Maarten Biesheuvel
een Schiedamse jongen
Tentoonstelling - Onthulling muurtekst - Fietstocht
Schrijfcafé in de ochtend - Leeskring - Literair Café

23 mei 2019 is het 80 jaar geleden dat Maarten Biesheuvel aan de Vlaardingerdijk 343 werd geboren. Tot zijn twintigste woonde hij in Schiedam. Na
zijn diensttijd gaat Maarten studeren in en verhuist hij naar Leiden. Daar
woont hij nog altijd. Sinds 1972 heeft Biesheuvel een omvangrijk oeuvre
opgebouwd. Hij wordt gezien als een van de beste verhalenvertellers van
het Nederlands taalgebied. In 2007 ontvangt hij de P.C. Hooftprijs.

Tentoonstelling

Woensdag 8 mei tot en met zondag 9 juni | dagelijks te bekijken tijdens
openingstijden van de bibliotheek: alle dagen van 10:00 tot 17:00 uur, donderdag
van 10:00 tot 20:00 uur | De Korenbeurs (1e etage), Lange Haven 145 |

© Patricia Nauta 2019

Een expositie over het leven en werk van
MaartenBiesheuvel. Met boeken, foto’s, tekeningen,
handschriften en portretten wordt zijn leven in
beeld gebracht.

Feest ter ere van Maartens tachtigste verjaardag

Schrijfcafé in de ochtend

- Acteur Hans Croiset leest voor uit het werk van J.M.A. Biesheuvel

door Liesbeth Mende en Carla Scheepe.
Laagdrempelige bijeenkomst voor iedereen die graag wil schrijven
of dit eens wil proberen. Het werk van J.M.A. Biesheuvel dient deze
maand ter inspiratie.

- Gelegenheid om de tentoonstelling over het leven en werk van
J.M.A. Biesheuvel te bekijken

- Petra de Ridder zingt liederen van Schubert

Woensdag 15 mei | 10:15 uur tot 12.15 uur | De Korenbeurs, Lange Haven 145 |

- Presentatie boek: Een Schiedamse jongen. Een bundel met de
Schiedamse verhalen van de schrijver op ‘biografische’ volgorde

Leeskring Nederlandse Klassiekers

- Onthulling boekenkast met boeken van en over Maarten Biesheuvel

door Hans Overheul.
Een lezing over In de Bovenkooi, het debuut van J.M.A. Biesheuvel.

Dit is een avond voor genodigden. Er zijn nog enkele plaatsen te
vergeven, wil je daarvoor in aanmerking komen, stuur een mailtje
naar: klantenservice@debibliotheekschiedam.nl

Zaterdag 18 mei | 10:30 tot 12:30 uur | De Korenbeurs (Beurszaal boven),
Lange Haven 145 |

Donderdag 23 mei | 20:15 uur | De Korenbeurs, Lange Haven 145 |

Fietstocht
Maarten woonde in het uiterste westen
en het uiterste oosten van Schiedam. Dat
is te ver uit elkaar voor een wandeling.
Aardige bijkomstigheid is dat Maartens
ouders elkaar leerden kennen bij de
Rotterdamsche Fietsclub. Voor Maarten
dus geen literaire wandeling, maar een
literaire fietstocht.
Zaterdag 25 mei | vertrek: vanaf De Korenbeurs met fiets om 11:00 uur.
Gids Hans Overheul leidt je in een kleine twee uur langs plaatsen die een rol spelen in
het leven en werk van J.M.A. Biesheuvel.

Onthulling muurtekst
Op de zijgevel van “Het Blauwhuis”, onderkomen van het Stedelijk
Gymnasium Schiedam van 1897 tot 1967. School waar Maarten in 1959
examen deed en waar hij Eva Gütlich ontmoette.
Zaterdag 25 mei | 13:30 uur | Lange Nieuwstraat 183 |

Literair Café
Te gast is deze maand Mensje van Keulen. Zowel Mensje als Maarten
debuteerde in 1972, zij met Bleekers Zomer en hij met In de bovenkooi. Beide
boeken groeiden in de loop der jaren uit tot klassiekers. Mensje en Maarten
raakten bevriend. Naast haar eigen werk wordt deze avond gesproken over
de vriendschap tussen hen beiden.
Woensdag 30 mei | 20:15 uur | De Korenbeurs, Lange Haven 145|
Toegang: €10,00 (€2,50 korting voor leden van de het Literair Gezelschap
Schiedam en de Bibliotheek. Scholieren met C.J.P. betalen: €5,00)
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