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• 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 mani
festatie 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 der
gelijke initiatieven. Maar hefst negen in Tilburg wonende auteurs gaven 
toen acte de présence: Fred La Haye, Berry van Oudheusden, Jaap 
Houdijk, Ed Schilders, Wim 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 Wim Voermans nu de presentatie ver
zorgt. Overigens traden er in 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 bibliografi
sche 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 wen
sen 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. Hun steun was onontbeerlijk. 

Cees van Raak 
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Jasper Mikkers (1948) Prozaïst, dichter. Als 
Tymen Trolsky publiceerde hij de roman 
Hyacintha en Pasceline (1974), de verhalenbun
del Aliesje (1975) en vijf gedichtenbundels. 
Onder eigen naam verschenen daarna de ro
man 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 in september van dit jaar 
het lange gedicht De Verdwijning bij Querido. 
Werk in vele tijdschriften. 

Ko de Laat (1969) Dichter, tekstschrijver, per
former. Tussen 1989 en 1993 verschenen 25 
nummers van zijn Tegengas, het Blad der Bladen. 
Bundels: Dichter in Las Vegas (1991), Uit de ge
lijknamige 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 gedichten
bundel en reisverhalen. 

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 dicht
bundels Kroniek van verlangen (1984, ook ver
tolkt 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 be
stuursrecht 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. 

Tilburg 
kort 

Tilburg signalement X X V I 

Ed Schilders en Luc Verschuuren, 
Terreur over Tilburg, z.pl., KBU 
Uitgevers, 1993, 49 blz., ISBN 90-
801761-1-7,/12,95. 
N.B. Stripverhaal in navolging van 
hun stripverhaal 'Het Geheim van 
Oisterwijk' dat in augustus 1993 ver
scheen. 

P. Mouwen en T. Theunis, Besturing 
van gemeentelijke informatievoorziening: 
een kwalitatieve studie, Tilburg, KUB, 
1993. 
N.B. Dissertatie betreft Tilburg ('Til
burgs 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 90-
72738-04-7. 

Theo Cuijpers en Renate van de 
Weijer, '"Het is niet allemaal rooie ar

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

Ed Schilders, 'Het mysterie van 
Brooklyn Bridge', in: VPRO-gids, 4, 22 
t/m 28 januari 1994. 
N.B. Geschreven naar aanleiding van 
de fi lm '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', in: 
Maatstaf, januari 1994. 

Cees van Raak, 'Ik lijk maar dood. 
Over ondoden en schijndoden', in: 
Mflfltsfa/, februari 1994. 

Frans Godfroy, 'Een persoonlijk docu
ment 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 ge
beitelde gedichten tussen de Noord-
hoekring en het kantongerecht te laten 
leggen. 
De criteria van de selectiecommissie, 
onder leiding van professor Goede-
gebuure 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 vertegenwoor
digd Lucebert (met het overbekende 
'Visser van Ma Yuan'), Hans Lodei-
zen, K. Schippers, Remco Campert, 
Paul van Ostaijen, J.A. Emmens (rus
tig te lezen op vluchtheuvel Schouw
burgring), 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 in totaal - zal veel ge
luk moeten hebben. Er is vanwege het 
verrassingseffect namelijk geen route-



Poëzietegel aan de Schouwburgring. Foto Frans van Ameijde, 1994. 

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 in Tilburg. Een 
waarlijk gemiste kans is bijvoorbeeld 
het gedicht 'Contactadvertentie' van 
Ko de Laat: Man zoekt dito vrouw. Vier 

regels, nee, vier woorden onder el
kaar. Niet de moeite waard, deze po
tentiële klassieker? Overigens, is er al 
iemand die alle 23 gedichten aan zijn 
of haar voeten heeft zien liggen? 

Cees van Raak 

De Tandem van Hilde de 
Bresser, een bizar verhaal 
goed verteld 

onbevangenheid waarmee iedere zin 
opgeschreven lijkt, doet het laatste 
vermoeden. 
Dezelfde frisheid en onbevangenheid 
kenmerkt De Tandem. Het is het ver
haal over een kind dat opgesloten 
wordt in een bakhuisje, omdat het ge
handicapt is. Vooral de vader, een per
fectionist, w i l dit onvolkomen kind 
vergeten. De Bresser vertelt het ver
haal 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 f i 
gureert, is echter de ware hoofdper
soon van het verhaal. Het voegt aan 
alle andere romanfiguren iets toe. Aan 
de vader kwetsbaarheid, aan de moe
der verdriet, aan het jonge broertje en 
zusje ontdekkingsdrift en avontuur. 
Gaandeweg hun leeftijd evolueren die 
gevoelens in medelijden, verzet en on
zekerheid. 
Door de gebeurtenissen afwisselend 
door de ogen van de verschillende 
hoofdpersonen te beschouwen, wordt 
het bizarre gegeven veelkantig en 
worden de mededelingen zo gedo
seerd dat alles als bij een goeie detecti
ve pas aan het eind in elkaar past. 

Jace van de Ven 

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

Ruim een jaar geleden verscheen bij 
uitgeverij De Arbeiderspers de roman 
De Tandem van de Tilburgse schrijfster 
Hilde de Bresser (33). Hilde debuteer
de vier jaar geleden met de verhalen
bundel Vreemde Gasten en bewijst nu 
in een korte roman dat de belofte van 
toen steeds meer waargemaakt wordt. 
In Vreemde Gasten vielen Hilde's na
tuurlijke verteltrant en haar grote ver
beeldingskracht al op. Haar manier 
van observeren, van de dingen bele
ven, van denken voor en door ande
ren, maakt dat haar verhalen zich ont
rollen als een fi lm waar je zelf deel van 
uit maakt. Hilde de Bresser lijkt de re
gisseur van die f i lm en houdt zich do
serend en modellerend op de achter
grond: daar mag de spanningsboog 
wat strakker, daar moet een mooie be
schrijving adem verschaffen. Of gaat 
het zo helemaal niet en maakt zij haar 
keuzes intuïtief? De vanzelfsprekende 

Judith Leyster alias 
Zwagemakers? 

In de maanden mei tot en met augus
tus 1993 werd in het Frans Hals
museum in Haarlem een tentoonstel
ling gehouden van het werk van judith 
Leyster, schilderes in een mannenwereld. 
Judith, die leefde van 1609 tot 1660 en 
gehuwd was met de Haarlemse schil
der Jan Miense Molenaer, was een tijd
genote van Frans Hals, en haar oeuvre 
vertoont een zodanige gelijkenis in 
stijl, dat er lange tijd ten onrechte over 
en weer werken aan deze twee kunste
naars zijn toegeschreven. Naar aanlei
ding van deze tentoonstelling is ge
poogd in die warboel orde te schep
pen en een deugdelijke oeuvre-
catalogus van het over de hele wereld 
in de musea hangende werk van deze 
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