
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht van de maand 
 

 

Het juliet heftig, een zon morst vlokkig 

zijn licht in de korf van je schoot. 

 

Het fruit moet nog meuken, 

het land moet nog zwellen, het meurt er 

 

naar moer, naar zaad en naar drab. 

Omhoog valt een blauwvoet. 

 

Van liefde krijgen we vleugels en van 

verlangen het lef om op te stijgen. 

 

We wolken boven het land, 

te meeuwig om teugels te vieren. 

 

 

Lut de Block 
Uit: ‘Het onverborgene’, De Arbeiderspers 
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Vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 juni: Korting en gratis 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 (vrijdag tot 60%, zaterdag tot 

70% en zondag tot 80%) zullen worden aangeboden en zelfs een 

gratis boek bij aankoop van twee boeken met korting! Zie voor 

meer informatie over Hilversum Alive: www.hilversumalive.nl. 

 

Zaterdag 28 juni, 13:00 uur: Qwirkle demonstratie 
 

Op zaterdag 28 juni is er in onze boekhandel een demonstratie 

van het spel Qwirkle. U kunt vanaf 13:00 uur uitleg krijgen en 

uiteraard ook een spelletje mee spelen. 

 

Het spel Qwirkle bestaat uit 108 houten tegels met daarop zes 

verschillende vormen en kleuren. Spelers proberen punten te 

behalen door lijnen te leggen die bestaan uit tegels van dezelfde 

vorm of kleur. Qwirkle is gemakkelijk te leren, maar uitdagend 

om te spelen. Het spel is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, 

maar is ook erg leuk voor jongeren en volwassen. 

 

 

 

Juli en augustus: 10% zomerkorting op alle spellen 
 

In juli en augustus geven wij, net als vorig jaar, 10% 

zomerkorting op alle spellen. Dus kom een leuk spel 

uitzoeken voor in de achtertuin en op het strand 

(wanneer de zon schijnt) of voor op de achterbank, in 

de tent en gewoon binnenshuis (als het regent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hilversumalive.nl/
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Zomerboeken: Onze aanraders voor in de zomervakantie 
 

György Dragomán: ‘De witte koning’ 

Atlas, 2008, € 19,90 

 

‘De witte koning’ van György Dragom{n deed mij denken aan 

‘Dertien’ van David Mitchell. ‘De witte koning’ is ook een 

bildungsroman, maar luchtiger en hilarischer dan ‘Dertien’. Het speelt 

zich af in het Roemenië van voor de val van het communistische 

regime en beschrijft het leven van een elfjarige jongen wiens vader 

door de overheid tot dwangarbeid is veroordeeld. Droevige en vrolijke 

scènes wisselen elkaar af in korte, op zichzelf staande hoofdstukken en 

in een stijl die uitnodigt tot verder lezen. Kortom: een mooi boek en 

ideaal voor op reis. - Nol Eekhout 

 

 

 

 

Sophie Kinsella: ‘Aanpakken!’ 

The House of Books, 2007, € 10,00 

 

Vlot geschreven in de stijl die we van Kinsella gewend zijn (zij is de 

schrijfster van de Shopaholic-serie) wordt de lezer meegesleurd in het 

hectische leven van Samantha Sweeting. Samantha is jurist bij het 

chicste advocatenkantoor van Londen, totdat ze een kapitale fout 

maakt en zichzelf een dag later terugvindt als huishoudster bij een 

nouveau-riche echtpaar in de Cotswolds. De verwikkelingen die dan 

volgen wekken regelmatig de lachlust op en uiteraard komt ook de 

romantiek op Samantha’s pad. Een typische ‘Kinsella’; heerlijk 

ontspannend voor in de vakantie. - Nol Eekhout 

 

 

 

Jan Siebelink: ‘Mijn leven met Tikker’ 

De Bezige Bij, 2007, € 10,00 

 

Met het oog op de komst van Jan Siebelink naar onze winkel (in de 

Boekenweek volgend jaar maart) heb ik ‘Mijn leven met Tikker’ 

herlezen. Een must voor iedereen die van dieren houdt. Zelf een 

kattenliefhebber, was ik net als na lezing de eerste keer, na een paar 

bladzijden om: honden kunnen ook leuk zijn! Een gevoelig boek 

waarin Siebelink op ontroerende wijze beschrijft hoe zijn leven 

verloopt na de komst van Tikker. Een eerlijk boek ook, want je kunt 

nog zoveel van je huisdier houden, soms gebeuren er toch dingen die 

niet mogen gebeuren. Siebelink spaart zichzelf niet. Dat maakt deze 

ode aan Tikker indringend en geloofwaardig. In de Boekenweek komt 

Siebelink er bij ons over vertellen. - Henriëtte van Buuren 
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Woensdag 2 juli, 20:00 uur: Boekpresentatie Harm Tilstra: ‘Onderwereld’ 
 

Op 2 juli vindt in onze boekhandel de feestelijke presentatie plaats van 

de nieuwe roman van Harm Tilstra: ‘Onderwereld’. Tilstra zal op deze 

avond, in aanwezigheid van familie en vrienden, de verschijning 

vieren van zijn derde jeugdroman en iedereen is welkom om dit met 

hem mee te vieren! 

 

Over ‘Onderwereld’: 

 

Waar Warinder vandaan komt, is niet duidelijk. Waar hij heen gaat net 

zomin. Warinder is op een eiland. Hij graaft. Hij graaft samen met 

Yureck. Hij graaft net zo lang tot hij iets vindt. Iets van waarde. En dan 

graaft hij weer verder. Wanneer de klok luidt, stoppen Warinder en 

Yureck met graven. Dan gaan ze het huis binnen. Een bonte stoet 

mensen trekt langs de ramen. De man met de lange grijze manen en 

wolfsogen grimast naar de jongens, telkens weer. Elke nacht trekt Warinder eropuit. Hij ontmoet 

adembenemende mensen: de luchtvrouw, de vuurman, de aardvrouw en de waterman. Elk met hun 

eigen, wonderlijke verhaal. 

 

Harm Tilstra (1951) verveelde zich op school zo dat hij wegdroomde 

achter zijn nieuwsgierigheid aan. Pas op de pabo kreeg hij een beetje 

lol in het onderwijs, maar omdat zijn nieuwsgierigheid naar de 

antwoorden op de vragen die het leven stelt, nog lang niet 

bevredigd was, studeerde hij daarnaast theologie en een beetje 

filosofie. Hij schrijft verhalen, romans en gedichten en de rest van de 

week werkt hij als ambulant begeleider. Hij reist langs middelbare 

scholen en geeft adviezen aan leerkrachten hoe om te gaan met 

leerlingen die moeilijk doen, omdat ze het moeilijk hebben. Hij is een 

nieuwsgierige dromer die boeken schrijft over nieuwsgierige 

dromers. Van Harm Tilstra verschenen eerder de verhalenbundel 

‘Fluisterstemmen’ en de jeugdroman ‘De geest van Pegasus’. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Toegang gratis. ‘Onderwereld’, een uitgave van Clavis, is 

geschikt voor iedereen vanaf 14 jaar en gaat waarschijnlijk € 13,95 kosten. 

 

Maandag 14 juli, 19:30 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 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. Zie voor foto's: www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Toegang gratis. Van tevoren aanmelden! 

 

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

 

Woensdag 24 september, 20:30 uur: De Hilversumse Leesclub: Charles Lewinsky: ‘Het 

lot van de familie Meijer’ 
 

De Hilversumse Leesclub bespreekt op woensdag 24 september: ‘Het lot 

van de familie Meijer’, de nieuwe roman van Charles Lewinsky. 

 

Als op een nacht in 1871 een ver familielid aan de deur van de Meijers 

klopt, kan niemand vermoeden dat hun leven vanaf dat moment 

radicaal zal veranderen. Vijf generaties beslaat de geschiedenis van de 

familie Meijer, een geschiedenis vol liefdesgeluk en levensdroefenis, en 

vol strijd om succes en acceptatie. 

 

Charles Lewinsky (Zwitserland, 1946) heeft gewerkt als dramaturg, 

regisseur en redacteur. Hij schrijft romans, theaterstukken en scripts 

voor televisie. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Onze deuren zijn geopend vanaf 

20:00 uur. Toegang gratis. Van tevoren opgeven wordt op prijs gesteld. ‘Het lot van de familie 

Meijer’, een uitgave van Signatuur, is bij ons te verkrijgen voor € 25,00. 

 

Recensies: 

‘Het boek blijft tot de laatste pagina boeien. Je hebt zelfs de neiging tegen het einde langzamer te 

gaan lezen, omdat je geen afscheid wilt nemen van de familie.’ - Het Parool 

http://www.douwedraaisma.nl/


 7 

‘Lewinsky zet de familie met humor en warmte neer en tekent tegelijk het alledaags antisemitisme, 

waarop ook de dromen van deze Zwitserse Joden uiteindelijk breken.’ - Trouw 

‘Als je er eenmaal in begonnen bent, kun je het niet meer wegleggen, zo gegrepen ben je vanaf de 

eerste bladzijden, door de lotgevallen van veehandelaar Salomon Meijer en zijn familieleden.’ - NRC 

Handelsblad 

 

 

 

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 
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