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HENK VAN WEERT

Dichter Victor Vroomkoning, het pseu-
doniem waarachter al 35 jaar de in 
Nijmegen woonachtige oud-Boxtelaar 
Walter van de Laar schuilgaat, werd in 
oktober tachtig. Die mijlpaal is aanlei-
ding voor een verzamelbundel met zijn 
120 mooiste gedichten. Vroomkoning 
presenteert het boekje ‘Tachtig’ zater-
dagmiddag 30 maart in zijn geboorte-
plaats: in het protestantse kerkje aan 
de Clarissenstraat. Tegelijk ziet ook 
‘Intiem bestaan’ het licht, waarin au-
teur Riny Jans verhaalt over de poëzie 
van Vroomkoning. 

De selectie uit ruim duizend gedichten 
die Vroomkoning aan het papier toever-
trouwde, is gemaakt door vier speciale 
mensen uit zijn eigen ‘kringetje’. ,,Wie 
dat zijn? Nee, dat vertel ik niet”, grinnikt 
de dichter als hij aan tafel schuift voor 
een interview. ,,Het viertal hanteerde wel 
enkele criteria: ze moesten eerder in een 
bloemlezing zijn verschenen en er moest 
over geschreven zijn in recensies.” Hij er-
kent dat de kwalificatie ‘mooiste’ subjec-
tief is. ,,Daarom is het goed dat de keuze 
is gemaakt door vier personen. Uiter-
aard moest ik er mijn zegen aan geven. 
Natuurlijk zijn er gedichten die ik er ook 
graag bij had gezien, maar het is goed zo. 
Ik heb vrede met het eindresultaat.”
Op de vraag of hij volgende week ook 
present is tijdens Boek & Bal, het lo-
kale boekenbal in Podium Boxtel, geeft 
Vroomkoning twijfelend antwoord. ,,Ja-
renlang nam ik zowat elke uitnodiging 

aan om op te treden. Ik kon eenvoudig 
moeilijk nee zeggen. Maar de laatste ja-
ren ben ik wat selectiever geworden. Als 
je wat ouder wordt, hoeft het ook niet 
meer zo nodig. Ik ben wel gevraagd voor 
Boek & Bal. Maar de week erna is mijn 
boekpresentatie. Dat wordt misschien wel 
wat veel allemaal. Ik weet nog niet of er 
naartoe ga...”

SCHURENDE DIALOGEN
Vroomkoning publiceeerde in totaal ze-
ventien gedichtenbundels. ,,En ik schrijf 
nog steeds. Inmiddels ben ik zo’n beetje 
aan mijn slotakkoord toegekomen. Al-
hoewel... Vier jaar geleden ben ik gestart 
met het schrijven van dialogen. Een heel 
andere discipline van het schrijversvak. 
Het zijn gesprekken die niet ‘lopen’, 
waarin het wat schuurt. Ik hou wel van 
dingen die schuren.” Vroomkoning staat 
bij velen bekend om zijn erotische- en 
liefdespoëzie en ook daarin schuurt het 
voortdurend: ,,Mijn gedichten vormen 
geen lyrische lofzang. Ik wil vooral het 
ongemak van de liefde benoemen.”
Uit verveling én vanwege een afkeer 
van het gezag van docenten spijbelde 
Vroomkoning nogal eens op de middel-
bare school. En die tijd vulde hij met het 
schrijven van gedichten. Zijn brave pro-
beersels verschenen in de schoolkrant, 
zijn erotische gedichten verstopte hij op 
zijn slaapkamer. In 1983 trad hij als dich-
ter naar buiten, met meteen twee bundels. 
In 1997 ontstond reuring toen een sek-
sueel getinte dichtbundel verscheen van 
Stella Napels. ‘Kan zo’n bundel van de 

hand van een vrouw zijn?’, vroeg Gerrit 
Komrij zich openlijk af. De ontknoping 
volgde na enige tijd: achter Stella Napels 
ging Vroom koning schuil. Zijn poging in 
de huid van een vrouw te kruipen en zo de 
genderdiscussie - dichten vrouwen anders 
dan mannen? - te tarten, was geslaagd.

LIBER AMICORUM
Verguld was Vroomkoning in oktober, bij 
de viering van zijn tachtigste verjaardag, 
met het liber amicorum waarin vijftig 
Nederlandse poëten gedichten aan hem 
opdroegen. ,,Erg eervol. Ik vind het een 
erkenning van mijn rol in de landelijke 
poëzie.” En nu verschijnt er dan ook nog 
een boek over zijn werk. Vroomkoning 
benaderde daarvoor Riny Jans, die sa-
men met Joan ten Hove in 2016 een boek 
schreef over overleden dichters die iets 
hadden met Nijmegen. Mét de waarschu-
wing dat zijn geheugen een zeef is.
Maar Vroomkoning bleek zich toch 
veel te herinneren, vertelt de auteur die 
Vroomkoning al jarenlang volgt. ,,Voor 
‘Intiem bestaan’ heb ik Walter in totaal 
zo’n dertig keer geïnterviewd. Halver-
wege wilde ik al gaan schrijven, maar ik 
merkte dat er op dat moment nog geen 
‘bloed in mijn pen’ zat.” Met behulp van 
het persoonlijk archief van de dichter en 
literatuuronderzoek kwam het boek uit-
eindelijk tot stand, mede dankzij uitgeve-
rij Flanor.
Aan de hand van thema’s belicht Jans di-
verse kanten van Vroomkoning. ,,Het is 
geen chronologisch overzicht hoor. Aan 
de hand van diverse thema’s belicht ik het 
leven van Walter. Want Victor Vroom-
koning is veel meer dan een dichter over 
liefde en erotiek. Zijn ouders, kinderen, 
maar ook water, dood en leven zijn on-
derwerpen die regelmatig terugkeren in 
zijn werk.”
De presentatie van ‘Tachtig’ en ‘Intiem 
bestaan’ in de protestantse kerk vindt za-
terdag 30 maart om 15.00 uur plaats in 
het bijzijn van onder meer waarnemend 
burgemeester Fons Naterop van Boxtel. 
Ter plekke zijn beide boeken te koop 
voor respectievelijk 21,50 en 22 euro. 
Zowel Vroomkoning als Jans zijn bereid 
te signeren. Mensen die de boekenpresen-
tatie willen bezoeken, dienen uiterlijk 22 
maart een mail te sturen naar vroomko-
ning@planet.nl.
 
FOTO BOVEN: Inmiddels tachtig jaar 
oud getuigt dichter Victor Vroomkoning 
(pseudoniem voor oud-Boxtelaar Walter 
van de Laar) nog altijd van een scherpe 
geest. (Foto: Peter de Koning). 

   
Driftbuien kinderen
Joyce Vlamings geeft zaterdag 23 maart 
een interactieve workshop in Babel, Bi-
bliotheek Boxtel aan de Burgakker. Ze 
leert ouders omgaan met de driftbuien 
van hun kind. Vlamings legt uit wat drift-
buien zijn en wat de oorzaak ervan kan 
zijn. De workshop duurt van 10.00 tot 
12.00 uur. Deelname kost 2,50 euro voor 
leden van de bibliotheek en vijf euro voor 
niet-leden.

De Boxtelse bibliotheek aan de Bur-
gakker maakt sinds 1 januari deel uit 
van Babel. Deze organisatie is een sa-
menvoeging van Bibliotheek ‘s-Herto-
genbosch en omstreken, Muzerije en 
Bureau Babel. De boekenuitleen voert 
vanaf nu de naam Babel, bibliotheek 
Boxtel.

De naam Babel verwijst naar een eeu-
wenoud Bijbelverhaal. Het beschrijft hoe 

belangrijk het is om elkaar te verstaan en 
dezelfde taal te spreken. Babel is een plat-
form voor mensen die zich maatschappe-
lijk en cultureel willen ontplooien. Met 
muzieklessen, door te dansen, boeken te 
lenen et cetera.
Bezoekers, leden, klanten en partners van 
de drie organisaties kunnen blijven ver-
trouwen op de dienstverlening die zij ge-
wend zijn, aldus Ellen Reinders namens 
Babel.

   

Speciale editie 
van stripboek 
Anders-Man 4
Tijdens het Brabants Stripspektakel in 
Eindhoven op 18 en 19 mei verschijnt 
een nieuwe, luxe hardcover van An-
ders-Man 4. De stripheld is een gees-
teskind van Boxtelaar Ralph Dikmans.

Van de uitgave worden slechts honderd 
exemplaren gedrukt. Het boek bevat een 
speciale ex-libris en 21 pagina’s achter-
grondinformatie. De strip gaat over een 
enorme computeraanval, ingezet om het 
leven op de wereld plat te leggen. Presi-
dent Trump roept de hulp in van de Box-
telse held Anders-man.
(Afbeelding boven: Ralph Dikmans).

CONCERT IN WALNOOT

Sint-Arnoldus 
en Buchestelle 
vieren de lente
Fanfare Sint-Arnoldus uit Lennis-
heuvel geeft zaterdag 23 maart on-
der leiding van Mariska Brienen een 
lenteconcert in gemeenschapshuis De 
Walnoot aan de Reginahof 1. Senioren-
orkest Buchestelle verzorgt met diri-
gent Peter Spierings een gastoptreden. 

De fanfare bestaat inmiddels zeventig 
jaar en heeft voor haar aandeel in het 
concert gekozen voor enkele goed in het 
gehoor liggende muzieknummers, die 
verwijzen naar de lente, die twee dagen 
eerder begint. Op de lessenaar verschij-
nen onder andere Cervo a Primavera, 
Intrada Festivo en Poseidon, maar ook 
bekende stukken als It had better be to-
night, Pioneers of the Lowlands en een 
Doe Maar-medley.
Buchestelle wordt muzikaal geleid door 
Peter Spierings, die ook ooit de Lenni-
sheuvelse muzikanten onder zijn hoede 
nam.
Het dubbelconcert begint om 20.00 uur 
en is gratis toegankelijk.

DRIE ORGANISATIES BUNDELEN KRACHTEN

Bibliotheek Boxtel is nu 
een onderdeel van Babel

BOXTELSE AUTEURS SAMEN AAN TAFEL

De Moeder de Vrouw is 
rode draad Boek & Bal
Vanwege de Boekenweek is Podium 
Boxtel zaterdag 23 maart het decor 
van Boek & Bal, een cultureel festijn 
met schrijvers, literatuur, muziek en 
een boekenmarkt. De avond begint om 
20.15 uur en kent een voorprogramma, 
intermezzo en een hoofdprogramma.

Leden van Babel, Bibliotheek Boxtel 
ontvangen vijf euro korting wanneer zij 
hun kaartje aan de balie in de bibliotheek 
kopen. Zij betalen 7,50 euro. Voor niet-
leden kost een kaartje in de voorverkoop 
tien euro en aan de kassa 12,50 euro. 
Rode draad binnen Boek & Bal is het 
boekenweekthema De Moeder de Vrouw.

RONDETAFELGESPREK
Singer-songwriter Kim van Casteren 
treedt op. Behalve dat zij in het laatste 
jaar van het Jacob-Roelandslyceum zit, 
schrijft zij ook nog een fantasyboek. 
Verder presenteert een scala aan Box-
telse schrijvers zich aan de hand van een 
rondetafelgesprek onder leiding van Tet 
van der Donk. Het gaat om André Verha-
gen, Corinne Vlaminckx, Elvis Nicastia, 
Adriaen Willemsz, Katja de Man, Paul 
Peijnenburg, Ralph Dikmans, Karina van 
Dreemel, Trudy van Rooij, Christ van 
Eekelen, Nel van Doorn, Paul Weekers, 
Max Peters, Theo Lamers en Ramon 
Guerrero.
Tijdens het intermezzo, de boekenmarkt, 
tonen, verkopen en signeren de aanwe-
zige schrijvers hun werk in de foyer. Een 
‘meet and greet’ voor de fans.

JEROEN THIJSSEN
Van der Donk interviewt schrijver Jeroen 
Thijssen. In 2014 verscheen Solitude, 
een historische roman over het koloniale 
Nederlands-Indië waaraan hij zeven jaar 
werkte. En in 2017 volgde Hazer, een 
verhaal dat zich afspeelt in de jaren tach-
tig binnen de kraakwereld. Naast auteur 
is Thijssen journalist en docent.
Dichtslamrappers Martje Wijers en Mer-
lijn Huntjens treden op en houden een 

battle. DichtSlamRap is een bijzondere 
vorm van gedichten voordragen. De in 
Boxtel geboren en getogen Wijers won op 
31 januari de juryprijs en de publieksprijs 
tijdens de plaatselijke DichtSlamRap met 
verrassende poëzie. Huntjens trad er ook 
op en is tevens stadsdichter van Heerlen.
Het hoofdprogramma bestaat verder uit 
muziek van Fenne van Wuijtswinkel, Di-
ana Huismans en Roeland Heesbeen, een 
kunstinstallatie van Jan de Hoogh en in-
teractieve optredens van theaterstudenten 
van het Koning Willem I College.
 

Boek & Bal is een literair festijn voor iedereen die van boeken, gedichten en muziek houdt. Superwoman combineert moeiteloos gezin 
en werk. De afbeelding slaat terug op het thema van de landelijke boekenweek: De Moeder de Vrouw. (Foto: Bibliotheek Boxtel).

VICTOR VROOMKONING VIERT ACHT KRUISJES MET TWEE BOEKEN

Intiem bestaan van ‘n tachtiger


