
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht van de maand 

 

De kleine dieren van mijn jeugd 
 

Ze waren overal, mijn leukste speeltjes. 

De bontjashommel, sterren aan het strand. 

Een slak verhuisde langzaam op mijn hand. 

Hoe hij steeds naar me gluurde door die steeltjes. 

 

Ik zag ze graven, vliegen, zich verjongen. 

Parende kikkers in mijn moeders pan. 

Daar kwam eerst dril, toen kikkervisvolk van. 

Toen kikkertjes die door de kamer sprongen. 

 

Mijn vader zei: ‘Doe dat nou niet, m’n kind. 

Laat al die beesten buiten maar weer vrij. 

Je zorgt niet goed voor ze, geeft ze geen eten.’ 

 

Nog droom ik soms dat ik thuis dieren vind, 

verhongerd, bijna dood. Ze kijken mij 

wanhopig aan. Hoe kon ik ze vergeten. 

 

Patty Scholten 
uit: ‘Traliedieren’, Atlas 
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Woensdag 3 tot en met zaterdag 13 oktober: Kinderboekenweek 2007: Sub Rosa – 

Boeken vol geheimen 
 

De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van geheimen. 

De Latijnse uitdrukking ‘sub rosa’ dateert uit de 16e eeuw en 

staat voor geheimhouding. Het symbool van deze uitdrukking is 

een vijfbladige roos. In kinderboeken spelen geheimen -en vooral 

het ontrafelen ervan- vaak een belangrijke rol. Denk maar aan 

boeken over persoonlijke geheimen, geheimzinnige 

ontmoetingen, mysteries, geheime opdrachten en boeken waarin 

de hoofdpersoon op avontuur gaat en voor detective speelt. 

 

De hele Kinderboekenweek serveren wij gratis heerlijke, zelfgemaakte citroenlimonade. Bovendien 

kunnen kinderen op de eerste middag van de Kinderboekenweek, woensdag 3 oktober vanaf 13:00 

uur, bij ons geheime brieven schrijven voor vriendjes, bekenden of 

ouders. We schrijven met onzichtbare inkt en doen de brieven in 

zelfgemaakte en versierde enveloppen. De ontvangers van de brieven 

kunnen de tekst alleen zichtbaar maken als ze goed naar de instructies 

van de schrijvers luisteren. 

 

Voor de Kinderboekenweek 2007 schreef Lydia Rood het geschenk 

‘Kaloeha Dzong’. Kaloeha Dzong vertelt het verhaal van Corijn Winters. 

Corijn lijkt pas echt tot leven te komen achter zijn computer, want in de 

internetwereld van Morgana is hij Kaloeha Dzong, een held. Steeds vaker 

vlucht Corijn weg naar Morgana, want hij heeft geen vrienden die hem 

kunnen helpen in zijn echte leven. Het Kinderboekenweekgeschenk krijgt 

u gratis bij aankoop van ten minste € 10,- aan kinderboeken tijdens de 

Kinderboekenweek. 

 

Zaterdag 6 oktober, 14:00 uur: Kinderboekenschrijfster Joke van Leeuwen (Gouden 

Penseel en Zilveren Griffel 2007) leest voor en signeert! 
 

Deze kinderboekenweek komt de veelbekroonde kinderboekenschrijfster 

Joke van Leeuwen bij ons voorlezen en signeren. Op zaterdagmiddag 6 

oktober van 14:00 tot 16:00 uur kunt u haar in onze boekhandel 

aantreffen. De toegang is gratis. 

 

Joke van Leeuwen (Den Haag, 1952) studeerde aan de Koninklijke 

Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en is een gelauwerd 

auteur en illustrator. Haar boeken werden bekroond met onder meer een 

Gouden Griffel en Gouden Penseel, twee Zilveren Griffels en Penselen, 

tweemaal de Woutertje Pieterseprijs en de Theo Thijssenprijs voor haar 

hele oeuvre. 
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Het Gouden Penseel, de jaarlijkse prijs voor het mooist geïllustreerde kinderboek, is dit jaar 

uitgereikt aan haar prentenboek ‘Heb je mijn zusje gezien?’. Over ‘Heb je mijn zusje gezien?’ zei de 

penseeljury: ‘Boffers zijn het, de kinderen die dit boek onder ogen krijgen.’ 

 

Joke van Leeuwen kreeg dit jaar ook al een Zilveren Griffel voor ‘Heb je mijn zusje gezien?’. Haar 

boek is daarmee tevens genomineerd voor de Gouden Griffel, de jaarlijkse prijs voor het mooiste 

kinderboek. Op 2 oktober wordt tijdens de opening van de Kinderboekenweek onthuld of ‘Heb je 

mijn zusje gezien’ de Gouden Griffel krijgt. 

 

‘Heb je mijn zusje gezien?’ is uitgegeven door Querido en is bij ons te verkrijgen voor € 13,50. Ook 

andere boeken van Joke van Leeuwen, voor wat oudere kinderen, zijn bij ons te verkrijgen of te 

bestellen. Denkt u aan: ‘Deesje’, ‘Ga je mee naar Toejeweetwel’, ‘Iep’, ‘Ozo heppie’ en ‘Het verhaal 

van Bobbel die in een bakfiets woonde en rijk wilde worden’. 

 

Maandag 8 oktober, 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. 

 

 

 

Woensdag 31 oktober, 20:30 uur: De Hilversumse Leesclub: Ian McEwan: ‘Aan Chesil 

Beach’ 
 

‘Ze waren jong, welopgevoed en allebei nog maagd op deze avond voor 

hun huwelijksnacht, en ze leefden in een tijd dat een gesprek over 

seksuele problemen ronduit onmogelijk was. Maar eenvoudig is dit 

nooit. Ze zaten aan de avondmaaltijd in een kleine zitkamer op de eerste 

verdieping van een Georgian herberg. In de kamer ernaast was door de 

open deur een hemelbed zichtbaar, tamelijk smal, waarvan de sprei 

hagelwit was en verbluffend strak getrokken, als het ware niet door 

mensenhand.’ 

 

Met deze zinnen opent ‘Aan Chesil Beach’, de nieuwste roman van Ian 

McEwan, ons leesclubboek van deze keer. Het verhaal speelt zich af in 

Dorset tegen het decor van de seksuele revolutie begin jaren zestig, de 

tijd van Kennedy, de Berlijnse muur en de ban-de-bombeweging. Een 

jong echtpaar probeert zich te ontworstelen aan de pijn en verwarring 

van het verleden. Ze struikelen over verzwegen misverstanden en angsten die de rest van hun leven 

zullen gaan bepalen. Ian McEwan (Aldershot, 1948) debuteerde in 1975 met ‘De laatste dag van de 
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zomer’. Daarna volgden meerdere succesvolle boeken, zoals ‘De cementen tuin’, ‘Amsterdam’ 

(Booker Prize 1998), ‘Boetekleed’ en ‘Zaterdag’. 

 

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. ‘Aan Chesil Beach’, een uitgave van De Harmonie, is bij ons te verkrijgen voor € 16,90. 

 

Recensies ‘Aan Chesil Beach’: 

 

‘Tussen de regels van een kleine roman over een mislukking, schreef McEwan een monumentaal 

werk over wat had kunnen zijn.’ - de Volkskrant 

‘Klein meesterwerk van een schrijver die alleen nog maar meesterwerken schrijft.’ - HP/De Tijd 

‘Deze roman is van een indringende, verscholen schoonheid.’ - Vrij Nederland 

‘Het oog voor detail is genadeloos, het proza ingehouden en elegant. *...+ Met ‚Aan Chesil Beach‛ 

bewijst Ian McEwan opnieuw een Mozart van de Britse letteren te zijn.’ - Het Parool 

 

Maandag 12 november, 19:30 uur: De Hilversumse Spellenclub 
 

Zie maandag 8 oktober. 

 

Vrijdag 16 en zaterdag 17 november: Activiteiten rond ‘Harry Potter en de relieken 

van de dood’ 
 

De Nederlandstalige versie van het 

zevende en laatste deel van de Harry 

Potter-reeks komt eraan! ‘Harry Potter en 

de relieken van de dood’ zal verschijnen 

op zaterdag 17 november, om precies 0:00 

uur. 

 

 

Wij openen de boekhandel echter al op vrijdagavond 16 november. Om 

22:30 uur zal sprookjesgoochelaar Carlijn, Nederlands kampioen 

kindergoochelen 1996, 2002 en 2006, bij ons komen optreden. Zij geeft 

een echte ‘Harry Potter’-voorstelling voor alle leeftijden. Carlijn 

combineert de goochelkunst met vertellen, toneel- en poppenspel. Het 

wordt een theatrale act met mooie muziek, decor en kleding, helemaal 

passend in de Harry Potter-sfeer. Kijk voor meer informatie op: 

www.magiecarlijn.nl . 

 

De toegang is gratis, maar door de beperkte ruimte in onze boekhandel 

kunnen we alleen de eerste 60 bezoekers toelaten. Kom dus op tijd! De 

winkel is open vanaf 22:00 uur. 

 

http://www.magiecarlijn.nl/
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Om 23:45 uur gaan onze deuren weer open voor alle klanten en om 0:00 uur precies begint de 

verkoop van ‘Harry Potter en de relieken van de dood’! 

 

Ook op zaterdag 17 november is er genoeg te beleven in onze 

boekhandel. De hele dag kunnen kinderen (en volwassenen) hun 

toekomst laten voorspellen door een waarzegster met tarotkaarten, 

runenstenen en een echte kristallen bol. Ook hebben wij de hand weten 

te leggen op enkele toverdrankrecepten uit het Zweinstein-leerboek 

‘Toverdranken voor Gevorderden’. Kinderen kunnen een toverdrank 

uitkiezen, die dan ter plekke wordt gebrouwen. 

 

 

U kunt zich alvast inschrijven voor 

‘Harry Potter en de relieken van de 

dood’. Dit kunt u doen door langs te 

komen, te bellen of te mailen, of met 

behulp van de Harry Potter bestelpagina op onze website: 

www.dehilversumseboekhandel.nl/bestelformulierpotter.html . 

 

De paperback zal € 19,50 gaan kosten en de gebonden versie € 23,50. 

 
© illustraties Ien van Laanen, Amsterdam 

© grafische vormgeving Anne Lammers, Amsterdam 

© uitgave Nederlandse editie Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam 

 

 

Maandag 10 december, 19:30 uur: De Hilversumse Spellenclub 
 

Zie maandag 8 oktober. 

 

Woensdag 12 december, 20:00 uur: Lezing Arthur Japin: ‘De overgave’ 
 

Op woensdagavond 12 december 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 desgevraagd voor u 

signeren. Kaarten voor deze avond, à € 6,50, zijn vanaf nu bij ons 

verkrijgbaar. ‘De overgave’, een uitgave van de Arbeiderspers, is bij 

ons te verkrijgen voor € 19,95. 

 

Een fragment uit Arthur Japin, ‘De overgave’:  

 

‘Er is iets anders, waar je nooit iemand over hoort, misschien omdat het 

te erg is om te zeggen: in ieder verlies zit een kleine opluchting 

verstopt. Het kan even duren voor je die vindt, maar ik heb het zo 

ervaren: je ziet er zo lang zo verschrikkelijk tegenop om wat je lief is op 

een dag te moeten loslaten, dat je, wanneer dat allerergste eenmaal 

achter je ligt, ineens merkt dat daarmee ook je grootste angst is 

http://www.dehilversumseboekhandel.nl/bestelformulierpotter.html
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weggenomen. Het is een schrale troost, maar de enige. Misschien is het niet meer dan de verbazing 

dat het leven doorgaat. Zoals je het kende is het voorbij, het belangrijkste heb je opgegeven, maar dat 

bleek niet het einde, zoals je dacht, er is een ander soort bestaan voor in de plaats gekomen. Veel zin 

zul je er niet in hebben, maar er ligt hoe dan ook nog iets in het verschiet. Ik maak mezelf wijs dat het 

zo zal zijn om zelf dood te gaan: Je ziet er je hele leven tegenop, je vecht en verliest, en ja hoor, 

verdomd, aan de andere kant gaat het weer verder. Misschien zal het niet veel soeps zijn, maar 

onoverkomelijk is het niet.’ 
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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, Marlous Hamburger, Suzanne Brouwer 

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/

