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PERSBERICHT 

TEKEN ‘WIJ ZIJN BLIJ MET TOMEY’ 
Boekhandels hebben het zwaar in Nederland. Eén op de veertig ging het afgelopen jaar dicht. Er is 

geen middenstand die het zo moeilijk heeft. Nederland leest minder en bestelt steeds meer de 

boeken digitaal. Misschien gemakkelijk. Karakteristieke culturele ontmoetingsplaatsen lopen 

daarmee gevaar. En dan ook nog de pandemie met langdurige winkelsluiting en beperkende 

maatregelen. Ook in Culemborg is het voortbestaan van een boekwinkel niet vanzelfsprekend. 

Tientallen jaren drijft Gerard Tomey, als opvolger van de legendarische mevrouw Bindels, met zijn 

medewerkers nu de boekhandel op de Markt.  De altijd vriendelijke middenstander is gastheer voor 

boekenliefhebbers en cultuurminnaars. Want naast rondneuzen en kennismaken met schrijvers is de 

winkel ook de plek voor poëtische manifestatie, concertjes en boekpresentaties. De raamgedichten 

zijn fameus. En verrassend antiquariaat huist op de eerste etage.  Het Culemborgse culturele leven 

vindt onderdak aan de Markt. Kan de winkel blijven bestaan in economisch barre tijden en golven 

corona? Het spek is er van af, de bodem van reservepotten is in zicht. 

De Roos van Culemborg is één van de vaste gasten in de boekwinkel. Gratis kaartjes voor concerten 

en andere manifestatie  worden hier gehaald . Onlangs zijn 2.000 ‘Culemborgse Ommetjes’ verspreid 

vanuit de winkel. Grote gedichten krijgen gastvrijheid voor het raam. Boekpresentaties en 

gedichtenmanifestaties zijn altijd welkom. De Roos (‘kunst en literatuur’) is ondenkbaar zonder dit 

soort cultuurplekken. 

Gerard Tomey laat de moed niet zakken. Februari 2022 wil hij een nieuwe boekwinkel openen aan de 

Markt. Hij heeft oog op een geschikt pand. Daar wil hij met al culturele franje die hij zo belangrijk 

vindt doorgaan. En een nieuwe impuls geven aan het literaire en culturele leven. Plannen genoeg.. 

Gaat dat lukken? Verhuizen en inrichten is duur. De Roos van Culemborg start een steunoperatie om 

de nieuwe boekwinkel mogelijk te maken. Schrijvers, dichters, bestuurders doen mee: ook zij willen 

Tomey niet kwijt. Maar belangrijker nog dan een comité van aanbeveling van literaire 

zwaargewichten en prominenten is het enthousiasme van de liefhebbers in de hele stad die hun 

winkel niet kwijt willen. En zij zien de inzet van Gerard Tomey. 

Op zaterdag 1 mei onthult de Roos van Culemborg een enorm spandoek op de winkel met als tekst: 

‘WIJ ZIJN BLIJ MET TOMEY’  Een oproep aan de inwoners van Culemborg een boekhandel heeft met 

Gerard Tomey als beheerder moreel te ondersteunen. In de winkel kan iedereen de lijst tekenen. 

Ook deroosvanculemborg@gmail.com.staat daarvoor open. Geld kost het niet maar een breed 

draagvlak van sympathisanten voor een boekhandel is onmisbaar. Rond 1 juni verschijnt een ‘WIJ 

ZIJN BLIJ MET TOMEY’ pagina met de namen van alle ondertekenaars. In die maand  wordt de 

mogelijkheid opengesteld met minimaal 250 bouwstenen van  € 100,- de nieuwe boekhandel te 

ondersteunen.      

Informatie: Rieks Hoogenkamp, 0345-778855, hoogenkamp@ziggo.nl 
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