet en gratis bezorgservice 
 

Wist u al dat u uw boeken bij ons, naast telefonisch of per 

e-mail, ook via internet kunt bestellen? Kijkt u eens op: 

www.dehilversumseboekhandel.nl/bestelformulier.html. 

En wist u al van onze gratis bezorgservice voor Hilversum 

en omgeving? Voor 18:00 uur besteld, dezelfde dag nog 

bezorgd (mits op voorraad). Laat het ons even weten 

wanneer u van deze service gebruik wilt maken. 

 

 

 

 

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, Anouk Jansen, 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.dehilversumseboekhandel.nl/bestelformulier.html
mailto:info@dehilversumseboekhandel.nl
http://www.dehilversumseboekhandel.nl/

