
Het Nederlands Genootschap van Bibliofielen bestaat 20 jaar. In ‘Uit de schaduw’, een ‘bibliofiele’
uitgave ter ere van dat jubileum, worden tal van leden geportretteerd. Trouw zocht er vier op.
Wat drijft de bibliofiel?

Volledigheid
als een heilige graal
Joost van Velzen

Of je nu in de keuken komt, de
gang, de slaapkamer of de
huiskamer; overal staan boe-

ken. Rijen dik, meestal in kasten en
op planken, soms ook in nette sta-
pels op de grond – het lijken dan wel
meubels. “Ik schat dat het er zo’n
18.000 zijn”, zegt Steven de Joode.
Maar die 18.000, die zijn niet alle-

maal van hem. De Joode woont al ja-
ren samen met David Coppoolse, die
het óók niet kan laten om voortdu-
rend boeken in huis te halen.
Dat maakt het allemaal des te leu-

ker, die kracht van het samenwer-
ken. Coppoolse zegt grappend:”Ja,
wij zijn een two man army. Met een
genadeloze stootkracht verzamelen
wij boeken.”
Hoe voortvarend ze te werk gaan

heeft te maken met hoe graag ze iets
willen hebben. En dat is héél graag,
soms: om een 14-delige reisserie van
James Cook te kunnen bekostigen,
deden ze 1000 boeken de deur uit.

Wat moet dat moet en dan heb je
ook wat. Bovendien, vinden ze alle-
bei: “Compleetheid is een heilige
graal.”
Het zwaartepunt in de collectie van

De Joode ligt bij alles wat te maken
heeft met de Radicale Verlichting van
de Nederlandse Republiek, boekge-
schiedenis en ontdekkingsreizen. De-
ze laatste interesse deelt hij met zijn
vriend, die bovendien boeken verza-
melt over heel andere onderwerpen.
Coppoolse bezit duizenden boeken
over natuurlijke historie en de Ja-
pans-Europese betrekkingen in de
Edo-periode.
Toch bemoeien de twee zich na-

drukkelijk met elkaars collectie, wat
hier en daar tot aardige kruisbestui-
vingen leidt.
En dikwijls weer tot nieuwe inte-

resses, waarover dan vervolgens óók
weer verzameld kan gaan worden.
Want hoe weinig bibliofiel het mis-

schien ook klinkt: het gaat de twee
mannen lang niet alléén om de boe-
ken. Het boek is mooi, het boek is

prachtig, het boek is geweldig, maar
het boek moet wel nuttig blijven. De
Joode en Coppoolse zien ze als ge-
bruiksvoorwerpen die je elk moment
moet kunnen pakken.
Zonder witte handschoentjes –

toch het beeld dat dankzij Boudewijn
Büch opduikt als we aan bibliofielen
denken. Totale onzin, vinden ze die
handschoenen. “Dat is eerder slecht
voor een boek.”
De kasten en planken, hoewel als

uitzicht mooi meegenomen, funge-
ren niet als een soort inpandige eta-
lage, het is geen show.
De Joode: “Ik vind het prettig om

mijn wereld voortdurend open te
breken.”
En wat is daarvoor idealer dan een

enorme boekencollectie, die volgens
De Joode bovendien meerdere be-
hoeftes ineen bevredigt?
“Aan de ene kant zorgen die boe-

ken dat mijn wereld alsmaar uitdijt,
terwijl ze dat steeds groter wordende
universum tegelijkertijd overzichte-
lijk houden, domweg omdat alles

binnen handbereik is, binnen de mu-
ren.”
Niet alleen binnen de muren van

hun Amersfoortse appartement,
trouwens. Ook bij hun werkgever zit-
ten De Joode en Coppoolse dagelijks
tussen de literatuur. Ze werken res-
pectievelijk bij een antiquariaat en
een boekhandel, dus het houdt nooit
op. Als hij eeuwig zou leven of nooit
meer zou slapen, stelt De Joode, zou
hij constant met boeken in de weer
zijn. Nee, bibliofilie is alles behalve
eindig. Als persoonlijke ‘afwijking’
niet, maar als fenomeen ook niet.
Ook niet in deze digitale tijden.
Gouden tijden, noemt De Joode

het internettijdperk juist. Zeker voor
de bibliofiel: “De laatste jaren zijn
voor ons topjaren geweest. Boeken
zijn nu veel makkelijker te zoeken
en te vinden. Waar je het vroeger
moest hebben van het plaatselijke
antiquariaat, ligt nu de hele wereld
aan je voeten.”
De Joode is van 1982 en daarmee

een van de jongsten binnen het Ne-

derlands Genootschap van Bibliofie-
len. Betekent dat niet tóch dat de tijd
van de liefde voor het fysieke boek
eindig is?
“Nee, integendeel, denk ik. Juist

door de komst van het e-book kan er
een nieuwe cultus ontstaan rond het
aloude, papieren boek als object. Je
kunt een reproductie kopen van een
Van Gogh, maar dat haalt het toch
niet bij het origineel, dat bovendien
onbereikbaar is. Het origineel van
een bijzonder boek is vaak wél be-
reikbaar. Het hebben van een oud
boek heeft voor mij ook iets van een
overwinning op de tijd. Het geeft een
aangenaam besef van het relatieve.”
Nadelen van het verzamelen kun-

nen Coppoolse en De Joode niet be-
denken: “Het is alleen maar een lust.
We hebben weliswaar altijd te wei-
nig geld, maar dat zou ook zo zijn ge-
weest als we miljonair waren ge-
weest. En we zullen ze moeten blij-
ven kopen, want krijgen doen we
boeken bijna nooit. Niemand durft
ze ons te geven.”
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Steven de Joode (links) en David Coppoolse. “Boeken houden het universum overzichtelijk, domweg omdat alles binnen handbereik is.” FOTO BRAM PETRAEUS


