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Advertentie

N
ogeventjes endankun-
nendie lettersPOLARE
weervandestatigege-
vels.Daarkomtdanweer

Kooyker, PaagmanofScheltema
Holkemate staan.Dat isgewel-
dignieuws.Dedeals zijnnogniet
beklonken,maarerverdringen
zich ‘tientallengegadigden’
voorhetopkopenvande21 filia-
lenvande faillieteketen.

DenaamPolare –hethadook
eenzorgkantoorofgehoorappa-
ratenhandelkunnenzijn – zat er
tochalnietgoed inbijdeklant,
net zominalshetbloedeloze
Selexyz. Eennieuwenaamkan
ondernemershet frissegevoel
vannieuwekansengeven, voor
klanten ishetdodelijk.Denaam
vaneenboekhandelwaar jeal
tien,dertig, vijftig jaarkomt, ís
diewinkel, degeur,de sfeer.Naar
Polarekun jeoveral, enevenzo-
goedniet.
Ooitwerkte ik, alsweekend-

kracht,bij eenvandie toennog
intimiderenddeftigeboekhan-
dels. Academisch, enhoe.Bijde
medewerkers roldenmedische
ensociologische termenmoeite-
loosoverde tong.Gelukkighad-
denzeookgewoonReve,Hotzen
Roth, aanwie ikmijnverdiende
centjesmeteenopmaakte.Drie-
maaldaags schreedHarryMu-
lischbinnenomtezienofde sta-
pels vanDeaanslag slonken.
Hooglerarenkochtenookro-
mans;daarmoest jedaneen
bonnetjevoor studieboekenvan
maken, ‘voordebelasting’.

Ikhaderbestwillenblijven,
maarzehaddengeenwerk, zoals
niemandin 1982werkvoorons
had.Netalsdeafgestudeerden
nuverzonnenwedatwerkzelf
maar.Het zoekennaar freelan-
ceklusjesbrachtmij inweelde-
rigegrachtenpandenwaarde li-
teraireuitgevershuisden:blin-
kendmarmer, antieke spiegels
enkroonluchters.Dekleine,
kabouterachtigeuitgever sprak
mij toevanachterhoge torens
boeken,uit eenwolkvanrook.
Maarhijhadwelwerkvoorme.

Vandatdeftige imagoheeftde
boekenwereldzichgrondigbe-
vrijd.Boekenmoesten funzijn.
Hetbureaudatde ‘branding’ van
Polaredeed, isook failliet, las ik
inBoekblad. Zijhaddendenaam
bedacht,het logoen ‘debele-
vingswerelden’.Daaraanzijn
winkel énbureau faillietge-
gaan:degedachtedatdeboeken-
liefhebberafholtopeen ‘brand’;
dat jediekunt lokkennaareen
grootpandopeentoplocatie,
waarhij zelden iets vanzijnga-
dingvindt.Want indenieuwe
belevingswereldzijnvooralbest-
sellers, kalenders, speelgoeden
games tekoop,netalsbijBruna
ofV&D.Dus trekthetbrandpre-
ciesdie inwisselbareklanten.

De literatuurliefhebbers,de
wetenschappersenstudenten
wekenuitnaar internet,waar
hetaanbodtenminstebreed is
enwaar studentenkortingkrij-
gen.Hunbelevingswereldzoe-
kenzezelfwel, inboekenofel-
ders. Veel lezers zijnbestbereid
omterugtekomen,als er ten-
minsteeengoedeboekhandel in
debuurt is.

Ikhebhetgelukdater twee
goedgesorteerdeboekhandels in
mijnbuurt zitten,waaraardige
mensenwerken.Maar ikwoon
ineenstad; inkleine stedenzijn
zeverdwenen. Ikkengeengroter
genoegendanrondhangen in
eenboekhandel, opeenmiddag
waarop jenergensheenhoeft en
alleendatene,perfecteboek
vooreenvriendhoeft tekopen.
Hetontspannende,uitdewereld
tillendegelukvanbladeren,
stukjes lezen, voelenenruiken.
Alleenhetongelimiteerdrond-
dwalen ineengroteFranse su-
permarkt,met levendevissenen

dertig soortenmosterd,komt in
debuurt.Naanderhalfuur sta je
buiten.Metdatperfecteboek, en
eentjevoor jegeliefde, jezelf, en
ookmaarvoordekinderen.Of
met tiensmakenmosterd.Veel
meerdan jeop internet zouheb-
bengekocht.
Boekhandelshoevenniet in

paleizenopAAA-locaties te zit-
ten.Misschienzijn juistdeB-lo-
caties,waardemeestemensen
wonen, ideaal. Lieverminder
praal enmeerboek.Datgeldt
ookvooruitgeverijen.Datuitge-
verijWPGhaar schitterende
grachtenpandenheeftmoeten
verkopen, is jammer,maarniet
slechtvoordeboekenmarkt.Het
vrijkomendegeldkanworden
besteedaanbegeleidingvan
schrijvers, goedeverzorgingvan
boekenen inspanningomboe-
kente slijtenbijdeherople-
vendeboekhandel.
Hetkande lezerecht iets sche-

len.NaéénweekheeftDekker
vandeVegt inNijmegenalan-
derhalve tonbinnenmetcrowd-
funding. Eénaandeelkost
100 euro;navijf jaarkrijg jehet
terugplus5procent renteper
jaar.Datgeeftdebankniet.Ris-
kant?Nee.Als iedereendiemee-
doet zelfwekelijksminstenséén
boek indieboekhandelkoopt,
gaatniemandfailliet.

Boekhandels
hoeven niet
in paleizen op
AAA-locaties
te zitten

IJs&Weder
Aleid Truijens

Liever minder praal
en meer boek

Aleid Truijens is schrijfster, litera-
tuurrecensente en biografe
Reageren? opinie@volkskrant.nl

GeenPakistaansemandurft te
tekenenvoorscheidingvrouw
Van onze verslaggeefster
Janny Groen

amsterdamWekenlangwaren
ShirinMusavanFemmes forFree-
dom(FFF) en journalisteNaeeda
Aurangzebvergeefsopzoeknaar
mannen inhetbezit vaneenPaki-
staanspaspoort.Diemoestenbe-
reidzijnalsgetuigenhunhandte-
keningtezettenbijdePakistaanse
ambassade,omeenwanhopige
Pakistaans-Nederlandsevrouwte
helpenscheiden.

Zondermannelijkegetuigenverklaart
een Pakistaanse rechtbank zo’n schei-
dingsverzoek niet ontvankelijk. Hel-
penbij de zoektochtwilden sommige
mannenwel.Maar zelfs progressieve
PakistaanseNederlanderstrokkenhun
medewerking in toen ze beseften dat
zezelfmoesten tekenen.

Musa, die net als Aurangzeb een Pa-
kistaanseachtergrondheeft,heeftnog
geprobeerd vier vrouwen in te zetten.
Inhetislamitischrechtisdegetuigenis
van een vrouwdehelft waard vandie
vandeman.Maar zo’n vrouwenkwar-
tetwordtniet geaccepteerd.Hetmoe-
tenpersemannenzijn. ‘Ronselenvoor
de jihad in Syrië leekwelmakkelijker
dan het ronselen van getuigen voor
eenPakistaansescheiding’, zegtMusa,
die een noodkreet op de FFF-site

plaatsteenhaarfrustratiesuitteaanex-
VVD-Kamerlid en verwoed twitteraar
Arend-JanBoekestijn.

Het gaat omeen Pakistaans-Neder-
landsevrouwvan30jaar,dievorigezo-
mer onder dwang is uitgehuwelijkt
aaneenmaninPakistan.Zij is terug in
Nederland enwil dolgraag scheiden.
Haarmanweigert elkemedewerking.

Dewensvandevrouwisnietswaardals
die niet wordt gesteund door twee
mannen. ‘Danblijft zederestvanhaar
leven in huwelijkse gevangenschap’,
zegtMusa.

Boekestijns tweet werd in razend
tempo verspreid enopgepikt door de
redactie van De Social Club van BNN.
Verslaggevers van dat tv-programma
zijnMusa en Aurangzeb gaanhelpen
bijhunzoektocht.

Onder druk vandie publiciteit lijkt
eendoorbraaktezijnbereikt.Donder-
dagmiddag nam de Pakistaanse am-
bassade plotseling contact op met

Musa met de boodschap dat men sa-
menop zoekwil naarmogelijkheden
omdevrouwtehelpen. Inmiddelsheb-
ben zich driemannengemeld, onder
wieAdeelMahmood,nummertweeop
de lijst vandeHaagse partij IslamDe-
mocraten.

Mahmood snapt ‘de heisa’ niet. ‘In
mijn omgevingwist niemand vandie
zoektocht. Ik weet niet waar de vrou-
wen hebben gezocht. Ik kwam er pas
donderdag achter.’ Mahmood heeft
goede contacten met de Pakistaanse
ambassade. Hij denkt dat alles snel is
afgerond. ‘De inzet van tweemanne-
lijke getuigen is een normale proce-
dure.Alshetmoet, teken ik.’

Musahoudt een slag omde arm. ‘Ik
wileerstziendatzeookechthunhand-
tekening zetten.’ Ze zegt dat ze met
soortgelijkedossiers eerderbij de am-
bassade heeft aangeklopt. ‘De vorige
ambassadeur, een vrouw, zei dat ik de
procedures moest accepteren. Vrou-
wen hebben te maken met een sys-
teemdat niet kanworden veranderd,
zei ze.’

Zelfs als demannenhunhandteke-
ning zetten, is de scheiding nog lang
niet rond.Musa: ‘Pakistaanse rechters
kunnenzo’nzaakeindeloosfrustreren.
Mijneigenzusvechtalsinds2008voor
een scheiding. Pakistaanse rechters
hechtenzeeraandeechtelijkegehoor-
zaamheidsplicht.’

Scheidingsverzoek
is niet ontvankelijk
zonder handtekening
van tweemannen


