
DE 
BOEKHANDEL 

ALS BUURTHUIS
De lokale boekwinkel groeit en bloeit. 
Ja, er gaan boeken over de toonbank, 

maar je kunt er ook samen naar muziek 
luisteren of een yogalesje volgen.
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De foto’s zijn van boekhandel Quist in Bergen op Zoom, een fijne plek om wat langer te blijven hangen.  

Ook kun je er geregeld de dag beginnen met een yogales tussen de boeken – en aansluitend ontbijten.

>

Lezen

(vooral op vakantie en in het openbaar 
vervoer lezen mensen liever digitale  
boeken dan papieren, aldus KVB Boek
werk). Het is voor de boekhandelaren 
dus ook simpelweg noodzaak geworden 
om iets extra’s te bieden. Daarom zijn  
er boekwinkels die ook dienstdoen als 
trouwlocatie (De Nieuwe Boekhandel in 
Amsterdam), brasserie (Waanders in 
Zwolle), muziekpodium (Dominicanen in 
Maastricht), kinderkookcafé (Paagman in 
Den Haag) of yogazaal (Quist in Bergen 
op Zoom. Bij sommige boekwinkels  
kun je leren hoe je een bullet journal of 
podcast maakt, of je opgeven voor een 
cursus levenskunst. Andere organiseren 
workshops handletteren, Japans boek
binden en fermenteren. Vaak naar aan
leiding van een pas verschenen boek  
dat je bij die gelegenheid kunt aanraken 
en doorbladeren. En kopen natuurlijk.
“De boekhandelaar die zijn boeken 
alleen maar mooi uitstalt, gaat het niet 
redden,” beaamt journalist en schrijver 
Yaël Vinckx. Ze is medeinitiatiefnemer 
van Independent Bookstore Day, een 
jaarlijkse dag waarop het bestaan van  
de boekhandel wordt gevierd. “Veel 
mensen hebben een romantisch beeld 
bij dit beroep,” weet Vinckx. “Dagboek 
van een boekverkoper, een waargebeurd 
verslag van een boekhandelaar uit de 
Schotse plaats Wigtown, is vertaald in 
zeventien talen. In hetzelfde stadje kun je 
via Airbnb een appartement huren boven 
een andere boekhandel, op voorwaarde 
dat je de winkel runt. Kennelijk dromen 
veel mensen daarvan: de wachttijd is 
drie jaar! In de praktijk is het hard werken. 

In de Noordwijkse boekhandel Van der 
Meer wordt iedere donderdagavond 
gekookt. Wekelijks schuiven hier zo’n 
twintig mensen aan om gerechten uit 
een actueel kookboek te proeven. Van 
Jamie Oliver en Ottolenghi, maar de 
diners zijn juist ook bedoeld om minder 
bekende kookboekenschrijvers onder  
de aandacht te brengen.
“Het zit bijna altijd vol,” zegt eigenaar 
Nadine Mussert. “Samen eten met 
 onbekenden levert leuke gesprekken  
op. We verkopen meer exemplaren van 
het betreffende kookboek dan wanneer 
we gewoon een stapel neerleggen, dus 
het is een succesvol marketingmiddel. 
Maar we hebben ook een sociale functie, 
merk ik. Zo’n diner is een verrassend 
avondje uit en trekt buurtbewoners van 
verschillende leeftijden. Een groepje 
alleenstaanden komt zelfs elke week.”

VEILIGE PLEK
De boekhandel als buurthuis: het is een 
populaire dubbelrol. In veel boekwinkels 
kun je schrijvers horen voorlezen, boeken 
laten signeren of deelnemen aan lees
clubs. Daardoor heeft de boekhandel 
zich de laatste jaren ontwikkeld tot ‘een 
sociale ontmoetingsplaats met de allure 
van een culturele instelling’, aldus een 
onderzoek uit 2019 van KVB Boekwerk, 
het kennis en innovatieplatform van de 
boekensector. Volgens deze studie ervaren 
veel mensen boekhandels als plekken 
waar ze even kunnen ontspannen en 
inspiratie opdoen. Daardoor hebben ze 
ook een positief effect op de leefbaar
heid in een buurt.

En dat is precies wat Nadine Mussert 
voor ogen stond toen ze boekhandel  
Van der Meer overnam. Al na een paar 
maanden werd ze verkozen tot boekver
koper van het jaar 2018/2019. In Musserts 
winkel staan Chesterfieldbanken en een 
vleugel waarop klanten mogen spelen; 
het lunch café serveert biologische koffie 
en verse broodjes, en wekelijks worden 
er drie tot vier activiteiten georganiseerd. 
“Het zijn spannende tijden,” vertelt ze. 
“Internet is een grote concurrent, dus je 
moet iets doen om mensen te lokken. 
Van de vorige eigenaren ‘erfde’ ik de 
Breischool: een clubje vrouwen dat op 
woensdagmiddagen breit aan de leestafel. 
Daarnaast zijn we een Young Adultlees
club gestart en het College Cultuurcafé, 
waar bijvoorbeeld een college over Iran 
wordt gegeven. In korte tijd word je bijge
praat en snap je het wereldnieuws beter. 
Ook dat wil ik hier creëren: een fijne, 
 veilige plek waar mensen met elkaar in 
gesprek gaan.”

AANRAKEN EN DOORBLADEREN
Een lovenswaardige missie, maar uitein
delijk moeten er natuurlijk boeken worden 
verkocht. Hoewel de Nederlandse boek
verkoop sinds een paar jaar stabiel is,  
zijn de  verkoopcijfers van topjaar 2008  
– toen ruim 50 miljoen boeken (inclusief 
ebooks) werden afgerekend – niet meer 
geëvenaard. 
Jongeren lezen minder, de online boek
verkoop rukt op en hoewel het markt
aandeel van ebooks niet zo snel groeit 
als bij de introductie werd verwacht, is er 
jaarlijks wel degelijk een stijging te zien 
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sociale binding, vergelijkbaar met een 
stamkroeg. Een bekend voorbeeld is De 
Nieuwe Boekhandel in de Amsterdamse 
‘kanswijk’ Bos en Lommer. Dat is een spil 
in de wijk geworden door bijvoorbeeld 
producten van lokale ondernemers te 
verkopen en buurtexcursies te organi
seren. Beide vormen bevorderen de 
 gunfactor. En die is enorm belangrijk 
tegenwoordig.”

WIJ-GEVOEL
Ook Boekhandel Blokker vaart wel bij  
de persoonlijke aanpak. Onlangs werd 
uitgebreid naar het buurpand, waardoor 
niet meer hoeft te worden uitgeweken 
naar de dorpskerk wanneer een schrijver 
veel publiek trekt. Eigenaar Arno Koek 
programmeert zes tot acht lezingen per 
maand. Hij werkt samen met regionale 
musea, sponsort de lokale poëziewed
strijd en organiseert samen met andere 
boekhandels uit de omgeving het Haar
lems Literatuur Festival. “Bij zulke gelegen
heden heb je andere gesprekken dan bij 
de stationskiosk,” vertelt hij. “Er is meer 
tijd en aandacht; dat versterkt de band 
met de klant. Een vrouw vertelde me eens 
dat ze geen boeken meer kocht omdat 
haar boekenkast al uitpuilde. Daarop 
organiseerden we een inzamelingsactie 
van tweedehands boeken, die we tijdens 
een straatmarkt verkochten met hulp van 
vrijwilligers – zelfs de burgemeester hielp 
mee. Met resultaat: tienduizend euro 
haalden we op voor het lokale  hospice. 
Het uitgangspunt was natuurlijk dat hier
door plek ontstond voor níeuwe boeken, 
maar het wijgevoel was indrukwekkend.”
Volgens hoogleraar Jaap Boter was het 
startschot voor dit nieuwe ondernemen >

Tegenwoordig moeten boekhandelaren 
enthousiast, energiek én ondernemend 
zijn. Gelukkig zijn vele dat.”
In samenwerking met Libris, een collec
tief van zelfstandige boekhandelaren, 
organiseert Vinckx dit jaar de vierde editie 
van Bookstore Day. Ze kwam op het  
idee doordat haar man, die diskjockey 
en  platenhandelaar is, betrokken was bij 
Record Store Day, een wereldwijd geor
ganiseerd evenement. De achterliggende 
boodschap: buy local, niet alleen via 
streamingdiensten als Spotify. “Dat leek 
me ook iets voor de boekhandel,” zegt 
Vinckx. “In Amerika bleek net de eerste 
Bookstore Day te zijn gehouden, in 
Nederland bestond het nog niet.”
Steeds meer boekhandels doen mee – 
aanstaande editie tussen de 180 en 200 
– en zij pakken die dag uit met kortingen, 
speciale edities en schrijversoptredens. 
Uiteraard in de hoop dat bezoekers ook 
daarna blijven komen. Vinckx: “Zelf koop 
ik nauwelijks online. Ik zit de hele dag 
achter de computer, dus ik ben blij als ik 
kan rondneuzen in een fysieke winkel. 
Een bevlogen boekhandelaar die mij een 
boek aanraadt, daar kan geen algoritme 
tegenop. Van mij mag iedereen kopen 
waar hij wil, maar wij zeggen één keer 
per jaar: jongens, steun je lokale boek
handel. Want we kunnen wel klagen over 
de toename van grote ketens in het straat
beeld, maar wil je leuke winkels in je 
omgeving, dan moet je daar wel kópen.”

LOCAL HEROES
Opvallend genoeg waren het juist grote 
boekenketens als De Slegte, Selexyz en 
Polare die sneuvelden na de financiële 
crisis. Arno Koek, voormalig boeken

panellid van De wereld draait door en 
eigenaar van boekhandel Blokker in 
Heemstede, begrijpt waarom. “Die grote 
jongens dachten: wat in Maastricht ver
koopt, verkoopt ook in Groningen. Ja,  
dat geldt voor de bekende namen, maar 
dat is niet het enige waar klanten voor 
komen. Juist in een wereld die alsmaar 
versnelt, hebben mensen behoefte aan 
verdieping. Dan is het fijn als je ’s avonds 
naar een lezing kunt gaan in je lokale 
boekwinkel, waar je je onderdeel voelt 
van een community.”
Fijn voor de klant, maar ook voor de 
boekhandel. The New York Times ont
dekte een verband tussen de opleving 
van onafhankelijke Amerikaanse boek
handels en de vele activiteiten die zij 
organiseren. Allemaal hanteren ze dezelfde 
succesformule: een band opbouwen met 
de buurt en fungeren als ‘community 
hub’. Ze worden ‘anchors of authenticity’ 
genoemd in het stuk en bloeien weelderig: 
het aantal indie stores dat de deuren 
opende, steeg in 2019 harder dan 
 gedurende het decennium daarvoor. 
Ook in België doet de onafhankelijke 
‘boekenboer’ het goed, volgens cijfers 
uit 2019 van sectorvereniging Boek.be. 
In Nederland is het onderscheid tussen 
franchisenemers van een keten en 
 volledig zelfstandigen niet altijd zo 
scherp, maar inspelen op het buurt
gevoel loont, zegt Jaap Boter, bijzonder 
hoogleraar Boekhandel aan de Univer
siteit van Amsterdam. Hij onderscheidt 
verschillende varianten van boekhande
laren, zoals specialisten en local heroes. 
“Naar de specialist ga je voor advies, 
debatten en culturele bijeenkomsten,” 
legt hij uit. “De local hero biedt sfeer en 

‘Ik zit de hele dag achter de computer, 
dus ik ben blij als ik kan rondneuzen 

in een fysieke winkel’





36 _ De volgende Independent Bookstore Day vindt plaats op 16 mei 2020.
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de opkomst van onlineboekaanbieders: 
“Boekhandelaren zijn er wakker door 
geschud; over de hele linie werden ze 
actiever. Dat is goed voor het vak, maar 
het maakt het ook zwaarder. Vroeger 
waren mooie boeken genoeg, nu moet  
je ook koffie serveren, social media bij
houden, klantgegevens beheren in een 
systeem en ga maar door. Vooral voor 
kleine winkels kan dat te veel worden.”
Toch biedt het digitale tijdperk de stenen 
boekhandel vooral kansen, denkt Boter. 
Kijk naar de lancering in 2019 van online 
boekenplatform Bookaroo (later opgegaan 
in Bazarow), dat kopers koppelde aan 
lokale boekhandels. En toen een aantal 
grote  boekenketens omvielen, kwamen 
klanten massaal in actie om ‘hun’ filiaal 
te redden. “Dankzij crowdfunding bestaat 
bijvoorbeeld Donner nog in Rotterdam en 
Dekker van de Vegt in Nijmegen,” zegt 
Jaap Boter.

BAKFIETS VOL BOEKEN
Voor twintiger Tim van den Hoed was 
een crowdfundingcampagne niet alleen 
een middel om een eigen boekwinkel te 
realiseren, maar ook een “minimarkt
onderzoek om te zien of er überhaupt 
behoefte aan was.” Met een bakfiets vol 
boeken en een espressomachine ging hij 
twee jaar geleden de straat op om te 
flyeren voor zijn droom: een boekwinkel 
annex koffietentje, waar artistiek talent 
een podium krijgt, lokale kunstenaars 
exposeren en bijvoorbeeld poetry en 
jazztalks plaatsvinden. Binnen twee 
maanden haalde hij een halve ton op 
voor De Utrechtse Boekenbar. 
“Ik miste een jonge, culturele plek waar 
de liefde voor boeken centraal staat,” 
vertelt Van den Hoed. “Dus heb ik die 
zelf gecreëerd.” Dertig procent van zijn 
winkel is gereserveerd voor tafeltjes waar
aan hij zelfgebakken kokosmakronen 

 serveert en koffie van een Utrechtse 
 koffiebranderij. De rest staat vol met 
 literatuur, kunst, fotografie en reis
boeken, zines, en boeken over streetart 
en illustraties. In de werfkelder onder  
de boekwinkel treden vaak bandjes en 
schrijvers op. 
“De boeken zijn het belangrijkst,” zegt 
Van den Hoed, “maar het overige hoort 
er zeker bij. Als mensen zich hier thuis 
voelen, zullen ze vaker komen en meer 
openstaan voor mijn selectie boeken – 
die afwijkt van het ‘normale’ aanbod.  
Het kost veel energie, maar het wérkt.”
Vaste klant Rozemarijn Stegeman 
spreekt regelmatig af in De Utrechtse 
Boekenbar. Ze is masterstudent boek
wetenschap aan de Universiteit van 
Amsterdam en werkt aan een scriptie 
over de boekhandel als third place: een 
plek buitenshuis waar het sociale leven 
zich afspeelt. De Utrechtse Boekenbar is 
daarvan het perfecte voorbeeld, zegt ze. 
“Traditionele boekhandels passen zich 
aan de markt aan, jonge boekhandels 
starten meteen met een totaalconcept. 
Je kunt er eindeloos blijven hangen, in 
een notitieboek schrijven, lezen of bij
praten met een vriendin. Ik denk dat we 
dit soort boekhandels steeds vaker gaan 
zien. Het zijn ideale plekken om elkaar in 
real life te zien.”  

‘Ik miste een jonge, culturele plek 
waar de liefde voor boeken centraal 
staat. Dus heb ik die zelf gecreëerd’


