
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht van de maand 
 

LIJFGEDICHT 
 

Hoe de dichter 

in het zicht van 

z’n publiek z’n 

kruit verschiet 

Dat is poëzie 

 

Niet steriel ver- 

heven boven hier 

en toen en heden 

maar tussen neus 

en lippen door be- 

dreven op het lijf 

diergenen zonder 

wie de dichter 

z’n gedicht wel 

kan vergeten 

 

Hoe de dichter 

in het zicht van 

z’n publiek z’n 

angst verliest 

Dat is poëzie 

 

J.A. Deelder 
Uit: ‘Vrijwel alle gedichten’, De Bezige Bij 
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Aanrader 
 

Kees Fens: ‘Het geluk van de brug, Het Amsterdam van Kees Fens’ 

Bas Lubberhuizen, 2008, € 14,90 

 

Weemoed naar de Amsterdamse straten uit zijn jeugd. Dat spreekt uit 

de korte verhalen in deze kleine, mooie bundel van de onlangs 

overleden Kees Fens. Je hoeft niet per se in Amsterdam te hebben 

gewoond om te genieten van de treffende beschrijvingen van de 

plekken in deze verhalen. Soms zijn ze onbedoeld hilarisch. Zoals het 

verhaal ‘Alles voor een klein huisje’, waarin Fens het restauratieproces 

van een huis in zijn buurt beschrijft. Een aanrader, ook voor de lezer 

bij wie Amsterdam geen nostalgische gevoelens oproept. - Nol Eekhout 

 

Uit het verhaal ‘Alles voor een klein huisje’: 

 

‘Er gebeurde enige tijd niets. Daarna kon ik enkele mannen signaleren. 

Zij verrichtten een aantal onduidelijke handelingen. Vervolgens 

gebeurde er weer geruime tijd niets. Toen verscheen er een indrukwekkende pomp, gedreven door 

een zeer energieke motor. Een dikke slang ging het huis en de diepte in. Wat nu volgde was een 

mirakel, gelijk aan de beroemde goocheltoer van Fred Kaps, die uit een zakje het hele toneel met 

suiker liet vollopen. De pomp bracht weken achter elkaar modder naar buiten. Steeds nieuwe bakken 

moesten worden aan- en afgevoerd. Ik vermoedde een heel moeras onder het huisje. Na zo’n twee 

weken was de modder kennelijk op. De motor en de pomp verdwenen. Achter de schutting bleef het 

verder heel rustig. Zeer lange tijd. Bij enkele ramen was nu alle glas eruit, het huis leek vervallener 

dan ooit. Toen verschenen opnieuw de motor en de pomp.’ 

 

Uit het titelverhaal: 

 

‘Niets heeft mij in Amsterdam gelukkiger gemaakt dan het rumoer bij het aankomen van de pont: de 

klap tegen de kademuur, het wild zich bewegende water, het ongeduld dat haast de hele pont onder 

stroom zet, en dan de verlossende klap van de val van de klep: we zijn er en we zijn weer vrij; geen 

brug die die sensatie kan wekken.’ 

 

Tot en met 30 september: Wegens groot succes verlengd: 10% korting op alle spellen 
 

Wegens groot succes hebben wij besloten de kortingsperiode voor spellen met een maand te 

verlengen. Dit betekent dat we tot en met 30 september nog steeds 10% korting geven op alle spellen. 

Dus geniet van deze nazomerkorting en kom een leuk spel uitzoeken! 

 

Maandag 8 september, 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. Wij zorgen voor voldoende spellen en uitleg wanneer nodig. Het is ook mogelijk om zelf 
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leuke spellen mee te nemen. Zie voor foto's: www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl. Locatie: 

De Hilversumse Boekhandel. Toegang gratis. Gelieve van tevoren aanmelden. 

 

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

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). 

‘De heimweefabriek’ is een van de 25 boeken in de Tiplijst van de AKO 

Literatuurprijs van dit jaar. 

 

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. De lezing van Douwe Draaisma is geheel uitverkocht. 

Heeft u nog geen kaarten gereserveerd dan kunnen we u op de reservelijst zetten. 

 

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. 

 

 

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

‘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 

 

Woensdag 1 tot en met zaterdag 11 oktober: Kinderboekenweek: ‘zinnenverzinzin’; 

poëzie voor kinderen 
 

Als thema van deze Kinderboekenweek is gekozen voor: 

‘zinnenverzinzin’; poëzie, om te laten zien wat een prachtige 

poëzie er voor kinderen is geschreven in de afgelopen jaren. 

Het Kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door 

Hans Hagen. De titel is: ‘Vlammen’. Wanneer u in de 

Kinderboekenweek voor ten minste € 10,- aan kinderboeken 

koopt, krijgt u ‘Vlammen’ cadeau. 

 

Sneldichter in de boekhandel 

 

Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek komt er op 

woensdagmiddag 1 oktober en zaterdagmiddag 4 oktober een 

sneldichter voor kinderen naar De Hilversumse Boekhandel! Zij zal op deze dagen tussen 13:00 uur 

en 16:30 uur ter plekke een gedicht schrijven over het onderwerp van jouw keuze! Dit duurt maar 

een paar minuten en ondertussen kun jij lekker rondneuzen tussen de spelletjes of de gloednieuwe 

kinderboeken! Je krijgt het gedicht op een mooi kaartje mee naar huis. 

 

In het kader van de Kinderboekenweek organiseren wij ook een gedichtenwedstrijd voor kinderen. 

Zie hieronder het bericht: ‘De Hilversumse Gedichtenwedstrijd voor kinderen’. 

 

Tot en met zaterdag 4 oktober: De Hilversumse Gedichtenwedstrijd voor kinderen 

 

In het kader van de Kinderboekenweek 2008, die in het teken staat van gedichten, organiseren wij 

een gedichtenwedstrijd voor kinderen. Dus ga er goed voor zitten, neem een vel papier en een fijne 

pen en schrijf je mooiste gedicht (het mag rijmen, maar dat hoeft niet) en misschien ben jij wel een 

van de trotse prijswinnaars! 

 

Er zijn drie leeftijdscategorieën: 

1) kinderen tot en met 7 jaar; 

2) kinderen van 8 tot en met 11 jaar; 

3) kinderen van 12 tot en met 15 jaar 
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De prijzen 

 

In iedere leeftijdscategorie worden een 1e, 2e en 3e 

prijs uitgereikt. 

 

1e prijs: een groot boekenpakket, je gedicht met 

mooie opmaak op een echte poster voor jezelf en 

tentoongesteld in de boekhandel; 

2e prijs: een boekenpakket; 

3e prijs: een klein boekenpakket 

 

De gedichten van iedere 1e, 2e en 3e prijswinnaar 

worden bovendien met een mooi ontwerp 

afgedrukt op boekenleggers die we vervolgens in de 

winkel op de balie leggen om mee te geven aan de 

klanten. Ook worden deze gedichten opgenomen in 

de nieuwsbrief van november. 

 

De gedichten 

 

De gedichten moeten vóór of op zaterdag 4 oktober 2008 in ons bezit zijn. Dit is de eerste zaterdag 

van de Kinderboekenweek. Je kunt je gedicht e-mailen, opsturen of langsbrengen. De prijswinnaars 

worden op de laatste zaterdag van de Kinderboekenweek in De Hilversumse Boekhandel 

bekendgemaakt. Dit is op zaterdag 11 oktober, om 13:00 uur. 

 

De details 

 

Het gedicht moet voorzien zijn van je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Het gedicht 

mag hooguit uit 60 woorden bestaan en je mag maximaal 1 gedicht per persoon inleveren. Het 

onderwerp is vrij. Het complete wedstrijdreglement ligt ter inzage in De Hilversumse Boekhandel en 

is op te vragen per e-mail. 

 

Zorg dat je mooiste gedicht uiterlijk zaterdag 4 oktober 2008 binnen is bij: 

 

De Hilversumse Boekhandel 

Leeuwenstraat 36 

1211 EV Hilversum 

tel: 035-6233131 

e-mail: info@dehilversumseboekhandel.nl 

 

Maandag 13 oktober, 19:30 uur: De Hilversumse Spellenclub 
 

Zie voor informatie: maandag 8 september. 

 

 

 

mailto:info@dehilversumseboekhandel.nl
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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, Anne Eekhout, Marlous 

Hamburger 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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