5i

O

U

O
O

Tilburg Litóair II
J
Kleine persen in Tilburg
Monumentje voor Joseph Hollander
Tilburgse boekencuriosa
Tymen Trolsky, het leven van een pseudoniem
'Andere' lectuur
Stichting J.H. Leopold

Tilburg,
tijdschrift voor geschiedenis,
monumenten en cultuur
Verscliijnt drie maal per jaar.
Jaargang 12, nr. 1
maart 1994
Uitgave
Stichting tot Behoud van
Tilburgs Cultuurgoed
K.V.K.: S 096029 • ISSN: 0168-8936
Redactie
Henk van Doremalen
Ronald Peeters
Vormgeving
Ronald Peeters
Bart Gladdines
Stukken voor de redactie
te zenden aan
redactiesecretariaat
t.a.v.
Ronald Peeters
Montfortanenlaan 96
5042 CX Tilburg.
Abonnementen
Jaarabonnement
f27,50
instellingen en bedrijven
f32,50
Losse nummers
verkrijgbaar in de
boekhandel (f8,50).
Abonneren door
overmaking op de
rekening van de Stichting
tot Behoud van Tilburgs
Cultuurgoed,
Beeklaan 57,
5032 AB Tilburg.
Gironummer 5625554
AMRO-bank rek.nr.
42.81.63.343
onder vermelding van
'abonnement 1994'
Foto's
Indien niet anders vermeld:
Fotocollectie van
het Gemeentearchief Tilburg.
Omslagfoto: Presentator
Rob van Gestel tijdens
'Tilburg Literair r in 1992

•

Opmaak en druk
Drukkerij-Uitgeverij
H. Gianotten B. V., Tilburg

Introductie
Tilburg Literair II
De eerste keer dat Tilburg Literair plaatsvond, was op 28 maart 1992.
Samen met de doop van het boek De Paap van Gramschap, vier eeuwen
schrijven en drukken in Tilburg van Ronald Peeters werd met deze manifestatie de opening van het nieuwe onderkomen van de Openbare
Bibliotheek op het Koningsplein gevierd. Daar vond het evenement ook
plaats, in de kantine, die helaas achteraf niet zo geschikt bleek voor dergelijke initiatieven. Maar hefst negen in Tilburg wonende auteurs gaven
toen acte de présence: Fred La Haye, Berry van Oudheusden, Jaap
Houdijk, Ed Schilders, W i m Voermans, Ko de Laat, Jace van de Ven,
Jasper Mikkers en Cees Verraak. De vijf laatsten zijn ditmaal weer van
de partij, met de aantekening dat W i m Voermans nu de presentatie verzorgt. Overigens traden er i n 1992 eigenlijk tien op, daar Grand Old
Man Jan Naaijkens, helemaal overgekomen uit Hilvarenbeek, zich niet
onbetuigd liet.
Bij de muzikale entr'acte zien we nog een bekende terug: Henk Koekkoek,
gevierd jazzmuzikant, die wederom met enkele muzikale bentgenoten
zal aantreden.
Zeven schrijvers treden tijdens Tilburg Literair 11 voor het voetlicht, drie
andere namen betekent dit dus. Dat zijn Hilde de Bresser, Ria Lhermitte
en Cees van Roosmalen. Laatstgenoemde zal door zijn ziekte niet zelf
op kunnen treden, dat doet Albert Gielen voor hem. Bio- en bibliografische gegevens van de betreffende schrijvers, tevens het programma van
de avond, treft de lezer achterin aan.
Twee jaar geleden kwam zoals gezegd De Paap van Gramschap uit
(spreekstalmeester Rob van Gestel toen: 'een soort Wehkamp waarin je
van alles kunt vinden wat literair is in Tilburg'), nu verschijnt tijdens de
tweede versie van Tilburg Literair deze special van het tijdschrift
Tilburg, waarin diverse onderwerpen over het literaire Tilburg aan bod
komen. De bezoeker krijgt het bij zijn entree aangeboden. Ik mag wensen dat zo'n begeleidende publikatie een vast onderdeel wordt bij de nu
geboren traditie Tilburg Literair.
Ten slotte w i l ik de Gemeente Tilburg, Stichting J.H. Leopold en
Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed voor hun respectieve
bijdragen bedanken. H u n steun was onontbeerlijk.
Cees van Raak
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Kleine persen in Tilburg
Lauran Toorians'

'Laumu Toorians
(1958) is historicus
en taalkundige.

In het Engels heten ze small presses, en in
het Nederlands is vooral dmkwerk in de
marge een uitdrukking geworden waarmee het verschijnsel wordt aangeduid.
'Kleine persen' zijn uitgeverijtjes die
zich vooral toeleggen op het produceren
van mooi drukwerk. De materiële vorm
van hun produkten geeft daarbij uiting
aan het plezier dat de makers beleven aan
de tekst en aan het drukken daarvan.
Kleinschalig zijn dergelijke uitgeverijtjes allemaal, vaak gaat het om de hobby
van één persoon, en ook de gedrukte oplagen zijn veelal uiterst beperkt. En dat
commercie hierbij geen rol speelt, zal met
dit alles ook wel duidelijk zijn. Tilburg
kent twee van dergelijke 'kleine persen':
de Cobbenhagenpers en
de Brandon Pers.
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egin jaren '80 begonnen Jos Kerkhof en
Frans de Koek te experimenteren met
een Johannesberger stopcihnderpers die
door hen van de ondergang was gered. Van
dit type pers zijn er i n Nederland waarschijnlijk nog maar drie of vier te vinden. De pers
dateert uit het eerste decennium van deze
eeuw, en was volledig gedemonteerd toen de
beide aspirant-drukkers ze in bruikleen kregen. Onderdak werd gevonden in het CobbenhagencoUege, waar Frans de Koek tekenleraar is en Jos Kerkhof Engels geeft, en waaraan
zij meteen ook hun imprint ontleenden. Later
werd hun drukkerijtje nog uitgebreid met een
elektrische Grafix proefpers uit de jaren '50,
die zij samen met letterkasten en toebehoren
overnamen van een scheidende drukker uit
Breda. Deze overname was vooral ook belangrijk door de voorraad fonts, waarmee het mogelijk werd grotere stukken zetsel ineens te
maken.
Na enig experimenteren om het materiaal te
leren kennen en om het métier in de vingers te
krijgen, kwam in 1985 Winter in Wales van de
Johannesberger stopcilinderpers. Het boekje
bevat een fraaie vertaling van twee gedichten
uit het middeleeuwse Wales, één uit het laatdertiende-eeuwse 'Zwarte boek van Carmarthen' en het andere uit het 'Rode boek van
Hergest' dat van rond 1400 dateert (de gedichten zelf zijn ouder). De bewerkingen zijn van
drukker Jos Kerkhof, die ook onder verschillende pseudoniemen regelmatig eigen teksten
of vertalingen in druk bezorgt.
Een project waaraan nu al geruime tijd gewerkt wordt, is de uitgave van de integrale
tekst van het Middelnederlandse mirakelspel
Mariken van Nieumeghen. In deze uitgave
wordt de tekst volledig ondergeschikt aan de
vormgeving, zodat elk van de in totaal geplande achtentachtig platen uiteindelijk een grafisch kunstwerk zal zijn.
Een ander succesvol produkt van de Cobbenhagenpers vormt de bundel met in een
Meierijsch dialect vertaalde klassiek- erotische
gedichten 't Braandt (1986). Als vertaler van
deze dialectische ondeugendheid vermeldt
het colofon Willem Lamoen, een van de aliassen van Jos Kerkhof. Dit drukwerkje werd in
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eerste instantie gemaakt als onderdeel van een
cassette i n samenwerking met enkele andere
'kleine persen'. Het succes was echter zo
groot, dat de Cobbenhagenpers nog een tweede druk oplegde, ditmaal met een ander colofon en ingenaaid i n een ander - soberder bandje.
In 1988 verscheen Ziekenhuisteksten 1984 met
korte gedichten van Luc van Hoek, dat met
zijn sobere opmaak en opvallend groot en
vierkant formaat een aantrekkelijk boekje is
geworden. De al gebleken voorliefde van Jos
Kerkhof voor Wales resulteerde verder in nog
twee fraaie uitgaven met Nederlandse bewerkingen van Middelwelse poëzie, waaronder
een tweetal gedichten van de beroemde dichter Dafydd ap Gwilym (ca.l315-ca.l350).
Verder verzorgt de Cobbenhagenpers ook affiches en nieuwjaarswensen e.d. voor het
Cobbenhagencollege, en verscheen er een
bundeltje met gedichten en linoprints van leerlingen.
Geheel i n overeenstemming met het begrip
'kleine pers', zijn de oplages van de Cobbenhagenpers erg klein. Gemiddeld worden
van een boekje niet veel meer dan vijfentwintig exemplaren gemaakt - een oplage van vijfenzeventig kwam ook voor en wordt door beide drukkers beschouwd als extreem groot.
Maar voor Jos Kerkhof en Frans de Koek staat
het plezier in hun hobby dan ook voorop, en
dat schuilt toch vooral i n het vormgeven en
opmaken van het drukwerk. Het drukken zelf
lijkt soms niet veel meer dan een noodzakelijke bijkomstigheid. Daar komt bij dat zij beiden
zijn aangewezen op hun schaarse vrije tijd en
hun pers ook niet anders zouden willen zien
dan als een aangename vrijetijdsbesteding.
Brandon Pers
De tweede 'kleine pers' die Tilburg rijk is, kent
een sterk overeenkomstige geschiedenis, maar

heeft ondertussen de toch wat ambitieuzer
vorm van een stichting aangenomen. In 1970
kocht Frans van der Ven een Engelse trapdegelpers. De hoogleraar arbeidsrecht prof.dr.
F.J.H.M. van der Ven was juist met emeritaat
gegaan, en kreeg daardoor weer meer tijd voor
zijn dichtende alter-ego Frans Valkenier.
Omdat zijn dichtwerk geen hoge verkoopcijfers haalde - en daardoor voor reguhere uitgevers niet erg aantrekkelijk was - en omdat hij
belangstelling had voor het grafische handwerk, besloot Frans van der Ven voortaan zelf
als drukker en uitgever te gaan optreden. Met
gevoel voor de relativiteit der dingen, koos hij
als imprint de naam Brandon Pers. Brandon is
Oudfrans voor 'toorts, strovuur': iets dat hevig, maar vooral ook kort, brandt en bijlicht.
A l i n 1971 verscheen zijn eerste boek, een verzenbundel met eigen werk: Frank Valkenier,
Kruimels van de tafel. De oplage bedroeg zestig
exemplaren, en dit ambitieuze getal zou later
alleen nog maar hoger worden.
In de periode tot i n 1988 zagen maar liefst achtendertig boekjes het licht. Het betreft daarbij
overwegend poëzie, maar ook proza en aforismen werden gedrukt, zowel van Frans
Valkenier/Van der Ven zelf als van andere,
overwegend Brabantse auteurs. Daarnaast
verschenen enkele vertalingen van Oud- en
Middelfranse poëzie. De oplagen groeiden gestaag tot een gemiddelde van honderdvijftig,
waarbij een aantal boekjes ook nog herdrukken beleefde. Die herdrukken verschenen dan
in offset en onder auspiciën van de Sectie
Literatuur van het Provinciaal Genootschap
voor Kunsten en Wetenschappen i n NoordBrabant, te 's-Hertogenbosch (zes stuks), of bij
Uitgeverij Gianotten in Tilburg (drie stuks).
In 1988 - Van der Valk was inmiddels de tachtig gepasseerd - werd de Brandon Pers ondergebracht i n een stichting om zo de continuïteit
te kunnen garanderen. De pers had zich ondertussen bewezen en had een vast bestand
van abonnees opgebouwd. De oplagen konden daardoor nog stijgen tot een gemiddelde
van tweehonderd, zodat tegenwoordig met
recht gesproken kan worden van een bibliofiele uitgeverij. Van der Ven trok zich in 1989 geheel terug, waarna de Stichting Brandon Pers
bestuurd wordt door Jan Naaijkens (voorzitter), Cees van Raak (secretaris), Jace van de
Ven (penningmeester) en Looi Naaijkens. Met
deze laatste beschikt de Brandon Pers over een
vaardig en talentvol graficus, die met deze bezigheid van zijn beroep zijn hobby maakt.
Van zowel Jan Naaijkens als van Jace van de
Ven is er bij de Brandon Pers ook werk verschenen. Met de recente bloemlezing Vijftien
Brabantse dichters van deze eeuiv (1993) is het totaal aan publikaties van deze 'kleine pers' op
drienveertig gekomen, waaronder zesendertig

maal poëzie. In totaal komt dat neer op de niet
geringe produktie van gemiddeld twee boekjes per jaar, een gemiddelde dat overigens
door de Cobbenhagenpers ook wordt gehaald.

L . C . Michels, Vcrfcre seria Indo, 1973 (120). Herdrukt: 'sHertogenbosch,

1976.

Frank Valkenier, Dekerststal uit mijn jeugd, 1974 (150).
Joachim du Bellay en Pierre de Ronsard, Vijf sonnetten,
vertaald door Frank Valkenier, 1974 (100).
E. Malavas, Pasfourelle (met een epiloog van A. van Gooi),
1974(100).

Adressen
Cobbenhagenpers, Jos Kerkhof en Frans de Koek, p / a
Cobbenhagencollege, Postbus 2191,5001 C D Tilburg

8. Jan Leyten, Het malle luchtkasteel, 1974 (100).
9. Frank Valkenier, Antieke portretten, 1975 (75).
10.

Carel Swinkels, Waf is dat alles stil, doodstil, 1975 (150).

11.

Govaert van Haarlem, Sic ff nondum, 1975 (124).

12.

Jeroen van Wilgen, Tot onder de bemoste huid, 1976 (129).

Stichting Brandon Pers, secretariaat. Schoolstraat 40,5038 ST
Tilburg

Herdrukt: 's-Hertogenbosch,

Herdrukt: 's-Hertogenbosch,

Literatuur

13.

1976.

1976.

Frank Valkenier, Drie maal koper, 1976 (110).

Ronald Peeters, Dc Paap van Gramschap. Vier ecimvn sclirijvcn en

14.

Lidewij Willems, Een vogel voor mijn raam, 1976 (157).

drul<l<en in TiUnirf;, Tilburg, 1992, blz. 30 en 37, en de daar opge-

15.

Carel Swinkels, Dc prins der posterijen, 1976 (148).

geven literatuur.

16.

Charles d'Orléans, Rondelen, vertaald door Frank

Over de Brandon Pers verder enkele stukjes van Carel Swinkels
in: Brabantia, 1975 (blz. 132-136,167-172,229-230) en 1976 (blz.

Valkenier, 1977(175).
17.

Frank Valkenier, Tussentijds. Fragmenten uif het niets, 1977

18.

Jace van de Ven, M//'» tragische ziekte en dood, }977 (124).

19.

Thomas Anckerstee, Het hinneusfe buiten, 1977 (160).

135-141,193).
Voor dit artikel werd verder gebruik gemaakt van het archief

(150). Herdrukt: 's-Hertogenbosch,

van de Brandon Pers en van gesprekken met de diverse betrokkenen, waarvoor mijn dank.

Herdrukt: 's-Hertogenbosch,

1978.

20.

Louis Schröder, Verzen van de middegaal, 1978 (145).

21.

Leo Boekraad, Boer en polder, 1978 (142). Herdrukt: Tilburg,

22.

Carel Swinkels, De goden slapen. Terug in hef gras. Een mid-

Uitgaven van de Brandon Pers
1. Frank Valkenier, Kruimels van dc tafel, 1971 (oplage: 60).

1978.

1980.

2. Frank Valkenier, Blamw verfclsels, 1973 (52).

delgrote steen, 1978 (125). Herdrukt: 's-Hertogenbosch,

3. Frank Valkenier, Mef barfelijkegroefcu, 1973 (72).

1978.
23.

Tymen Trolsky, Kwalrijnen, 1979 (130). Herdrukt: Tilburg,

24.

Jan van Sleeuwen, IVlade in Brabant, een spreekbeurt, 1979

25.

Cornelis Verhoeven, De omweg van hel woord, drie overzee-

1980.

(oplage onbekend).

gingen, 1980 (194). Herdrukt: Tilburg, 1980.
26.

Frank Valkenier, Zuidse sonnelteu, 1980 (144).

27.

Paul van den Heuvel, De tijd heeft geen oroers, 1980 (176).

28.

Fred La Haye, Gras, 1981 (110).

29.

Frank Valkenier, Rondelen, 1982 (148).

30.

Carel Swinkels, Dc blaniee tijger, 1983 (165).

31.

Louis Schröder, Het zenegroen, 1983 (125).

32.

Paul van den Heuvel, Eigentijdse fossielen, 1983 (175).

33.

Cornelis Verhoeven, Muggen en olifanten, 1983 (205).

34.

Joachim D u Bellay, Veertien sonnetten, vertaald door Frank
Valkenier, 11984] (150).

35.

Frank Valkenier, IGedichteul, 1985 (145).

36.

Cecco Angiolieri, Sonnetten uit hef duecenfo, vertaald door
Frans van Dooren, 1986 (144).

37.

Fred La Haye, Ierse gedichten, 1987 (150).

38.

Frank Valkenier, Laatste kwartier, 1989 (oplage onbekend).

39.

Jace van de Ven, Ecu dagje aan/op/in hef water, [1990]
(215).

De 28e uitgave van de
Brandon Pers

(1981).

gedichten van fredlahaye

40.

Geert van Beek, Van je familie moet je 'f hebben, 1990

41.

Jan Naaijkens, De man die niet sfenvu kou, 1991 (180).

42.

Willem van de Vrande, Zonder paraplu, 1992 (180).

43.

Vijftien Brabantse dichters van deze eeuw, 1993 (200).

(160).

De gedichtencyclus van Jace van de Ven, Kroniek van een verlangen (1984) werd wel door Frans van der Ven opgemaakt en ge-

zet, maar werd gedrukt en uitgegeven door Boekliandel
Gianotten, Tilburg. De oplage bedroeg vijfhonderd exemplaren.

Uitgaven van de Cobbenhagenpers
1. Jan van Brabant, M;»(id/t'iim'ii, 1983.
2. Jan van der Noot, Vierei/nen en epigrammen, 1984.
3. Toon Tellegen, Een binnenplaats, (1984; plano).
4. [Anoniem], Winter in Wales, 1985.
5. Guido Gezelle, Dien avond en die rooze, 1985.
6. Paul Oomense.a., Qii/fKret'/ Citpplement,1986.
7. J.A. dèr Mouw, Na liet afselieid, rond den tieuvel, 1986.
8. Dafydd ap G w i l y m e.a., Englynion, 11986].
9. Asklepiades e.a., 't Braandt, 1986. Herdrukt: 1987.
10.

Dafydd ap G w i l y m , De wind en De zeemeeuw, 1987.

11.

Piet Paaltjens, Immortelle XLIX. De Oostmeijerijsche en
Asturische vertalingen, (1987,1990; plano).
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12.

Luc van Hoek, Ziekenhuisteksten

13.

L u c van Hoek, Kleuren, (1988; plano).

1984,1988.

14.

Francais Halma to Robert Taylor, 1989.

15.

Janus Eenoog, Het lied der Tempelieren j Heimwee naar Celine,

16.

Janus Eenoog, Carnavalsliederen (2), 1991.

17.

Jos Kerkhof, Totems I t/m IV, (1991/1992; plano).

18.

Jos Kerkhof, Mariken van Nieumeghen, [pp.

(1990; plano).

/3/7/9/13/15]

(1991-; plano).

Monumentje
voor Joseph Hollander
Jace van de V e n '

* Jace van de Ven
(1949) is kunstredacteur bij
het Nieuwsblad. Hij schrijft
artikelen, recensies, columns, verhalen, gedichten.
Zie verder ook bio- en bibliografie Tilburg Literair II.

Kort na zijn dood, op 26 februari van het
vorig jaar, namen een paar Tilburgers het
initiatief om een monumentje voor
Joseph Hollander op te richten. Met hem
was per slot van rekening een van de bekendste Tilburgers heengegaan.
'Zot Joke' zeiden de mensen. Niet uit
kwaadaardigheid, de wijze waarop die
bijnaam uitgesproken werd, had eerder
iets vertederends.

K

ennelijk liep 'Zot Joke' al sinds de oorlog door Tilburg. Hij was een zoon uit
een joodse familie uit de Koningswei.
Zijn moeder, Anna Verbruecken, echtgenote
van Abraham Hollander, beviel van haar
zoon Joseph op 21 maart 1915, waardoor men
kan uitrekenen dat deze Tilburgse stadswandelaar bij zijn dood bijna 78 jaar was. Hij was
het zevende kind uit een gezin van twaalf en
in Tilburg wordt beweerd dat heel dat gezin,
op Joseph na, in de oorlog door de Duitsers is
omgebracht, dat Joseph zelf op het perron
heeft gestaan om afgevoerd te worden, maar
dat hij daar zo'n misbaar heeft gemaakt dat
men hem uiteindelijk heeft laten gaan. Joseph
zou van de gebeurtenissen in de oorlog een
mentaal trauma overgehouden hebben.
Of dat waar is, of dat Joseph ook tevoren al

1

enigszins een 'Zot Joke' was, weet ik niet. Dat
hij onder curatele stond, is in ieder geval geen
geheim, maar dat zijn curatoren niet erg mededeelzaam over hem waren, ook niet. Zij lieten
aan de Tilburgse initiatiefnemers die gelden
voor een monument voor 'Zot Joke' aan het inzamelen waren, weten dat de familie een dergelijke actie niet op prijs stelde. Die initiatiefnemers zijn toen met hun werkzaamheden gestopt. Terecht? Ik vind van niet. Want Joseph
Hollander was na zijn jarenlange dagelijkse
wandelingen door de Tilburgse binnenstad,
ook familie van de andere regelmatige bezoekers van Tilburg centrum. Zo voelde ik dat al-

daardoor zo ontheemd dat het zijn dood heeft
versneld?
Met mij zullen velen hem missen in het straatbeeld. Dat mannetje aan wie de IJdelheden der
wereld kennelijk voorbijgingen. Tonprater Sjef
Robben, die in zijn 'tonproat' van 1994 een
heel metronet onder Tilburg fantaseerde,
noemde het station dat onder V & D zou moeten komen, het Joseph Hollanderstation. En iedereen wist wat hij bedoelde. De kelder van
V & D was een van de favoriete plekken voor Jo
om even uit te rusten tijdens zijn wandelingen.
Daar zat hij dan lekker achterover in een tuinstoel. Niemand joeg hem weg, want dat Jo
daar zat, dat hoorde zo, dat was zowat de enige standvastige factor in een stad met zo weinig zelfvertrouwen dat ze achter alle modes en
trends aanrende. Was Tilburg textielstad, onderwijsstad, wijnstad, industriestad, compact
of totaal, Jo trok er geen andere jas voor aan of
ging voor de afwisseling een keer bij Sparidans-Loos zitten.
In de zeventiger jaren schreef ik enige tijd een
tweewekelijkse column in het Tilburgse
Hogeschoolblad die 'De Tilburgse straatzanger' heette. De rubriek toonde een foto van een
draaiorgel met 'Zot Joke' ernaast. Daarnaast
stond een verhaaltje, waarin ik een situatie uitlegde, en onder dat verhaaltje een liedje. De indruk werd gewekt dat het liedje door de man
bij het draaiorgel, 'Zot Joke' in zijn leren jas,
gezongen werd. Met orgelbegeleiding.
Zo stel ik me zijn monumentje voor. Jo, naast
het orgel, stralend, luisterend naar de voor ons
onbekende melodie die bij de volgende tekst
hoort:

Monumentje voor Zot joke
Met kortgeschoren haar en leren jas
De handen in de zakken, winter, zomer
Voortstappend in de straat met zachte pas
Of staand bij iets of niets, klaarlichte dromer?
Jokc Hollander
Heuvelstraat,
1981.

Foto
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thans en daarom dacht ik, toen het monumentje in steen, brons of staal niet door bleek te
gaan, dat ik een monumentje voor hem op
moest richten in taal, een sonnet dat moest
khnken als orgelmuziek, want daar kende iedereen 'Zot Joke' van, van het draaiorgel. Als
dat speelde, stond hij ernaast.
Dan leek hij gelukkig. Maar je kon hem ook tegenkomen als hij maar wat voor zich uit liep te
brommen in die eeuwige leren jas van hem.
Sinds een paar weken voor zijn dood had hij
die trouwens niet meer aan. Was hij eindelijk
dan toch versleten? En voelde 'Zot Joke' zich

Daar jij er was bij alles wat er was,
Werd jij familie ook al bleef de schroom er
Om jou eens aan te spreken, want en face
Sloeg jij de ogen neer, klaarlichte dromer?
Ze zeiden dat jij heel erg rijk moest zijn
Maar wat is rijk zo mensettschuw en klein,
Zoon van het oude volk, de oorlog, curatele.
En van de straatjeugd slachtoffer van gein?
Dat jij nu in dat blind geluk mag delen!
En dat je daar bent waar de orgels spelen!

7

Tilburgse boekencuriosa
Ronald Peeters*

'Ronald Peeters
(1953) is als hoofd
dienstverlening en

Toen mijn boek De Paap van Gramschap.
Vier eeuwen schrijven en drukken in

plaatsvervangend gemeen-

Tilburg in 1992 uitkwam, wist ik dat dit

tearchivaris werkzaam bij

maar een momentopname kon zijn.^ Zo

het Tilburgse Gemeentearchief. Vanaf 1970 publi-

gaat dat met encyclopedische werken. Er

ceerde hij vele tientallen arti-

komen altijd supplementen. Zeker als je

kelen en boeken op locaalhistorisch gebied.

biografische lemmata opneemt van nog
levende auteurs. Deze blijven immers
steeds maar produceren. Een aantal
merkwaardigheden en met name oude
gegevens over boeken die ik sinds mijn
publikatie heb gevonden, worden in
deze bijdrage behandeld.

Eind

19e-eeuwse

knbinetfoto door
Schuil 'artist

A.G.

photogranf'

te 's-Hertogenbosch,
een geschilderd

namportret

van Antonius

van Gils

(1758-1834)

temidden

van zijn bibliotheek.

R

ecent verscheen bij Jan van Laarhoven
Boeken B.V. in een oplage van 750
.exemplaren een Tilburgs hterair relatiegeschenk. Neerlandicus en bekend publicist
(onder andere van de 25 delen tellende serie
Spectrum van de Nederlandse letterkunde in samenwerking met zijn echtgenote dr. N . Rogier) dr. Marcel C A . van der Heijden, stelde in
opdracht van Van Laarhoven een bloemlezing
samen onder de titel Lys Sint Mourel en andere
Tilburgse schatten. Tilburg in het werk van enkele
schrijvers.^ Daarin worden de avonturen van
Lys Sint Mourel, werkzaam i n een Tilburgse
herberg i n de zeventiende eeuw, uit de doeken
gedaan. De overige hoofdstukken zijn fragmenten uit de werken van ds. Stephanus
Hanewinkel (1799), Pieter Costerus (1830),
Elise van Calcar (1851), Ed de Nève (1948) en
Nor Heerkens (1975).
Boekenbezit
Ik schreef eerder al over het particulier boekenbezit van onder anderen Adriaan van der
Willigen, ds. G.D.J. Schotel, Armand Diepen,
dr. H.W.E. MoUer, F.H.M. Ouwerling, Lambert G. de Wijs en A.P.M. de Kluys.-' Over
Tilburgs boekenbezit in het verre verleden
duiken, soms zeer fragmentarisch, steeds
meer gegevens op.
In boeken vind je vaak een ex-libris of eigendomsmerk geplakt of ze bevatten soms de
naam van de eigenaar. Zo kocht ik in 1973 uit
de doublettencollectie van de Capucijnen in
Den Bosch een zogenaamde Biblia Sacra uit
1755, die op het schutblad een handtekening
bevatte van de bekende uit Tilburg afkomstige
theoloog en auteur ('Primus') Antonius van
Gils (1758-1834). Van hem is nevenstaand portret bekend waarop hij te midden van zijn bibliotheek is afgebeeld.* Boeken uit zijn bezit
zijn tegenwoordig nog zelden te traceren.
Aan de Wetenschappelijke Collectie Juridica
van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage werd in 1993 een boek toegevoegd dat afkomstig was uit de Centrale Bibliotheek van
de Fraters C M M te Tilburg. Dit oude werk
Commentaria in tifiilum de actionibus institutionutn libri quarti (Panormi, 1642) van de auteur
V.l.D. Don Honufrio Cigala, bevat naast het ei-
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gendomsstempel van de Fraters op het titelblad, een Latijnse tekst op een ander blad,
waaruit blijkt dat dit boek als tweede prijs gediend heeft voor Christianus Mombers uit
Tilburg, op het einde van de tweede klas (de
grote figuur) van de Latijnse school in het
Belgische Meerhout, uitgereikt door de rector
van die school G. van Dam op 22 augustus
1770. Vermoedelijk betreft het de Tilburger
Christiaan Mommers (gedoopt 4 januari 1753,
overleden 30 januari 1832).''
Een rijke bron van informatie over het vroegere Tilburgse boekenbezit zijn de inventarissen
van nagelaten goederen die we aantreffen i n
de rechterlijke en notariële archieven van
Tilburg. Een van die boedelinventarissen bevat een uitgebreid overzicht uit 1738 van het
huisraad van wijlen schoolmeester Lodewijk
van der Hammen en zijn vrouw Cornelia van
de Merenbergh.* Hij was een telg uit de hervormde schoolmeestersfamihe Van der Hammen die in 1650 in Tilburg was neergestreken
met de uit Rotterdam afkomstige Johann van

der Hammen. In de daarop volgende tachtig
jaar heeft ze driemaal een school bediend.
Schoolmeesters stonden in die tijd in behoorlijk aanzien. Zij waren niet rijk, maar beslist
ook niet onbemiddeld. Lodewijk van der
Hammen, die van ongeveer 1671 tot 1736 bijschoolmeester was in de herdgang Korvel, bezat blijkens de genoemde inventaris, naast een
huis met erf nog een tiental percelen bos, akker- en weiland in het gebied Korvel en Laar.
Interessant is i n dit opzicht de lijst van roerende goederen. In de kamer hingen dertien schilderijtjes en een 'slaande horlogie dog heeft in
lange niet gegaan'. De garderobe van hem en
zijn vrouw was aanzienlijk. In het portaal hing
'een lantkaart met een schoolbort en een
schel'. Op het opkamertje werd een 'allemanack waar in eenige aanteekeningen van overleden Van der Hammen' aangetroffen. Tijdens
het inventariseren van de boedel merkte juffrouw Hannerman, de dochter van Lodewijk,
nog op dat 'onder Van der Burgt een bijbel in
folio met prenten en een martelaarsboeck' berusten. In de voorkamer stonden ook nog twee
manden met boeken, een voor die tijd gebruikelijke manier om boeken op te bergen.^ Het
was inmiddels avond geworden en de volgende dag, 21 juni 1738, werd een uitvoerige lijst
van die boeken samengesteld. Deze lijst van
ruim negentig nummers geeft een aardig overzicht van het relatief rijke boekenbezit van een
achttiende-eeuwse schoolmeester. Volgens
Van der Logt moet een deel van de bibliotheek
van Van der Hammen afkomstig zijn van zijn
zwager, de Tilburgse geneesheer dokter
Paulus Scholt. Er bevinden zich enkele medische boeken (onder andere Een boekje van de
pest) in en twee door hem geschreven manuscripten. Opvallend is een blijkbaar populair
medisch werk van Jan van Beverwijck dat we
ook tegenkomen in een achttiende-eeuwse
Bossche boedelbeschrijving.*^ Verder veel boeken over geschiedenis, theologie en reisboeken, bijvoorbeeld: De historie van de Nederlantse
oorlooge door Emanuel van Meeleren, De tien eerste boecken der Nederlantse oorloogen beschreven
door P: Phamianus Stratdo in groot octaaff. De
treurige geschiedenisse van de Napelse beroerte.
Remonstrantie tegens de paapse affgoderije,
Psalmen Davits in rijm. De stantvastige Genoveva. Beschrijving van 't huwelijk van Adam en
Eva, Nieuwe persiaanse rijs. Nieuwe rijse door
Spanje van Madame Dounou, etc. Tot slot worden zonder beschrijvingen genoemd: 'nog eenige quaije defectueuse boeckjes en stuckjes,
en quaije papieren in een mand'. De verblijfplaats van de boeken van Lodewijk van der
Hammen, als ze nog bestaan, is onbekend. We
hebben gelukkig wel zijn catalogus.
Toen de protestantse drossaard mr. Pieter van
Hoven op 21 oktober 1753 'op den casteele al-
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hier binnen Tilborgh' overleed, liet hij zijn enige erfgename Jacoba Margaretha van Hoven,
weduwe van mr. Lucas Trip Cornelisz., i n zijn
'sterffhuijs' onder andere een collectie boeken
na, die door notaris Cornelis Bles werd beschreven.*^ Van Hoven genoot omstreeks 1730
een salaris van ruim ƒ 1100 per jaar, wat in die
tijd een vermogen betekende.'" Het is daarom
niet verwonderlijk dat hij zich het kopen van
de ruim 150 boeken goed kon vooroorloven.
Blijkbaar had Van Hoven zijn boeken systematisch geordend, omdat de lijst ook van een bepaalde systematiek getuigt. De bibliotheek bestond uit onder andere theologische werken
(vijf verschillende werken van dominee Petrus
van der Hagen, waaronder De Heijiielbergsche
Cathacismis), boeken over Amsterdam, Europa,
Michiel de Ruijter, Don Quichotte en Vondels
treurspel Palamedes ojf vermoorde onnooselheijdt.
Er zaten veel Franse werken tussen, onder andere van Voltaire en de Pables choisies de la
Fontaien, en veel juridische vakliteratuur, zoals
het boek van Joost Damhouder Practijk in sivile
saacqiic en de Costuijmen van Brabant, Limborgh,
en Mechelen. Van Hoven was ook i n het bezit

van de tegenwoordig kostbare 18e-eeuwse
Atlas nouveau van Fransman Guillaume de
ITsle, en de laat-17e-eeuwse Atlas minor van
de Nederlander Nicolaas Visscher." Een opvallend boek is Salomons spreiike en prediker in
digt door johannis Uleeus. Deze Johannes
Ulaeus (Jan den Uyl) was vanaf 1684 tot zijn
dood i n 1732 predikant te Tilburg en, binnen
de kleine Tilburgse gereformeerde gemeenschap, hoogstwaarschijnlijk een kennis van
Van Hoven.'- Dat i n de bibliotheek ook Alle
de werken van W.V. Fockenbroek 1 en 2e deel
aanwezig waren, is misschien niet verwonderlijk als we weten dat deze Focquenbroch
bevriend was met Ulaeus en dat zij samen
een boek publiceerden over de tweede
Engelse oorlog in 1666. Via Ulaeus is Van de
Hoven misschien aan deze twee boeken gekomen.
Uit het begin van de vorige eeuw vond ik twee
boedelinventarissen waarin boeken werden
opgesomd. Op 26 oktober 1804 overleed op de
Heuvel dokter Henricus Willem Roupe. Zijn
nalatenschap werd twee dagen later geïnventariseerd door de schepenen Adriaan van Gils
en Norbart Schoffers en de gezworen klerk
Pieter Molengraaff op last van notaris Johan
van Meurs.'-' In een boekenkast werden een
vijftigtal boeken, voornamelijk medische, farmacologische en chemische werken, en 'een
partij manuscripten, eenige in defferente banden en formaat, anderen niet ingebonden' aangetroffen. Een van de werken was door hemzelf geschreven: H.W. Roupe, Ademhaling. En
ook in deze bibliotheek bevond zich het blijkbaar nog steeds populaire Foquenborg Werken 2
deelen. Niet tot de vakbibliotheek van Roupe
behoorden onder andere: F. Halma's frans en nederduyts woordenboek twee deelen, ƒ. Thijs over de
Heygrondcn, Dictionaire de industrie 6 deelen, ƒ.
Knops, Vaderlandschen landbouw 3 stukjes. Een
frans kerk ofgebedboek (defect), Algemeene konst en
letterboden van july tot december 1803 een deel.
Een paket dito niet ingebonden en Negen hoogduytsche boekdelen in octavo. Veel bezittingen had hij
volgens de inventaris niet. Blijkbaar was hij op
de Heuvel i n de kost bij de huisvrouw van
Peter Mattijs Backx. Tot slot wordt nog vermeld 'eene rekening van Palier en Zoon
Boekhandelaars te s' Bosch bedragende ƒ 2614-8 ten lasten van den voorn, overledene'.
De 'geabandonneerde' (afgestane) boedel van
Franqois van der Hoeven op de Heuvel, werd
op 15 maart 1810 geïnventariseerd door
schout-civiel Willebrordus Anthonius Dams,
schepen Petrus van Meurs en gezworen klerk
Pieter Molengraaff op verzoek van procureur
en curator Johan van Meurs sr.'"* In 'twee boekenkamertjes' werden ongeveer driehonderd

boeken en een boekenkast aangetroffen. Het
waren vooral boeken op het gebied van Franse
en Nederlandse taal- en letterkunde, filosofie,
geschiedenis en reizen. Er bevonden zich enkele curiosa tussen zoals Brief van Almasius, belangende het lank haar van de mannen, en de lokken der vrouwen en drie boeken over scheepsbouw: Verhandeling van de Nederlandsche
scheepsbouw. Verhandeling van den Hollandse
scheepsbouw en Grontbeginselen van den scheepsbouw.
De oudste Tilburgse boekhandel
Tot voor kort dateerde de oudste vermelding
van een Tilburgse boekhandel uit 1599. Dit betrof de activiteiten van boekhandelaarster
Janneke Gerit Berys van Oerle. Archief-medewerker Luud de Brouwer vond in de voogdijen boedelrekeningen in het Rechterlijk archief
van Tilburg nog een aantal aardige vermeldingen vanaf 1587.15
De voogden van Peter en Marijken, onmondige kinderen van Jans Jan Scheuren en Wijnken
Peter Jan Berijs, deden in 1589 onder andere de
volgende uitgaven: 'voor Peteren gecocht eenen A.b.boeck voor 11 oirt' en 'voor eenen catechismus tot behouff van Maijken de dochter gecocht betaelt 1 st. 1 oirt'."' De voogden van Jan,
onmondige zoon van wijlen Claes Henrick Jan
Leijten en Jenneken Jan Jan Claes Stevens, noteerden in 1596 'voor eenen boeck genoempt
die historie van Tobias betaelt aen Jenneken
Geridt Berijs inden meert 96 111 st. 111 oirt'.^^ In
1597 wordt een uitgave vermeld voor Jan, de
zoon van wijlen Andries CorneHs Pauwels en
Peterken Jan Willemss Verschueren: 'voor een
devotieboecxken tot behouff van Jan Driessen
gecocht van Jenneken Geridt Berijs daer voor
betaelt 111 1/2 st."** Door de voogden van de
onmondige kinderen van wijlen Jan Cornelis
Cornelis Danielssoon en Aleijdt mr. Henrick
Zwijsen werd 'den Vlen januari 1604 voor eenen boeck goet pampier ende eenen boeck van
Catonis Disticha tsamen betaelt xi 1 /2 st.', 'voor
den Etimologia ende twee andere latijnse boecken
twee boecken pampiers schaften etc. alle tot
behouff van Henricken gecocht tsamen betaelt
XXI1/2 st.', 'Item voor eenen Latijschen evangelie boeck, Jenneken Geirtd Berijs betaelt V st.' en
'Alnoch voor eenen boeck genoempt Prognosmata deselve betaelt 1111 /2 st."'
De voogdij- en boedelrekening uit 1613 van
Jan en Peter, de onmondige kinderen van wijlen Jan Jan Henrick Cornelissen en Cathalijn
Cornelis Peter Heijsten bevat interessante uitgaven van boeken, zoals 'een lange passie
boeck', 'eenen boeck diemen noempt Christen
Leerlinge', en 'eenen evangelie boeck'.
Een boedelrekening uit 1614 ten slotte, voor de
onmondige zes kinderen van wijlen Peter
Cornelis Gheerijtss van Heijst en Jenneke

Adam Willem Koenen(?) somt uitgaven van
schoolboeken op die in de periode vanaf 1587
tot ca. 1599 gedaan zijn in Tilburg en Breda.-'
Genoemd worden bijvoorbeeld: twee boeken
'den eenen genaempt Samsom ende den anderen Meciam', 'drije franchoijsche boecken, te
weten de vijer heemskijnderen, Amadis de Gaule
ende eenen Dialogus bij hem tot mr. Jacoppen
Beaufremme geleert' (1599), 'een corte passie
ende een historie', 'een historie van Thobias met
een gebeboecxken', 'eenen grammatica'. Bij
Jenneken Geerijt Beris werden twee boeken
voor V i l stuivers gekocht, genaamd 'Progijmnasmata, ende den anderen regimenta'. In
1587 werden voor V I 1/2 stuivers bij haar
'twee conjugatien met eenen vocabulaer' gekocht. Janneke Berys deed goede zaken in die
tijd. Of zij nog andere boeken verkocht dan
schoolboeken voor de Latijnse school, is niet
bekend, maar aannemelijk is dat wel. Haar
man was de bekende raadsman Gerit Willem
Berys van Oerle, een der rijkste ingezetenen
van de heerlijkheid Tilburg en Goirle. Van
haar boekhandeltje leven hoefde ze dus niet.

Noten
1

Uitgave Boekliandel Gianotten B.V., Tilburg, 1992,184 blz.
Het eerste exemplaar werd op 26 maart 1992 uitgereikt aan
de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse
Zaken G . Jansen (die de verhinderde minister mevr.
l.Dales verving) ter gelegenheid van de opening van het
Tweede Stadskantoor op het Koningsplein en de daarin
gevestigde Openbare Bibliotheek.

2

1994,79 blz., met illustraties van Nelleke de Laat.

3

Dc Paap vait Gramschap. Vier ceineen schrijven cn iirukl<en in
Tilburg, Tilburg, 1992, p. 24-26.

4
5

Dc' Paap z'an Gramschap, p. 64-65.
De volledige tekst in handschrift luidt: Tn Majori Figura
Secundus Christianus Mombers Tilburgensis. Dab:
Merhouti 22 Aug: 1770. Quod attestor G . van Dam schol:
Rector'.

6

Gemeentearchief Tilburg ( G A T ) , Rechterlijk archief (RA),
inv. nr. 500, d.d. 25 juni 1738. Uitvoerig gepubliceerd (met
boekenlijst) door D. v.d. Locht, 'De bibliotheek van
Lodewijck van der Hammen, schoolmeester op Korvel te
Tilburg ca. 1671-1738', in: Brabants Heem, jrg. 9,1957, p. 7982. Zie over de schoolmeestersfamilie Van der Hammen
ook: Dr. B. Dijksterhuis, Bijdragen tot de geschiedenis der
heerlijkheid Tilburg en Goirle, W. Bergmans, Tilburg, 1899, p.
158-159,174 en 180, en C.J. Weijters, Scholen cn schoolmeesters in Tilburg 1532-1858, Tilburg, Boekhandel Gianotten
B.V.,1981,p. 55-59.

7

Karin Strengers-Olde Kalter, 'De bibliotheek van Pieter
van Bree te 's-Hertogenbosch. Onderzoek naar boekbezit
in de achttiende eeuw aan de hand van boedelinventarissen', in: Brabants Heem, jrg. 42,1990, p. 71-76.

8

'De bibliotheek van Pieter van Bree', p. 74.

9

G A T , Notarieel archief (NOT), inv. nr. 86, d.d. 15 december 1753, fol. 271,271 v en met name fol. 282v-287v. Zie bijlage 1 hierna.

Versameling van eenige predikatiën over uijtgeleere plaatse

lijkfieid Tilburg en Goirle onder prins Wilhelm V l l l land-

van 't woordt godts, door Petrus van der Haagen in quarto

graaf von Hessen-Kassei. Hij woonde voornamelijk in

hoorn bandt.

Hilvarenbeek. Zie over hem: Dijksterhuis, Bijtirngai, p. 16,

Een dito.

23,47,49,54,171,182 en 189; Edmond Meelis, Uit Tilburgs

Salomons spreuke en prediker in digt door Johannis Uleeus in

verleden. Losse schetsen uit de geschiedenis van Tdburg,

octaaff hoorn bandt.

Tilburg, z.j. (1900), p. 48-70.

De brieven des apostel Pauli aan de Philipensen door ds. Petrus

10

Dijksterhuis, Bijdragen, p. 49.

van der Hagen in quarto bruijnen bandt.

11

J.J. Vredenberg-Alink, Spiegelder Wereld. Over de belangrijk-

Roomschen affval door Andreas Lansman in quarto hoorn

ste Nederlandse kaart- en atlasmakers en hun werk. Utrecht,

bandt.

1969, p. 78,102 en 107.

Ontleedinge der misse door Piere Dumolin in kleijn octaaff

12

Dl' Paap van Gramschap, p. 154-156.

hoorn bandt.

13

G A T , RA, inv. nr. 513, d.d. 28 oktober 1804, fol. 81v-84.

De beijen korf f des roomsche kerke door Philip Marnix kleijn

14

G A T , R A , inv. nr. 498, d.d. 15 maart 1810, ongefolieerd. Zie

octaaff hoorn bant.

bijlage 2 hierna.

Vaderlijcke onderwijsinge door Johan Casimir Kolbe van

15

ê

Pieter van Hoven was vanaf 1724 drossaard van de lieer-

De Paap van Gramschap, p.21-22 en de aldaar opgegeven li-

Wartenbergh aan zijne kinderen, kleijn octaaff hoorn bandt.

teratuur. Voor de vriendelijke verstrekking van gegevens

Oude Hollantsche geschiedenisse off korte rijm kroneek door

uit de voogdij- en boedelrekeningen bedank ik mijn colle-

Casparum Wachtendorp in quarto hoorn bant.

ga L u u d de Brouwer.

Beschrijvinge der stadt Amsterdam door Arnoldus Montanus

16

G A T , R A , Voogdij- en boedelrekening 1595-1.

in quarto hoorn bandt.

17

G A T , R A , Voogdij- en boedelrekening 1598-5.

Het ontroerde Nederlandt in quarto hoorn bandt.

18

G A T , R A , Voogdij- en boederrekening 1602-1.

Inleijding tot de Historiën der voornaamste rijcke en staaten in

19

G A T , RA, Voogdij- en boedelrekening 1607-4.

Uropa door Samuel Pufendorff in octaaff bruijnen bandt.

20

G A T , R A , Voogdij- en boedelrekening 1613-4.

Het leven en bedrijft van den heer Miggiel de Ruijter door

21

G A T , R A , Voogdij- en boedelrekening 1614-1.

Gerrart Brant in folio hoorn bant.
De liefde van Diana en Eudimion treurspel.

/

Een cronijckü in kleijn octaaff hoorn bandt.
Een hoogduijts medicijn boeck kleijn octaaff bruijnen bandt.

12

Bijlage 1: Nagelaten boeken van
drossaard mr. Pieter van Hoven
1753*

D'Oostindisch vojage door Wouter Schouten in quarto bruijnen
bandt.
J. Cats wcrcken in quarto bruijnen bandt.
J.L. Gottfrieds historische kronijck eerste, tweede, en derde

Een grooten bijbel in groot folio met kooper beslag.

deel in folio bruijnen bandt.

Een dito groot quarto in bruijnen bandt.

Laparfait Connoissance des chevaux par J. deSaunier in groot

Een dito in ordinair octavo met koper beslag.

folio lossen bandt.

Het nieuwe Testament groot octaaff in schagrijnen bandt.

Histoir de Don Quixotte I e 2e 3e 4e en 5e deel kleijn octaaff

Een dito kleijn octaaff.

bruijnen bandt.

Een Bijbel ordinair octaaff in groen schagrijn met vergult be-

Les lettres de compte de Bussij I e 2e 4e 5e 6e en 7 deel in kleijn

slag.

octaaff bruijnen bandt.

Een dito kleijn octaaff in bruijnen band met silver beslag.

Les oeuvres du sr. Roussearis I e 2e en 3e deel kleijn octaaff

Nog een dito.

bruijnen bandt.

Davidts Sphalmen in octaaff bruijnen bandt.

Memoires de mr. D'Artangnan I e 2e en 3e deel kleijn octaaff in

Verborgentheijdt der Godtsaligheijdt in quarto hoorn bandt

bruijnen bandt.

door ds. Petrus van der Hagen.

Amusemens des aux D'aix la Capelli I e 2e en 3e deel kleijn oc-

Vreede der ziele en vergenoeging des geestens door P. Molin

taaff bruijnen bandt.

Jun.

Oeuvres diverses d u Sieur I e deel kleijn octaaff bruijnen bandt.

Sermons sur divers textes par M . Tillorson docteur antheologie,

L'homme de cour traduit des I'espagnol de Balthasar Gratian

in kleijn octaaff hoorn bandt.

kleijn octaaff bruijnen bandt.

Thomas a Kempis Navolginge Christie kleijn octaaff hoorn

Les berge fidelle kleijn octaaff bruijnen bandt.

bandt.

Epigramatium Joan O w e m in dito bant.

Hieronijmie Savonarolo devote en seer godtvugtige meditatiën

Een dito.

kleijn octaaff hoorn bandt.

Recueil des Eniguses.

De Heijdelbergsche Cathacismis door ds. Petrus van der Hagen

Fables choisies de la Fontaien in dito bandt.

in quarto bruijnen bandt.

Oeuvres de Corneil I e 2e 3e en 4 deel in dito banden.

De godtsdienstigen christin in sijn aard en gedrag in kleijn oc-

Les curios de Paris I e en 2e deel in dito banden.

taaff hoorn bandt.

Deschription des Versailles I e en 2e deel in dito banden.

Waare boetvaardigheijdt voorgestel! in verscheijde soo boet als

Les theatres Italiaan 4e 5e en 6e deel kleijn octaaff hoorn bandt.

bededaghs predicalien door ds. Petrus van der Hagen in quarto

Memoire toeschant les ambassadeurs et les ministres publics in

bruijnen bandt.

dito bandt.

Een beijbeltje verdeelt in drie aparte bande kleijn octavo bruijne

Pubh Ovidii Nasonis operum Ie 2e en 3e deel in dito banden.

bandt.

Schoole Salernitana in dito bandt.

Nouvelle nelation contenant les voyage de Thomas Gage I e

Poësis de madame est de mademaselle des Houllieres dito

deel in dito bandt.

bandt.

De getrouwe herder bleij eijnt herderspel in dito bandt.

La conduite du duc D'ormond pandan la compagne 1712 en

Dictionaire geographique universel in quarto hoorn bandt.

Flandredito bandt.

Een dito antiquitatum romanarum wat kleijnder.

Sermonts du perre Cheminals de la compagnie de Jesus in dito

Hugo Grotie De jure belli ac pacis in kleijn octavo hoorn bandt.

bandt.

Grotius van 't regt des oorlogs en vreede in quarto hoorn

Godts wijsheijdt geopenbaart in de wercking der schepping

bandt.

door Johan Raaij dito bandt.

Variarum resolutionum juris sivilis lib. 4 in dito bandt.

Samaritane offte spiegel der Godtvreesentheijt en eerbaarheijdt

Waare oeffeninge der planten door Abraham Munting dito

in dito bandt.

bant.

Memoirs du cardinal de Retz 2e 3e en 4e deel in dito bande.

Index van de ordonantien der gemeene middelen over Brabant

J.V. Vondels Palamedes off vermoorde onnooselheijdt treur-

in dito bandt.

spel in dito bandt.

Danilis Klaseni J.W.D. Adcjue in accademia julia antesessores

De Republicq der Vereenigde Neederlanden door J.M.

etc. Commentaris in constitutiones crimnales Caroli de Vijffde

Janincon 1 e 2e en 3e deel in dito banden.

Imperatores, in dito bandt.

Les spictakel de la nateure 6 deelen in dito bandt.

Practijk in sivile saacque door Joost Damhouder in dito bandt.

Tomas acempus Navolging Christi in rijm dito bandt.

Kerkelijk placaat boek door N . Willens.

Het voorgevallene tot Amsterdam in de besending door sijn

Kerkelijk placaat boek bij een gebragt door Paulus Schcltus in

hoogheijdt anno 1683 in folio lossen bandt.

dito bandt.

Instructie van de Kamer der directeure van den Levantsen han-

Resolutien der Heeren Staaten van Hollant en West Vrieslant in

del ende navigatie in de Middelantsche Zee tot Amsterdam in

dito bandt.

folio hoorn bandt.

Woorden boekbetreckelijk tot de vier quartiere van de

Atlas nouveau concenant toutes les parties du monde par

Meijerije door J.C. Santvoort kleijn octaaff hoorn bandt.

Guillaume de L'Isl groot folio lossen bandt.

Commentaris de criminibus in quarto hoorn bandt.

Atlas minor sive geographia compendioso qua orbis terarum

De Codex Batavis door Eduart van Surk in dito bandt.

par paucas attamem novissimas in dito bandt.

Corporis juris civilis tomis primus kleijn octaaff hoorn bandt.

Nieut kaart boek van de 17 Nederlantse provinciën door F. de

Alle de werken van W . V . Fockenbroek l en 2edeel dito bant.

Wit in dito bant.

Manier van procedeeren in sivile en crimineele saacque door
Simon van Leeuwen in dito bandt.
Marcelli Pallingenii in dito bandt.

* G A T , N O T , inv. nr. 86, d.d. 15 december 1753, fol. 282v-287v.
Transcript is soms voor de leesbaarheid aangepast.

Generaal register over de vijff deelen van het groot placaat
boek in kleijn octaaff bruijnen bandt.
Benedictie Carprovi J.C. Sonsiliarii electoralis saxonici practiso
novo inperialis sax onise rerum criminalium in folio lossen bandt.

^

Bijlage 2: Boekenbezit van Franqois
van der Hoeven op de Heuvel 1810*

Alle de wercken van mr. Pieter Bort in ses tractaten in dito
bandt.

Delaporte, nieuwe reisiger 14 deelen defect.

Oeconomia generali de la compagne ou nouvelle maison rusti-

Algemeen woordenboek 4 deelen in tolia, defect.

que par les sieur Lovis Liger in quarto lossen bandt.

s'Gravenhaagsche en Rotterdamsche postwagen 3 deelen.

Gesantschappen van Japan in kleijn folio bruijnen bandt.

Kosmopoliet 2 deelen.

Besondre aanmerckingen over het aanleggen van lanthuijsen,

Hollandsche Spectator in 12 banden.

lusthoven, plantasien etc. in quarto lossen bant.

L' Enfant du carneval 2 Tommes.

Les spectable de la nateure 2e en 3e deel.

Lettres HoUandaise 2 Tomm.

Costuijmen van Brabant, Limborgh, en Mechelen 1 e en 2e deel

Faber Reisbeschrijvingen 4 deelen.

in folio hoorn bandt.

Simson een boekdeel.

Voedt ad pandeitas I e en 2e deel in dito bandt.

Salonion, door Gerrit Papen.

Caises solebers intressantc 13 deelen octaaff lossen bandt.

Jacob door denselven.

Nouvouv tiatrc Italian kleijn octaaff lossen bandt.

Les melle a une folie contes francais par M . N . 3 Tomm.

Ouvres des tiatre de monsr. Nericault des touches dito bandt.

Een paket Letteroeffeningen en Bibliotheeken.

Brieven en gedenck schriften aangaande t voeren van oorlog

Histoires de mes Clarisje Harlove 12 deelen.

1711 dito bandt.

Precis historiques de la Revolution francaise.

Tragedis de monsr. Campistron dito bandt.

Chomel Woordenboek 2 banden defect.

Histoire secrete des intrigeus de la France in dito bandt.

De Nieuwe Reiziger 2 deelen defect.

Temple de gout par mr. de Voltaire dito bandt.

Ouvres de Theatres de mr. Destouches 2 deelen defect.

Les paisant par Venice ou les memoirs de m... par M . de

Journal Literaire 17 deelen.

Marivaux 2 deelen in dito bandt.

Ouvres de Boileau 2 deelen.

Les cabinet jesuitique in dito bandt.

Lettres de Boursauet 2 Tomm.

L'homme de trompe ou Ie criticon de Balthasar Gration dito

Histoire de Donquichot 6 deelen.

bandt.

Het leven van de koninginne Anna 5 deelen.

La vie de Mohomet in dito bandt.

Theatre Italien de Gherardi 7 deelen.

Memoirs de mademoiselle Bonneval dito bandt.

Het onroerd Holland 3 deelen.

Recherches filosofiques 2 deelerr.
Jan Eldré, Proefondervindelijke wijsbegeerte 8 delen.
Histoire chronologiques d' Espagne 3 tm.
Gemeenzaame brieven van James Howel 2 deelen.
L'orgine ancienne de la fisique.
Godsdienstige jaarkring der Theophilantropijnen.
Taal en digtlievende oeffeningen 3 deelen.
Generaal placaatboek op de middelen.
Manuel & coeurs de Chennie 3 deelen.
Stijl der notarissen door Jacob Keur.
Ibrahim ou l'ilustre Basja 3 tommes.
Onderzoek der oorspronkelijke vrijheid van Venetiën.
Bibliotheques des arts.
Alle de brieven van eenen Turkxsen spion.
Description de la ville d'Amsterdam.
Werken van het Genoodschap ter bevordering van waren
godsdienst 2 deelen.
Dictionaires philisofiques 3 tomm.
Apologie door D. Hofsteede 2 deelen.

Gustaav Wasa.

L'orgine ancienne de la fisique 2 deelen.

Taal en dichtlievende oeffeningen.

Poots gedichten.

De levensgevallen van Hijpoletes.

Pharmacopoe en castrensis borusjeca van de Riemer.

Commantaire sur la Henriade pr. (?) feu de la Beaumelle.

Gedenkschriften der regering van Catharina k. van Rusland.

Bijdragen tot kunsten en wetenschappen door R. Feith.

Verhandeling van de Nederlandsche scheepsbouw.

Lettres HoUandaise 2 tommes.

Le paisan perrerti ou Ie dangers de la ville 4 tm.

Verdediging van den bijbel door Watson.

De misantrope of de gestrenge zeedemeester.

Brieven uit een reise uit Lotharingen.

L'Angletaire en miniature.

Dagverhaal van een driejarig verblijff te Napels en reise vanda-

De Hollandsche Walcherse en de Haagse Robinson 3 deelen.

er door Italiën, Zwitserland en naar Holland door G . Bol.

Levensbeschreiving van den Baron Stalberg.

Bijdragen van Feith en Kantelaar.

Kort begrip der heldendeagden van G . Leti 2 deelen.

J.C. Wolff, Reize naarCeilon.

Het leven van Don Pedro Verona 2 deelen.

Oeuvres de Molières defect.

Voyage sentimental 4 deelen.

The history of the advertures of Joseph Andreuws.

Simple histoire par Mistrisje Inchbald 3 deelen.

Brief van Almasius, belangende het lank haar van de mannen,

Elise Damesnel.

en de lokken der vrouwen.

Oeuvres de Flc^rian.

Le triple mariage commedies.

Levensgeschiedenis van den armen man.

Histoire de niontagne 2 tommes.

Les Sardens poemes.

The clinigal guide and practical pharina creca (?)

De Rhijn of reis na Utrecht.

De natuurlijke wijsgeer.

Gedenkschriften der regering van Peter de Groote 2 deelen.

Fransche en Hollandsche dictionaire.

Le voyageur en France sous Robespiere.

Oeuvres de monsr. Dehouches.

Histoire de la bible publié a la faveur de la feuresse par Jan

Evangelische gezangen.

Hubner.

De verwarring door Kotzebue.

De gevallen van mijn eeuwigen steeka (?).

Lettres sur 1'Engleterre reflection sur le 18 siècle.

L'histoire d'Erasme.

Memorie van rechten nopens het proces van Doijens.

Geschiedenis van den oorlog der Franschen.

Palmbladen of uitgelezen ooistersche vertellingen.

Pensees morales literaires et philosofiques.

Tableau d'Amsterdam / volgens opgaaff toebehoorend aan D.

J. Dekker Rijmoeffeningen.

Ghijben.

A. Valk Nieuwekunstige tafereelen.

De Geldersche keukenmeid.

Le liaeson dangereuse ou lettres 4 tomm.

Geographiesch handboekje.

W . A . Winschoten, Zeeman.

Een bijbeltje.

Het geschaakt boerrinnetje.

De onechte zoon van Kotzebue.

Traite du getre et du chretinisme.

Een packet met defecte boeken.

Institutions fisiques.

1 dito.

Verhandeling van den Hollandse scheepsbouw.

1 dito.

Grontbeginselen van den scheepsbouw.

1 dito.

Sara Burgerhart.

Algemeen (..)ren school van konsten en wetenschappen 8 dee-

De nuttigheid der geschiedenis der menschheid.

len.

De weduwe of de zeden van onsen tijd.

Een boekenkast.

G . Ansons reise rondsom de waereld.
Dictionaire antifilosofiques.
Bibliotheques de siences et beaux arts 23.

* G A T , R A , inv. nr. 498, d.d. 15 maart 1810, ongefolieerd.
Transcript is soms voor de leesbaarheid aangepast.

Tymen Trolsky,
het leven van een pseudoniem
Cees van Raak*

•Cees van Raak
(1954) is part-time docent,
publicist en dichter.

Een van de meest geruchtmakende literaire affaires uit de jaren zeventig staat

Hij schreef gedichten en

op naam van Tymen Trolsky, pseudo-

artikelen in diverse tijd-

niem van de in Oerle geboren maar sinds

schriften en kranten.

1968 in Tilburg woonachtige dichter en
prozaïst Jasper Mikkers.
Hij hoopte door het gebruik van een
schuilnaam zich de last te besparen van
journalisten, organisatoren van literaire
manifestaties, verzoeken om in jury's
plaats te nemen, enzovoorts. Slechts het
schrijven was belangrijk, zo niet heilig,
daaraan wenste hij zich geheel te wijden.
Geen tijd te vermorsen aan de bellenblazende randverschijnselen van het literaire wereldje.
Daarom deze allitererende, Russischklinkende naam waarin een verwijzing
doorklonk naar de in opdracht van Stalin
vermoorde Trotski en die tevens de trol
in zich droeg, de boze geest uit de Noorse
mythologie. Duidingen te over, in weerwil van menigeen die dé sleutel gevonden dacht te hebben, zoals met een verondersteld anagram van de namen
(Martin) Ros, (Gerrit) Komrij, (Theo)
Sontrop.

T

I ymen Trolsky werd op 14 juni 1971 verwekt. Die dag gingen twee verhalen op
de bus, geadresseerd aan twee Vlaamse
tijdschriften. Beide werden gepubhceerd, de
geboorte van de mystificatie was een feit. Eerst
nam Nieuwe Stemmen, Orgaan van de
Katholieke Jongeren-Gemeenschap, in het oktobernummer van dat jaar De Verloving op,
twee maanden later volgde Het Nieuw
Vlaams Tijdschrift, onder redactie van Ivo
Michiels, met Vier schuchtere schreden op iveg
naar een verhaal.
Waarom Vlaamse tijdschriften? Trolsky vermoedde dat hij daar als Nederlands auteur
meer kans zou maken dan bij de periodieken
boven de Moerdijk. Zijn werk werd er inderdaad geaccepteerd.
"Zeer geachte Heer Trolsky. A l meermalen
heb ik teksten van u gelezen die u had ingezonden voor Het Nieuw Vlaams Tijdschrift.
Met interesse. Ik vind namelijk wat u schrijft
erg goed."
Aldus de aanhef van de eerste brief die Hugo
Raes aan Tymen Trolsky schreef (4 september
1972). Hij reageerde hiermee met name op het
verhaal Aliesje, gepubliceerd in het juli-augustus nummer van dat jaar. Dit verhaal zou de titel geven aan de bundel die in 1975 het licht
zag.
Hoewel hij niet tot de lectoren van De Bezige
Bij behoorde, wilde Raes zich toch inzetten om
daar Trolsky's werk onder de aandacht te
brengen. En Trolsky zelf wilde ook graag uitgegeven worden, getuige zijn zending van een
groot aantal gedichten onder de titel Aliesjes
Bundel. Ook dit werk beviel Raes. Maar toch
was het hem i n eerste instantie om het proza te
doen: "want uiteraard is een uitgeverij veel
meer geïnteresseerd in proza: het is iets eenvoudiger om de onkosten te recupereren van
een boek proza, dan van poëzie. (-)" (Brief 20
september 1972). Dit proza behelsde onder
meer de eerste verhalen van Aliesje (1975).
November 1972 had Hugo Raes aan zijn
vriend Remco Campert, die bij hem in
Hoboken op bezoek was, het pak gedichten
met de titel Aliesjes Bundel meegegeven voor
De Bezige Bij.
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Collage van enkele werken
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WskyZwarte
liederen

Tymen Trolsky wendde zich i n maart 1973
rechtstreeks tot de directeur van de uitgeverij.
Geert Lubberhuizen. Hij had nog geen nieuws
ontvangen over de receptie van zijn poëzie. De
Bezige Bij bleek geïnteresseerd. Lubberhuizen
zag uit naar een ontmoeting met de raadselachtige schrijver. Tymen Trolsky wilde echter
per se onbekend blijven, ook tegenover zijn
toekomstige uitgever. Zijn broer Terjew, zo
schreef hij de Amsterdamse uitgever, had zich
bereid verklaard om i n zijn plaats te gaan.
Geert Lubberhuizen schreef op 14 maart 1973:
"(-) Maar goed, als er zoveel bezwaren zijn tegen een ontmoeting, dan w i l ik u w broer
Terjew natuurlijk ook best ontmoeten.
Misschien zoudt u samen kunnen komen. In
ieder geval dan graag op 30 maart om 2 uur 's
middags. Later op die dag vieren wij het verschijnen van de nieuwe roman van Hugo Raes
en u zou u w literaire vader dan ook kunnen
ontmoeten. (-)" En zo sprak Geert Lubberhuizen op 30 maart 1973 met Terjew Trolsky in
Bodega Keyzer naast het Concertgebouw te
Amsterdam over de uitgave van het werk van
Tymen Trolsky, zich onderwijl het hoofd brekend over wie nu eigenlijk tegenover hem zat.
Er stond veel te gebeuren en... Tymen Trolsky
ging op reis. Hij vroeg Lubberhuizen om een
voorschot op zijn uit te geven werk, kreeg de
gewenste duizend gulden en vertrok op 13
juni 1973 richting India.
"Met tranen in de ogen zat ik in Pakistan op
m'n kale hotelbed en keek piekerend naar een
van de vele sprinkhanen die over 't laken
rondkropen, vlogen of sprongen, keek naar de
blinde muur voor 't raam, naar de magere hagedis op de muur, pakte m'n rugzak i n en
keerde, ' n licht snikken onderdrukkend, per
bus en trein i n 10 dagen van Pakistan naar m'n
eigen idiote, door mij hartstochtelijk beminde

landje terug. En nu ben ik 'r weer." (Brief 22
juli 1973 aan Geert Lubberhuizen) Deze reis
vormde de inspiratie tot het schrijven van de
Indiase Liederen, die hij in maart 1974 voltooide
om onmiddellijk daarna te beginnen aan een
nieuwe bundel, die eerst Zwarte Bloemen heette, later Zwarte Liederen.
Onder redactie van Remco Campert verscheen
in januari 1974 het eerste nummer van
Gedicht. Hierin het Nederlandse debuut van
Tymen Trolsky, een reeks sonnetten onder de
titel De Schaakmatch. De komende achttien
maanden zou het Trolsky zijn wat de literaire
klok sloeg. Uitgever Martin Ros van De
Arbeiderspers heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. "(-) Van de mij zeer bevriende
Oscar Timmers vernam ik over u w vele interessante plannen en ik las natuurlijk al van de
titels die op stapel staan. Wat ik erg graag zou
willen doen: eens een inleidend stuk over u w
figuur en werk maken i n een van mijn rubrieken (NRC of AD). Ik zou dat willen doen aan
de hand van een "interview" dat we schriftelijk - want dan wordt het meeste gezegd! - zouden kunnen hebben. Ik hoop dat u ja zegt en
dat ik een brief met vragen mag sturen. (-)"
(Eerste brief Martin Ros aan Tymen Trolsky,
18 februari 1974) En zo verscheen het eerste
aan het fenomeen Tymen Trolsky gewijde
Literair Logboek (NRC 20 maart 1974), met de
klinkende introduktie: Een poète maudit is onder
ons opgestaan! Martin Ros - ondanks de opgebloeide, vaak persoonlijke correspondentie,
wist ook hij lange tijd niet wie zich achter het
pseudoniem verschool - deed zijn duit in het
zakje van de mystificatie. Hij had er duidelijk
plezier in en zag er ook voordeel in: "(-) Ik zou
zeggen: het is i n allerlei opzichten IJzersterk
voor je, je identiteit grondig te blijven versluieren. Het raadsel rond deze mystificatie zal nog
hogere lees- en koophonger naar je werk ontketenen en zo is het goed.(-)" (Brief 4 december 1974) Het was ook Martin Ros die Trolsky
stimuleerde eigen artikelen voor het Cultureel
Supplement van NRC-Handelsblad te schrijven. Dit resulteerde in een vijftal bijdragen die
gedurende 1975 geplaatst werden. Op een gegeven moment vroeg Ros of hij zelf het pseudoniem mocht gebruiken, zodat hij letterlijk
het een en ander aan de mythe kon bijdragen.
Hier ging de echte Trolsky echter niet op in.
Medio 1974 verschenen twee dichtbundels i n
één. Liederen van weemoed, wanhoop en waanzin,
gevolgd door Liefdes-, klaag- en politieke liederen
(ondertitel: Aliesjes poëziebundel I en II, 206 pagina's dik). Tegelijk zag ook de roman
Hyacintha en Pasceline het licht. In hetzelfde
jaar volgde de bundel Indiase liederen en reeds
in januari 1975 lag de verhalenbundel Aliesje i n
de winkels.

Bij dit alles verscheen ook nog het geruchtmakende artikel Ober, afrekenen i n het oktobernummer van Maatstaf (1974). Deze "polemisch-programmatische tekst" die begon met
de zin " I k heb nooit een prozaïscher en poëzielozer volk gekend dan 't Nederlandse",
nam onder andere Gerrit Kouwenaar, Jules
Deelder en Harry Mulisch op de korrel, waarbij de leer der fysionomie een niet geringe rol
speelde.
Zo'n enorme produktie van zo'n totaal onbekende, dat maakte nieuwsgierig, dat irriteerde
ook. Naarstig ging men op zoek naar de ware
identiteit. Hoewel: waar op zoek? Men had alleen de naam, de boeken, artikelen en een vage
foto op de achterkant van Hi/acintha en
Pasceline. Verder geen enkele duiding.
Toch kwam Propia Cures i n het decembernummer van 1974 met de oplossing: Willem
Frederik Hermans. Gezien de vele publikaties
werden ook meerdere auteurs achter het pseudoniem vermoed. Zo dacht men aan de trojka
Martin Ros-Gerrit Komrij-Theo Sontrop, gevoed door het idee dat het pseudoniem een
anagram bevatte dat i n die richting wees. Ook
volgens de Belgische krant De Standaard bestond er geen Trolsky; er zat waarschijnlijk een
groepje studenten achter. Gerrit Komrij zelf
verdacht Hans Warren, en Theo Sontrop wilde
het per se weten van zijn collega Martin Ros,
die het inmiddels inderdaad wist, maar niks
verklapte; o nee, hij wakkerde liever het vuur-

Omslag

van de

dichtbundel
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onder eigen naam van
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Jasper
Mikkers.
Wie is
uiteindelijk
GEDICHTEN,
QUERIDO
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tje aan om nog meer van de commotie te kunnen genieten.
Robert Vacher schreef i n De Stem, dagblad
voor Breda (april 1975) een recensie over
Aliesje en Indiase Liederen. Zijn artikel begon
met de zin: "Iedereen weet intussen dat
Trolsky niet een andere naam is voor Gerrit
Komrij, Habakuk 2 of Rutger Kopland en dat
de schrijver als zijn kat Salvador langs de gevels van zijn woonplaats Tilburg sluipt.(-)"
Vacher, een van de ingewijden, schreef toentertijd nu en dan een recensie voor De Stem.
Tegenover de kunstredacteur van die krant
liet hij zich ontvallen dat Trolsky een collega
van hem op school was. Dit kwam journalist
Johan Diepstraten ter ore, tevens medewerker
van het literaire blaadje De Klopgeest, een uitgave van C.J. Aarts. Hij rook een primeur en
ging met de combinatie leraar Nederlands in
Breda - woonplaats Tilburg aan de slag. Hij
belde alle middelbare scholen van Breda op
met de vraag of er een leraar Nederlands
werkte die in Tilburg woonde. Bij de scholengemeenschap Markenhage had hij prijs. De
man heette Jos Mikkers. Het volgende telefoongesprek ontspon zich: "Ja, met Diepstraten. Het is ontdekt. U bent Trolsky." "Hoe
komt u nou aan die rare informatie?" "Kom,
kom, meneer Mikkers, ik ben geen achttien
meer." En Mikkers gaf toe. H i j sprak met
Diepstraten af dat deze tegelijk met de onthulling een artikel zou plaatsen waarin hij het gebruik van zijn pseudoniem zou motiveren.
Ook zou Diepstraten zijn stukje eerst opsturen
naar Mikkers' vriend Jace van de Ven. De dag
daarop kreeg Johan Diepstraten een brief van
Trolsky: "Van de ene kant betreur ik 't, zoals je
misschien begrepen zult hebben, uitermate
dat ik voortaan niet meer onder de bescherming van ' n waterdicht pseudoniem zal kunnen schrijven, van de andere kan 't mij, zo
moet ik eerlijk bekennen, ook niet meer schelen of m'n "ware" naam op korte termijn wereldkundig gemaakt zal worden of niet. Ik ben
onbeschrijflijk moe, moe van ' n volk dat doodgravers boven dichters verkiest, dat aan de lippen hangt van critici die nooit hebben leren lezen en onderscheiden, die eikaars oordeel
klakkeloos overnemen (-), moe van 'n volk dat
enkel uit is op sensatie en poëtische papegaaikunstjes. Gelukgewenst." Iets anders reageerde Jace van de Ven. Hij noemde Diepstraten
een krullul en zou hem persoonlijk i n elkaar
komen slaan.
Toen gebeurde er iets vreemds. De onthulling
werd, ondanks dat ook Vrij Nederland erop
gesprongen was (31 mei 1975), niet serieus bevonden. Wat wel doordrong, was dat het niet
het driemanschap Ros-Komrij-Sontrop betrof.

maar hoogstens een groepje studenten uit
Brabant. Dat maakte de affaire een stuk minder interessant. Trolsky werd met andere
woorden niet definitief ontmaskerd. Trouwens, zijn ware naam luidde ook niet Jos
Mikkers. Zo konden nog de "publieke" optredens van Tymen Trolsky in Nederland en
België volgen, die het rookgordijn weer aandikten.
Uitnodigingen
voor optredens
genoeg!
Daarmee ook honoraria te verdienen, evenzo
ook kansen om poetsen te bakken en velen op
stang te jagen. Dat lukte aardig, te meer daar
Tymen Trolsky's tweelingbroer/vervanger/
dubbelganger, Jace van de Ven, zijn rol met
verve speelde.
"Ik keek enorm op heden van Lien Heyting te
horen dat je je op een Bezige Bij-bijeenkomst
nu hebt ontpopt als Jasper Mikkers en als
Tymen Trolsky en dat je zelfs in die hoedanigheid een interview hebt toegezegd. Moet ik
hieruit concluderen dat je nu alle versluiering
en mystificatie definitief beëindigt? (-)" (Brief
Martin Ros 27 april 1976) Inderdaad verscheen
dat interview en wel in het Cultureel
Supplement van de NRC, 4 juni 1976. Onder
de dubbele kop Met schrijven tem ik mijn hartstocht/Ti/men Trolsky onthult zijn ware naam en
met begeleidende foto's verhaalde Lien

Heyting van haar ontmoeting met de ware
Trolsky. Na vijf jaar had Jasper Mikkers zijn
buik vol van het verstoppertje spelen.
Overigens bleef hij Tymen Trolsky nog een
hele tijd als schrijversnaam gebruiken. Zo verscheen vlak na het bovenvermelde interview
de reeds genoemde bundel Zwarte Liederen bij
De Bezige Bij, en later bij kleine uitgeverijen de
bundels Indonesische Gedichten ( V A N , Amsterdam, 1978) en Kwatrijnen (Brandon Pers,
Tilburg, 1979). In 1980 dan verscheen in het januarinummer van Maatstaf het laatste levensteken van Tymen Trolsky, een pittige kritiek
op het werk van Gerrit Kouwenaar onder de
titel Een cursus spelonkologie.
Jasper Mikkers gebruikte twee jaar later zijn
eigen naam voor het eerst en wel bij het verhaal Turo del Home in Het Nieuw Vlaams
Tijdschrift (april 1982). In 1990 zagen zowel de
roman De Weg van de Regen (De Bezige Bij), als
de dichtbundel Wie is uiteindelijk (Querido) het
licht. Binnenkort verschijnt bij De Bezige Bij
zijn verhalenbundel De kleine jongen en de rivier
en i n september van dit jaar het lange gedicht
De Verdwijning bij Querido.
Overigens hanteerde hij bij de voorpubhkatie
van zijn gedichten i n tijdschriften als Raster en
De Revisor toch weer een pseudoniem: Artur
Raven. Maar dat is een ander verhaal.

De angst voor
'minder geschikte' lectuur
Door Henk van Doremalen *

'Henk van Doremalen

Toen de RK Leeszaal in 1913 in Tilburg

(1952) is freelance werkzaam

werd opgericht, lag daar een aantal mo-

als historicus en journalist.
Hij publiceerde in 1988 een
gedenkboek over de geschiedenis van de openbare
bibliotheek in Tilburg. Voor
het K L C schreef hij een rapport over de mogelijkheden
om te komen tot een geschie-

tieven aan ten grondslag, die moesten
voorkomen dat de Tilburgers boeken of
tijdschriften ter hand zouden nemen die
'minder geschikt' werden geacht. De R K
Openbare Leeszaal en Bibliotheek St.

denis van het R K biblio-

Dionysius, zoals de instelling voluit

theekwerk in Nederland.

heette, moest de 'betere' literatuur gaan
aanbieden.

W

at 'minder geschikt' en wat 'beter'
was, werd i n eerste instantie ingegeven door het in de stad vrijwel algemeen aanvaarde katholieke waarden- en
normenpatroon. Vooral op het gebied van politiek, ethiek en moraal diende de RKOLB zich
zuiver op te stellen. Pas later (na de Tweede
Wereldoorlog) moest men na gaan denken
over de kwaUteit van de literatuur die aangeboden werd. De discussie of het lezerspubliek
echt alles voorgeschoteld mocht krijgen, is pas
enkele decennia geleden gevoerd. Tot in de jaren zestig bleef bij de RK openbare bibliotheek
de vrees een rol spelen dat de Tilburgse bevolking in aanraking zou komen met 'slechte',
'minder geschikte' of 'andere' lectuur.

VOORWOORD.

Bij
het samenstellen eener R. K . Bibliotheek,
die ook voor ouderen cn meer ontwikkelden voldoende
stof wil leveren, is het niet wel mogelijk in de keuze
der boeken zóó strenge critiek te voeren, dat alles
wat de catalogus aanbiedt, voor ieder onschadelijke
lectuur is.
Het is met het oog hierop, dat wij het toezicht
der ouders over het lezen hunner kinderen blijven
veronderstellen.
T e r vergemakkelijking van dit toezicht hebben wij bij de samenstelling van den catalogus
het volgende tot leiddraad genomen:
1.
De nummers, die o n d e r l i j n d zijn, achten wij voor
minderjarigen o n g e s c h i k t .
2.

3.

De nummers met een V gemerkt, stellen wij
beschikbaar o n d e r v o o r b e h o u d .
Deze laatste categorie moet schriftelijk worden
aangevraagd ;
Indien de naam van den schrijver onderlijnd is,
leze men van dezen geen andere boeken dan die
in den catalogus vermeld zijn.
HET

Vooru'ocrd

uit de eerste

'Cntalcigus der
Openbare
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Leeszaal en

Leesbibliotiwek
Langcstraat.
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opvoeding. Vanwege praktische omstandigheden (de RK kamerleden zouden anders niet
instemmen met een subsidieregeling voor het
bibliotheekwerk) ging de in 1908 opgerichte
Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen
en Bibliotheken, zij het schoorvoetend, akkoord met aparte RK openbare bibliotheken.
'Openbaar' voor de bibliotheek in Tilburg betekende 'katholiek openbaar'. Dat werd in de
statuten als volgt verwoord: "Het doel der vereeniging is de geestelijke ontwikkeling der ingezetenen van Tilburg te bevorderen, overeenkomstig de Katholieke beginselen." Alleen katholieken konden lid worden van de
vereniging, maar niet-katholieken konden wel
abonnee-lid worden van de RKOLB. Ze stonden daar niet in alle opzichten om te springen.
De ontwikkeling naar een eigen RK leeszaalbeweging is niet los te zien van de tijdgeest. In
de eerste decennia van de 20e eeuw verzuilde
de Nederlandse samenleving. Er ontstonden
RK vakbonden, RK middenstandsverenigingen, RK jongerenorganisaties, een RK sportbeweging en later ook RK omroepen.

Afdeeling:

Letterkunde',1914.

De oprichters van de eerste RK Leeszalen waren bevreesd dat er in de katholieke steden
mogelijk neutrale leeszalen zouden komen
waartegen men op moest werken. Deze defensieve houding komt op wel meer terreinen
voor. Er waren eerst algemene, neutrale vakbonden, daartegenover ontstonden katholieke. Zo ook met geheelonthoudersverenigingen, tuberculosebestrijding enz. Neutraal tendeerde vaak in de richting van socialistisch; en
sociahsme werd, ondanks goedbedoelde pogingen van enkelen, om politieke opvattingen
en geloofsbeleving uit elkaar te houden, al te
vaak gestigmatiseerd als anti-katholiek. In
Tilburg was de houding tegenover het latere
gemeenteraadslid Bart van Pelt, een van de
eerste geboren en getogen Tilburgse socialisten, een typerend voorbeeld dat sociahsme
(politiek) en katholiek (geloofsovertuiging)
niet samen mochten.
De landelijke bibliotheekbeweging, stond een
algemene, neutrale, openbare leeszaal voor
waarin iedereen kon lenen en lezen wat hij
wilde. Uiteraard golden daarbij de toen heersende normen en waarden over wat fatsoenlijk
was, als grens van wat de bibliotheken en leeszalen zouden moeten aanreiken. Het openbare-bibliotheekwerk dat eind vorige, begin
twintigste eeuw in Nederland op gang begon
te komen, wilde de bibliotheken en leeszalen
voor iedereen toegankelijk maken. In het achterhoofd zat, zo blijkt uit de literatuur die over
het onderwerp verscheen, het beeld van volks-

Andersdenkenden
Welke mogelijkheden waren er voor de
Tilburgers die kennis wilden nemen van zaken die niet aanwezig waren op de RKOLB
aan de Langestraat en vanaf 1922 aan de
Willem ll-straat. Laten we maar eens vooropstellen dat de groep die belangstelling had
voor bibliotheken en lezen voor WO 11 zeer beperkt was. Tot 1938 was de RKOLB nooit aan
1000 ingeschreven lezers toegekomen. Er was
een piek in de oorlog toen er plotseling 3000 lezers begroet mochten worden. De 'hausse' in
het lezen komt eind jaren zestig. Van 6000 ingeschreven lezers omstreeks 1965 stijgt de belangstelling via ongeveer 19.000 in 1970 naar
bijna 40.000 in 1975. Voor de oorlog werd de
bibliotheek als iets elitairs ervaren, ondanks
alle ijverige pogingen van de RK vakbeweging
om 'de werkende man' aan het }ezen te krijgen. Veel verder dan de krant kwamen de
meesten niet. Was het al moeilijk genoeg om
de leeszaal en bibliotheek te bezoeken, de
drempel overschrijden om te zoeken naar wat
'buiten de orde' was, was aan slechts weinigen
voorbehouden. Daartoe behoorden allereerst
diegenen die niet tot de 95 % katholieken gerekend konden worden.
Kees Andriesse, lid van de SDAP en later de
PvdA, heeft eens opgesomd wat er in de vooroorlogse jaren niet te vinden was op de RK
Openbare Leeszaal. Uit den boze waren vooral
boeken over ethische zaken, geschreven vanuit een andere visie dan de katholieke. Er waren wel boeken over onderwerpen als marxisme, socialisme, geboortenbeperking, erfelijk-
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De Geldduivel. Eone wclopgevoede dochter.
Het geluk van ryk te zijn.
Redevoeringen.
Everard t'ScrcIaoa. De twee
Vrienden.
Levenslast.
Dc schat van Feüs Roobeok.
„ De burgera van Darlingen.
De Burgemeester van Luik.
Vaientijn. Gerechtigheid van
Hertog Kfttel.
I Eenige bladzijden uit het
Boek der Natuur.
I I Eenige bladzijden uit het
Boek der Natuur.
Geacbiedenia mijner .leugd.
De Ijoteling. liambrecht Hensmans, .lacob van Attevelde.
Menschenbloed. BaasGansendonck. Eene uitvinding des
dnivela.
Cordens,
Napoleon 1.
COKlIL M.
Üarabbas.
CoBMros, Louis. Eüne Vere.
Majesteit.
Door Blanke steden I.
II.
CoortDiftBh Mevr. Karei Klepperman.
Het Geschenk van den Jager.
Genoveva van Brabant.
Cremer, J. J. Daniël Sils.
Betuwsche Novellen.
*'
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Slechte tyden.
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Bamaby Rudge.
»Gedenkschriften van Jozef
Giimaldi.

heidsleer enz., maar dan uitsluitend met de
denkbeelden die daar i n katholieke kring over
bestonden. Wel hoe de kerk over geboortenbeperking dacht, maar niet de werken van
Darwin of de Malthusiaanse Bond. Wel opvattingen van jezuïeten over het socialisme, maar
niet de denkbeelden van de socialistische
voormannen of filosofen. Van de duizenden
boeken die op de Index stonden, had men wel
het een en ander i n huis, maar het was slechts
aan enkelen voorbehouden daar een blik i n te
werpen. In de beginjaren van de RKOLB werden Couperus en Multatuli als 'schadelijk' gezien, terwijl Rousseau, Voltaire en Emile Zola
geheel verboden waren. Wie niet schadelijk
was en veelvuldig voorkomt in de eerste catalogi, was Guido Gezelle.
De socialistische beweging had haar eigen methode om aan literatuur te komen. Naast een
eigen kleine collectie i n het Volksgebouw op
de Besterd maakte ze vanaf 1923 gebruik van
een roulatiesysteem, waarbij door de Arbeiderspers boeken werden uitgeleend of verkocht. Dat werkte niet optimaal, een openbare
bibliotheek en leeszaal waar 'alles' te raadplegen was, zou beter zijn. De sociaal-democratie
was nog voor de oorlog een in Nederland vrijwel algemeen geaccepteerde politieke stroming geworden, die haar revolutionaire kleed
had afgelegd en braaf haar zegje deed in het
parlementaire spel. Ook i n Tilburg was de sociaal-democratie in de raad vertegenwoordigd, maar socialistische lectuur (en daar werden ook romans van 'linkse' schrijvers toe gerekend) was op de RKOLB nog niet zo maar
voorhanden. De (sociahstische) gids was wel
aanwezig, maar 'niet voor iedereen voor het
grijpen'.

Volksbibliotheken
Nog voor WO I I bestond er naast de RKOLB
nog een aantal andere bibhotheken in de stad.
Voorts waren er al langer wat mogelijkheden
om bij (soms niet-rk-erkende) boekhandelaren
lectuur te halen die de RKOLB 'van laag allooi'
vond. Boekhandel De Kempen (Pillot) leverde
geen problemen op, maar de firma Spijkers,
De Wekker, Triborgh en de boekhandel J.P.
Coenstraat wensen zich niet naar de normen
van de RKOLB te richten. Na de oorlog, als de
teugels op het gebied van normen en waarden
weer wat aangetrokken worden, blijkt niet de
'linkse' hteratuur, maar de goedkope lectuur
die aangeboden wordt de steen des aanstoots.
De kapucijn A. van de Weijer stelde i n zijn i n
1955 verschenen proefschrift 'De religieuse
pracktijk i n een brabantse industriestad' vast
dat lezen tot de voornaamste ontspanningsmogelijkheden van de Tilburgers behoorde.
Dat lezen, waarbij hij ook de kranten en weekbladen rekende, voldeed niet aan de normen
die de geestelijkheid stelde. In de jaren vijftig
werden daarbij twee zaken als concreet voorbeeld genoemd. In de eerste plaats de kwahteit van de lectuur die bij sommige kiosken
werd verkocht en vooral de boeken die de particuliere uitleenbibliotheken ter beschikking
stelden. In de tweede plaats was er een groeiende belangstelling voor seksuele-voorlichtingslectuur. Vooral voor de lagere volksklasse schuilde hierin groot gevaar, zo meende
Van de Weijer.
Maar ook over de leesmogelijkheden waarover de geestelijkheid controle had, bestond
onvrede. Er waren medio jaren vijftig drie officiële filialen van de RKOLB i n de stad. Deze
waren gevestigd i n Loven, Trouwlaan en de
Vredesparochie. Daarnaast beschikten 14 parochies over parochiebibliotheken die te zamen zo'n 2500 lezers telden. In 1955 waren
deze volksbibliotheken goed voor ruim
160.000 uitleningen. De RKOLB telde in 1955
2826 ingeschreven lezers en 120.000 uitleningen. De cijfers zijn i n zoverre geflatteerd dat
de RKOLB aan sommige parochiebibliotheken
boeken verstrekte. Bovendien exploiteerde de
RKOLB een openbare leeszaal waar werken
geraadpleegd konden worden. Het grote verschil tussen de RKOLB en de diverse parochiebibliotheken was vooral kwalitatief van aard.
De volksbibliotheken werden door een commissie van de Culturele Raad bestempeld als
zijnde van 'grote waarde voor de groei van het
culturele leven der plaatselijke gemeenschap,
in het bijzonder met betrekking tot de verspreiding van het goede boek'. Juist aan dat
laatste werd door bestuur en medewerkers
van de RKOLB nogal getwijfeld. De parochiebibhotheken waren maar zelden geopend

(meestal zondags na de mis) en moesten zich
in het algemeen beperken tot het aanschaffen
van goedkope lectuur.

Catalogus

van de R.K.

Openbare Leeszaal

en

Bibliotheek uit

1956

(part.

coll.)

Uit een onderzoek van het Nijmeegse Hoogveldinstituut eind jaren vijftig kwam naar voren dat het met de leescultuur onder jongeren
in Tilburg droevig gesteld was (Van de Weijer
had een onderzoek gedaan onder alle Tilburgers en had ook tijdschriften en kranten in
zijn bevindingen meegenomen; vandaar het
verschil.) Voor de groep 14- tot 20-jarigen
werd vastgesteld dat bij de jongens lezen ver
achterbleef bij sport en film. Bij lezen werd aan
cowboyboeken of andere spannende lectuur
gedacht. Aan een 'goed' boek kwam vrijwel
niemand toe. Bij meisjes lag de zaak nog lastiger. "... in onze huisbezoeken kwamen w i j
meermalen tegen, dat de ouders de meisjes
soms verboden om 's avonds te gaan zitten lezen. Men vond het beter dat ze bezig waren in
het huisgezin, of dat ze aan een handwerkje
werkten, dat ze hun tijd minstens nuttig besteedden", zo stelden de onderzoekers vast.
Binnen dit patroon was de stap naar een van
de volksbibliotheken om zondags een of meer
boeken te lenen al groot.
Samenvattend ontstaat het volgende beeld. In
de jaren vijftig werd nauwelijks gelezen, zeker
door de jongeren. Als er al gelezen werd, was
dat lectuur die het niveau van kranten en
weekbladen nauwelijks te boven ging. Wie gebruik maakte van de volksbibliotheken, kreeg
weliswaar RK goedgekeurde lectuur i n handen, maar het niveau daarvan werd door de
RKOLB niet al te hoog geacht. De RKOLB zelf
wist - mede door haar slechte huisvesting slechts een beperkt aantal lezers te lokken.
Andersdenkenden kwamen maar moeilijk aan
hun trekken.
Nutsbibliotheek
In 1953 was in de stad een Nutsbibliotheek opgericht. Aanvankelijk heette deze 'Het
Koetshuis' naar de vestigingsplaats aan de
St.Josephstraat naast het Duvelhok. Later verhuisde deze bibliotheek naar de Nieuwlandstraat (Terra Nova). In 1959 kwam de
Algemene Nuts Openbare Bibliotheek tot
stand. Tilburg kende toen twee openbare bibliotheken. Grofweg was de ene voor het katholieke en de andere voor het niet-katholieke
deel van de bevolking. Een van de beweegredenen om de Nutsbibliotheek op te richten
was dat de RKOLB niet in alle (niet-katholiek
goedgekeurde) boeken kon voorzien. Tilburg
was i n de jaren vijftig voor andersdenkenden
te karakteriseren als het 'Staphorst van
Brabant'. Met 4500 boeken omstreeks 1960 en
zo'n 10.000 tien jaar later bleef de collectie van
de Nutsbibliotheek beperkt.

In 1967 kwam onder impuls van de toenmalige bestuursvoorzitters J.Penders en J. Metzlar
een samenwerking tot stand tussen de beide
openbare bibliotheken in de stad. Eind 1970
leidde dat tot de oprichting van een stichting
die het openbaar bibliotheekwerk in Tilburg
zou gaan beheren. Zoals de oprichting van de
RKOLB een uitvloeisel was van de heersende
maatschappelijke omstandigheden, zo was de
fusie ook niet los te zien van de tijdgeest. De
ontzuihng van de maatschappij was i n gang
gezet. Het bibliotheekwerk sprong daar relatief vlug op in. Erkend werd dat de verantwoordelijkheid bij de keuze van informatie en
lectuur bij de lezer lag. In katholieke kringen
was het denkbeeld lang gemeengoed dat de
geestelijkheid het best verantwoordelijk kon
zijn voor die keuze. Ook al noemde men het
graag anders, er was in de vorm van de 'Index'
wel degelijk sprake van censuur. De bibliotheek kreeg tot taak de collectie zo veelzijdig
mogelijk samen te stellen en zo objectief mogelijk informatie aan te bieden.
De eenheid van de openbare bibliotheken in
Tilburg was vanaf 1970 een feit, de katholieke
censuur speelde geen rol meer. Met de nieuwe
huisvesting aan het Koningsplein werd in
1972 letterlijk en figuurlijk de toegang geopend voor grote groepen nieuwe lezers. Die
konden geleidelijk aan alles van hun gading
vinden. De bezwaren tegen boekhandelaren
die 'dubieuze' lectuur aanboden, verdwenen
daarmee ook. Jacques Penders (voorzitter van
het bestuur van 1966-1979) beschreef hoe het
bestuur met het probleem worstelde hoe men
om moest gaan met het beschikbaar stellen
van seksbladen en -boeken. N u tamelijk onschuldig overkomende 'zedenprikkelende'
boeken waren in Tilburg nauwelijks verkrijgbaar. De problemen met de 'sekslectuur' die
Penders voorzag, werden in de praktijk snel
opgelost. Alles verdween.

Bronnen
G A T , documentatiemappen: bibliothel<en, leeszalen.
Jaarverslagen R K O L B en Openbare Bibliotheek Tilburg.
Henk van Doremalen, '"Geen luxe maar levensbehoefte". 75
jaar Openbare bibliotheek Tilburg 1913-1988', Tilburg, 1988.
jeugd in Tilburg. Een sociaal-psychologisch onderzoek naar de opvoedkundige situatie van de rijpere jeugd, Tilburg, Hoogveld-instituut, 1958.
Paul Schneiders, Lezen voor iedereen. Geschiedenis van de openbare
bibliotheek in Nederland, Den Haag, 1990.
A. van de Weijer, De religieuse pracktijk in een brabantse industriestad. Godsdienst-sociografische verkenningen in Tilburg, Assen,
1955.
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stichting J.H. Leopold
Annemarie Q u i s p e l '

'Annemarie Quispel
(1967) studeerde
Algemene Taal- en
Literatuurwetenschap aan
de K U B . Zij is werkzaam als
freelance publiciste, onder
andere voor de Universiteit
van Amsterdam, en is sinds
1987 bestuurslid van de
Stichting J.H. Leopold.

Op 22 mei 1980 werd te Hilvarenbeek de
Stichting J.H. Leopold geboren.
Ze gedijde. De stichting - overigens volgens de akte erkend onder de naam J.H.
Leopold-stichting - groeide uit tot een
van de belangrijkste organisatoren van
literaire evenementen en lezingen in
Tilburg. Bekend zijn de Leopold Cahiers,
de Literaire Cafés en

Hugo Claus leest voor uit
'De nevel van den tijd'
tijdens de Nacltt van het
Boek in de
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Schouwburg

Tilburg,

1992.

Foto Leo van Beek.

de Nacht van het Boek.

D

e Stichting J.H. Leopold werd opgericht door enkele enthousiaste literatuurliefhebbers en Leopoldkenners
uit Tilburg en omgeving. Zij stelden zich ten
doel om de kennis te bevorderen van het werk
van dichters en schrijvers, met name van Jan
Hendrik Leopold en Henri Alban Alain
Fournier. Meer i n het algemeen wilden zij het
literair scheppend en beschouwend klimaat i n
Nederlands en Vlaams Brabant verbeteren. De
wegen waarlangs men die doelen wilde bereiken, waren onder meer het uitgeven van een
literair tijdschrift en het organiseren van literaire evenementen en bijeenkomsten.
De bestuursleden van het eerste uur gingen
voortvarend te werk. In 1981 verscheen de uitgave van het vertaalprojekt Zeg luister eens
door Tymen Trolsky, pseudoniem van dichter/ schrijver Jasper Mikkers. In hetzelfde jaar
vond de eerste Nacht van het Boek plaats i n de
Schouwburg Tilburg. Dit evenement is uitgegroeid tot een van de grootste manifestaties
rond de nationale boekenweek (hoewel onafhankelijk daarvan georganiseerd).
In 1982 verscheen het eerste i n de reeks Leopold
Cahiers. Deze eerste uitgave bevat artikelen
van de hand van stichtingsleden over het werk
en leven van J.H. Leopold. Het jaar daarop
verscheen Leopold Cahier nummer 2, Over vertalen, met bijdragen van hedendaagse schrijvers-vertalers en wederom van stichtingsleden. In het derde Cahier, getiteld Leopold en
zijn school, worden enkele vooraanstaande
oud-leerlingen van Leopold belicht, die destijds les van de classicus hadden aan het
Gymnasium Erasmianum in Rotterdam. In
1985 ten slotte bracht men een uitgewerkte lezing van Enno Endt uit. Dit vierde Leopold
Cahier behandelt de relatie tussen Herman
Gorter en J.H. Leopold.
Het vierde Leopold Cahier gold enige jaren als
het laatste i n de reeks. De aandacht voor
Leopold raakte op de achtergrond. Reeds in
1984 begonnen bestuursleden zich af te vragen
waar de affiniteit met de naamgever van de
stichting was gebleven, ja, zelfs of de naam
niet veranderd diende te worden in een die
meer aansloot bij nieuwe interesses. Die vraag

zou nog regelmatig terugkeren, maar de naam
bleef vanwege de bekendheid behouden. Wel
verdwenen de Leopoldkenners geleidelijk uit
het bestuur. De nieuwkomers stortten zich op
het uitbouwen van activiteiten als het Literair
Café en de Nacht van het Boek.
Literair Café
Het Literair Café biedt al zo'n twaalf jaar een
podium aan literaire coryfeeën, performers en
debutanten. Het begon allemaal in café Du
Commerce op het Stadhuisplein, waar bekend
maar vooral ook nieuw talent de kans kreeg
om voor het voetlicht te treden. Het pubhek
werd toen nog vriendelijk doch dringend verzocht een helpende hand te bieden bij het ophalen van de glazen en het stapelen van de
stoelen. Toen de behuizing van Du Commerce
te krap werd voor de literaire avonden, vonden deze tijdelijk onderdak in de theaterkelder
van de schouwburg om vervolgens de bovenzaal van café Voskens (De Roskam) te betrekken. Dit café, aan de Heuvel gelegen, heeft een
lange literaire traditie. Hier werden bijvoorbeeld destijds de redactievergaderingen van
het literaire tijdschrift Roeping gehouden. De
Stichting J.H. Leopold vergadert er nog steeds.
De maandelijkse literaire avonden hebben
daarentegen een vaste locatie gevonden i n
Zaal 16. Weliswaar wordt tegenwoordig een
gering bedrag aan entreegeld geheven, maar
voor de stoelen en de glazen wordt gezorgd.
In de loop der jaren hebben heel wat bekende
auteurs hun opwachting gemaakt in het literair café. Een kleine greep: Kees Eens, Martin
Ros, Frans Kellendonk, Jef Geeraerts, A.F.Th,
van der Heijden. Ook hebben zich enkele telkens terugkerende thema's aangediend, zoals
de debutantenavond. Onlangs nog werd debutante Hendrickje Spoor voor het voetlicht
gehaald. De aandacht voor onbekend talent
vertaalde zich in de regelmatig terugkerende
literair-talentenavonden. A l sinds 1983 worden onbekende talenten die niet eerder hebben gepubliceerd, in de gelegenheid gesteld
met hun werk uit de anonimiteit te treden. Een
selectie van hun werk wordt traditiegetrouw
gebundeld in een zogeheten Cafécahier. Dit
Cafécahier beleefde i n het voorjaar van 1993
zijn achtste editie. Het is de bedoeling van de
organisatoren om de talentenavond om het
andere jaar te laten plaatsvinden.
De stichting beperkt zich niet tot het organiseren van lezingen en voordrachten. Zo werd er
een rijmworkshop gegeven met het oog op een
naderende sinterklaasavond. Onder regie van
prof. dr. Hans van den Berg werden veertig
delen van de Russische bibliotheek geveild.
Bovendien werd in mei 1990 een matinee georganiseerd ter gelegenheid van de honderdvijf-

entwintigste verjaardag van Jan Hendrik
Leopold. Eindelijk weer aandacht voor de
naamgever van de stichting en bovendien een
mooie gelegenheid om weer eens een Leopold
Cahier uit te geven. Dit Leopold Cahier nummer
5, Een open letterschat, bevat bijdragen van onder anderen Dick van Halsema en Johan
Polak. De belangstelling voor de matinee en
het vijfde Cahier vormde het bewijs dat de interesse voor de dichter Leopold nog immer levend is.
De Nacht van het Boek
De Nacht van het Boek heeft sinds de eerste aflevering in 1981 zijn bestaansrecht bewezen.
A l tien keer heeft dit evenement plaatsgevonden, dat zich onderscheidt door zijn feestelijke
en ongedwongen karakter. Tot in de kleine
uurtjes treedt een groot aantal schrijvers op
rond een centraal thema - gevestigd talent
naast veelbelovende debutanten - afgewisseld
door muzikale optredens. A l vele jaren maakt
ook een filmprogramma onderdeel uit van de
Nacht. Als centrale thema's zijn onder meer
aan de orde geweest de liefde en reizen in de
literatuur. Aan dit laatste thema verleende het
Tilburgse literaire tijdschrift Sic zijn medewerking door het uitbrengen van een speciaal reisnummer met bijdragen van de optredende auteurs. De meest recente Nacht van het Boek, in
1992, kwam tot stand in samenwerking met
het Poëziecentrum Gent. Het resultaat was een
Nederlands-Vlaamse Nacht, waaraan onder
meer Remco Campert en Hugo Claus hun medewerking verleenden. Ter gelegenheid van
die Nacht werd tevens het boekje De nevel van
den tijd uitgegeven waarin werk van de gastschrijvers is gebundeld.
Overigens is het binnenkort weer zover. Werd
in 1993 de Nacht van het Boek om diverse redenen uitgesteld, op zaterdag 2 april 1994 paasnacht - vindt er weer een ouderwetse
Nacht van het Boek plaats, ditmaal georganiseerd i n samenwerking met de Schouwburg
Tilburg. Het thema van deze Nacht ligt gezien
de datum voor de hand. Dit wordt de Nacht
van het Licht.

Programma Tilburg
Literair II
Zaterdag 5 maart 1994 in de N.K.
Harmonie, Stationsstraat 26, Tilburg.
Aanvang: 20.30 uur
Voordrachten:
Rob van Gestel
'Tilburg

tijdens

Literair Tin

1992

(part.

coll.)

21.00-22.00 uur:
Ria Lhermitte
Cees van Roosmalen
Cees Verraak
22.30-23.00 uur:
Hilde de Bresser
Jasper Mikkers
23.30-24.00 uur:
Ko de Laat
Jace van de Ven
PreseHatie: Wim Voermans
Muziek: HenVKoekkoek & Co

Bio- en bibliografische gegevens
Ria Lhermitte (1946) Geboren te Wihijk,
België, waar ze een Grieks-Latijnse opleiding
genoot. Daarna, tot haar verhuizing naar
Nederland, was ze maatschappelijk werkster.
Later volgde zij lessen aan verschillende academies (Tilburg, Turnhout, Breda). Sinds 1988
hield zij exposities en nam zij deel aan onder
meer atelierroutes. Ria Lhermitte schreef in
het blad Eigenwijzer en ook in een vrouwenkrant. In eigen beheer gaf zij vier gedichtenbundels uit. Momenteel volgt ze een opleiding
voor activiteitenbegeleider.
Cees van Roosmalen (1953) Woont sinds 1975
in Tilburg, waar hij een aantal jaren sociologie
en filosofie heeft gestudeerd. In 1992 is van
hem de roman Met blote knieën aan de zeerand
verschenen bij uitgeverij De Geus. Hij werkt
aan een tweede roman. Net als zijn eerste zal
die gedeeltelijk autobiografisch zijn. De auteur
lijdt aan een aangeboren spierziekte die hem
beperkingen oplegt; om die reden probeert
Albert Gielen zoveel mogelijk het werk van
Cees van Roosmalen te promoten.
Cees Verraak (1954) Publicist, dichter, organisator. Gaf vier dichtbundels in eigen beheer
uit, gevolgd door De dichter en ik (1988) en
Verstilde stad (1991, special tijdschrift Tilburg);
publiceerde gedichten en artikelen in o.m. De
Tweede Ronde, Maatstaf, Hollands Maandblad en NRC Handelsblad. Hij geeft les, werkt
aan een nieuwe gedichtenbundel en aan een
boek over bijzondere Nederlandse dodenakkers.
Hilde de Bresser (1960) Behalve als schrijfster
werkzaam als free-lance journaliste en presentator bij Omroep Brabant. Debuteerde in 1990
met de verhalenbundel Vreemde Gasten; in
1993 verscheen de roman De Tandem; beide
boeken zijn uitgegeven door de Arbeiderspers. Andere publikaties in bloemlezingen en
tijdschriften als Maatstaf en Avenue. Zie ook
rubriek Tilburg Kort.

Jasper Mikkers (1948) Prozaïst, dichter. Als
Tymen Trolsky publiceerde hij de roman
Hyacintha en Pasceline (1974), de verhalenbundel Aliesje (1975) en vijf gedichtenbundels.
Onder eigen naam verschenen daarna de roman De Weg van de Regen (1990) en de bundel
Wie is uiteindelijk (1990). Binnenkort verschijnt
bij De Bezige Bij zijn verhalenbundel De Kleine
jongen en de Rivier en i n september van dit jaar
het lange gedicht De Verdwijning bij Querido.
Werk in vele tijdschriften.
Ko de Laat (1969) Dichter, tekstschrijver, performer. Tussen 1989 en 1993 verschenen 25
nummers van zijn Tegengas, het Blad der Bladen.
Bundels: Dichter in Las Vegas (1991), Uit de gelijknamige bundel (1992) en Ongemerkt voorbij
(1993). In de bloemlezingen: Taaltochten '92
(1992) en Taal in de kroeg (1992). Sinds 1991
maandelijkse column in muziekblad Pop ' n
Cast. In voorbereiding een nieuwe gedichtenbundel en reisverhalen.

Tilburg
kort

Jace van de Ven (1949) Dichter, tekstschrijver,
acteur. Als kunstredacteur bij Het Nieuwsblad
schreef hij vele artikelen, interviews, recensies
en columns. Tevens stond hij aan de wieg van
volksopera 'Willem 11' en alle vier de Tilburgse
Revues. Publikaties onder meer: Bessen die
mijn liefde was (1971, verhalen), en de dichtbundels Kroniek van verlangen (1984, ook vertolkt op het toneel). Mijn tragische ziekte en dood
(1977) en Een dagje aan/op/in het water (1988).
De presentator van Tilburg Literair I I is Wim
Voermans (1961). Hij studeerde rechten en is
momenteel universitair docent staats-en bestuursrecht aan de KUB. Tussen 1984 en 1987
was hij verbonden aan de Stichting J.H.
Leopold, en van 1987 tot 1992 redacteur van
het tijdschrift SIC. Mede-organisator van de
Nacht van de Columnist (1992). Publiceerde
verhalen en recensies in SIC, Vrij Nederland,
Univers en Het Nieuwsblad. Regelmatig heeft
hij poëzie-middagen gepresenteerd.

beidershistorie". Een interview met
Henk Muntjewerff', in: Noordbrabants
Historisch Nieuwsblad, jrg. 7, nr. 6,1993,
p. 30-32. N.B. Muntjewerff promoveerde i n 1993 op de bedrijfsgeschiedenis van de Tilburgse wolspinnerij
Pieter van Dooren.

Tilburg signalement X X V I
Ed Schilders en Luc Verschuuren,
Terreur over Tilburg, z.pl., KBU
Uitgevers, 1993, 49 blz., ISBN 90801761-1-7,/12,95.
N.B. Stripverhaal i n navolging van
hun stripverhaal 'Het Geheim van
Oisterwijk' dat i n augustus 1993 verscheen.
P. Mouwen en T. Theunis, Besturing
van gemeentelijke informatievoorziening:
een kwalitatieve studie, Tilburg, KUB,
1993.
N.B. Dissertatie betreft Tilburg ('Tilburgs model') en Leiden.
Marcel C A . van der Heijden, Lys Sint
Mourel en andere Tilburgse schatten.
Tilburg in het werk van enkele schrijvers,
Tilburg, Jan van Laarhoven Boeken
B.V., 1994, 79 blz., gëilL, ISBN 9072738-04-7.
Theo Cuijpers en Renate van de
Weijer, '"Het is niet allemaal rooie ar-

Ed Schilders, 'Het mysterie van
Brooklyn Bridge', in: VPRO-gids, 4, 22
t/m 28 januari 1994.
N.B. Geschreven naar aanleiding van
de film 'To Brooklyn Bridge' van Fred
van Dijk, uitgezonden op 23 januari
1994. Ed Schilders gaf tussen 1979 en
1985 het tijdschrift The Brooklyn
Bridge uit.
Cees Verraak, 'Afstand van de doden',
in: Hollands Maandblad, 1994, nr. 1.
Cees
Verraak,
'Gedichten',
Maatstaf, januari 1994.

in:

Cees van Raak, 'Ik lijk maar dood.
Over ondoden en schijndoden', in:
Mflfltsfa/, februari 1994.
Frans Godfroy, 'Een persoonlijk document voor vijfhonderd achterblijvers.
Kees van Kalmthout', in: Brabantia, jrg.
43, februari 1994, nr. 2, p. 8-9.
Ronald Peeters

Trottoirpoëzieproj eet
Om de renovatie van de schouwburg
luister bij te zetten kwam directeur
Leo Pot op het idee om tegels met gebeitelde gedichten tussen de Noordhoekring en het kantongerecht te laten
leggen.
De criteria van de selectiecommissie,
onder leiding van professor Goedegebuure van de KUB, luidden: niet
meer dar) vier regels, geen citaten, en
het moesten volledige gedichten zijn.
Alle respect voor het initiatief, maar
waarom twee gedichten van zowel
Hugo Claus, Jules Deelder als Judith
Herzberg? Had men geen tijd genoeg
om andere gedichten op te sporen?
Verder zijn onder meer vertegenwoordigd Lucebert (met het overbekende
'Visser van Ma Yuan'), Hans Lodeizen, K. Schippers, Remco Campert,
Paul van Ostaijen, J.A. Emmens (rustig te lezen op vluchtheuvel Schouwburgring),
Ellen Warmond, J.P.
Guépin, Pé Ha winkels. Jan G. Elburg,
Guido Gezelle en Cees Buddingh'
(met de evergreen 'Zeer vrij naar het
Chinees'), maar ook cabaretiers als
Hans Dorrestijn en Marijke Boon.
Diegene die ze allemaal w i l nalopen het zijn 23 tegels i n totaal - zal veel geluk moeten hebben. Er is vanwege het
verrassingseffect namelijk geen route-

Poëzietegel

aan de Schouwburgring.

Foto Frans van Ameijde,

beschrijving van. Zeker hggen er vele
mooie gedichten tussen, en wat ook
zeker is: geen enkel werk van een
Tilburgse auteur. Men had toch op zijn
minst kunnen navragen, want jazeker,
er wonen dichters i n Tilburg. Een
waarlijk gemiste kans is bijvoorbeeld
het gedicht 'Contactadvertentie' van
Ko de Laat: Man zoekt dito vrouw. Vier

1994.

regels, nee, vier woorden onder elkaar. Niet de moeite waard, deze potentiële klassieker? Overigens, is er al
iemand die alle 23 gedichten aan zijn
of haar voeten heeft zien liggen?
Cees van Raak

Jace van de Ven
De Tandem van Hilde de
Bresser, een bizar verhaal
goed verteld
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onbevangenheid waarmee iedere zin
opgeschreven lijkt, doet het laatste
vermoeden.
Dezelfde frisheid en onbevangenheid
kenmerkt De Tandem. Het is het verhaal over een kind dat opgesloten
wordt i n een bakhuisje, omdat het gehandicapt is. Vooral de vader, een perfectionist, w i l dit onvolkomen kind
vergeten. De Bresser vertelt het verhaal als een ik-figuur, een dochter van
het gezin. Verder is er een broer en de
moeder. Het opgeborgen kind, hoewel
het niet aan het woord komt en ook
overigens slechts op de achtergrond figureert, is echter de ware hoofdpersoon van het verhaal. Het voegt aan
alle andere romanfiguren iets toe. Aan
de vader kwetsbaarheid, aan de moeder verdriet, aan het jonge broertje en
zusje ontdekkingsdrift en avontuur.
Gaandeweg hun leeftijd evolueren die
gevoelens i n medelijden, verzet en onzekerheid.
Door de gebeurtenissen afwisselend
door de ogen van de verschillende
hoofdpersonen te beschouwen, wordt
het bizarre gegeven veelkantig en
worden de mededelingen zo gedoseerd dat alles als bij een goeie detective pas aan het eind i n elkaar past.

Ruim een jaar geleden verscheen bij
uitgeverij De Arbeiderspers de roman
De Tandem van de Tilburgse schrijfster
Hilde de Bresser (33). Hilde debuteerde vier jaar geleden met de verhalenbundel Vreemde Gasten en bewijst nu
in een korte roman dat de belofte van
toen steeds meer waargemaakt wordt.
In Vreemde Gasten vielen Hilde's natuurlijke verteltrant en haar grote verbeeldingskracht al op. Haar manier
van observeren, van de dingen beleven, van denken voor en door anderen, maakt dat haar verhalen zich ontrollen als een film waar je zelf deel van
uit maakt. Hilde de Bresser lijkt de regisseur van die film en houdt zich doserend en modellerend op de achtergrond: daar mag de spanningsboog
wat strakker, daar moet een mooie beschrijving adem verschaffen. Of gaat
het zo helemaal niet en maakt zij haar
keuzes intuïtief? De vanzelfsprekende

Hilde de Bresser, De Tandem, Uitgeverij
De Arbeiderspers, 128 pagina's, paperback, ISBN 90-295-0663-6, f 26,90.

Judith Leyster alias
Zwagemakers?
In de maanden mei tot en met augustus 1993 werd i n het Frans Halsmuseum i n Haarlem een tentoonstelling gehouden van het werk van judith
Leyster, schilderes in een mannenwereld.
Judith, die leefde van 1609 tot 1660 en
gehuwd was met de Haarlemse schilder Jan Miense Molenaer, was een tijdgenote van Frans Hals, en haar oeuvre
vertoont een zodanige gelijkenis i n
stijl, dat er lange tijd ten onrechte over
en weer werken aan deze twee kunstenaars zijn toegeschreven. Naar aanleiding van deze tentoonstelling is gepoogd in die warboel orde te scheppen en een deugdelijke oeuvrecatalogus van het over de hele wereld
in de musea hangende werk van deze

zeldzame schilderes samen te stellen.
In de inleidende hoofdstukken van die
catalogus is door de kunsthistorica
Ellen Broersen ook aandacht besteed
aan de familie waaruit Judith stamde.
Die was net als bij zoveel andere kunstenaars in het Haarlem van die dagen
van Zuid-Nederlandse komaf. Judith
was een dochter van Jan Willemsz.
Leyster die ca. 1568 in of bij Antwerpen geboren moet zijn als zoon
van ene Willem Pietersz., en die zijn
achternaam pas in Haarlem ontleende
aan het uithangteken van zijn huis: de
'Leijstar' of 'leidster'. Oorspronkelijk
was Jan 'smalwerker' ofwel wever van
smalle stukken van katoen, w o l of zijde. Pas in 1618 kocht hij een brouwerij,
die dezelfde naam kreeg. De auteur
ontdekte nu in het Haarlems archief
een stuk, dat haar aanleiding gaf, om
met de Tilburgse archivaris contact op
te nemen. In 1654 wordt door de echtgenoot van een zus van Judith akkoord gegaan met een machtiging aan
een andere zus "ten eijnde deselve
soude invorderen soodanige lande-

Zelfportret

van Judit Lei/ster, circa

(National Gallery of Art,

1633

Washington).

rien, huijs ende hoff gelegen tot
Thilburch ende daeromtrent, gecomen
van Seigneur Willem Pietersz. Wagemakers sijn comparants huijsvrouwe
(dus ook van Judith, S.) grootvader".
Naspeuringen in het
Rechterlijk
Archief in Tilburg hebben toen de volgende met bewijsplaatsen gestaafde
conclusie opgeleverd en nu citeren we
letterlijk de desbetreffende noot van
mevrouw Broersen: "Zeer waarschijnlijk is Willem Pietersz. Wagemaecker
de zoon van Peter de Wagemakers
(ook wel Peter Jan Zwagemakers) en
Anna Jansdr. Leijten, die verscheidene

Stereofoto van de stopperij en iwpperij van de textielfabriek Cebr. Diepen. Foto Rudolf Diepen, ca.

stukken land en huizen bezaten in en
om Tilburg. Peter Jan overleed tussen
31-1-1545 en 3-3-1545 en liet Anna achter met zeven onmondige kinderen,
waaronder Willem, de tweede zoon.
In 1552 is Willem nog steeds onmondig. In tegenstelling tot zijn broers en
zusters komt Willem in de Tilburgse
archieven daarna niet meer voor, ook
niet in de begraafregisters. Migratie
naar Antwerpen, de stad waarmee
Tilburg nauwe banden onderhield, is
zeer wel mogelijk. In de Antwerpse archieven werden vooralsnog geen aanknopingspunten gevonden."
Deze
voorlopig nog met enig voorbehoud te
hanteren uitslag van het onderzoek is
dus niet alleen zeer opmerkelijk, maar
houdt meteen een intrigerende vraag
in. Zouden we nog een keer in staat
zijn om een afdoende bewijs te vinden
voor de wel zeer aanlokkelijke hypothese dat de beroemde Haarlemse eigenlijk een Tilburgse was?
G.J.W. Steijns
James A. Welu e.a., Judith Leyster, schilderes in een mannenwereld, Zwolle,
Waanders Uitgevers, 1993,388 blz.,geïll.,
geb., ISBN 90-6630-394-8, ƒ 75.

Tilburgse orgels
De in de vorige aflevering van
'Tilburg' (1993 nr. 3, p. 86-87) besproken uitgaven van het boek, de MC's en
de Cd van de Tilburgse orgels zijn verkrijgbaar bij de Brabantse Orgelklanken, de heer G. Janssen, Oeralweg
76,5022 GT Tilburg, tel. 013-435762.

1905.

Stereofoto's Gebr. Diepen
In het kader van de serie kleine wisselexposities onder de titel Entresol,
toont het Nederlands Textielmuseum
van 11 februari tot en met 8 mei 1994
de fototentoonstelling: Uit het textielverleden (3): foto's van de Tilburgse wollenstoffenfahriek Gebr. Diepen.
De tentoonstelling omvat ruim twintig
reprodukties van stereofoto's, die de
fabrikant en amateur-fotograaf Rudolf
Diepen omstreeks 1904-1905 maakte
in het familiebedrijf Gebr. Diepen aan
de Korvelseweg 132 in Tilburg.
Van 1901-1920 was Rudolf Johan
August Diepen (1875-1920) mede-firmant van de firma Gebr. Diepen. Hij
maakte als amateur-fotograaf een
groot aantal stereofoto's, onder meer
van het familiebedrijf omstreeks 1905.
De fotoserie, afkomstig uit het familiearchief
Diepen
(Gemeentearchief
Tilburg), toont naast enkele exterieuropnamen en groepsfoto's, verschillende fasen van het produktieproces en
geeft daarmee een uniek beeld van een
wollenstoffenfabriek rond de eeuwwisseling.
De N.V. Wollenstoffenfabriek Gebr.
Diepen heeft van 1808 tot december
1972 bestaan.
De openingstijden van het museum
zijn: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00
uur; zaterdag, zondag en feestdagen
12.00-17.00 uur; gesloten: le paasdag,
30 april en 5 mei.
(persbericht)
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