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Februari 2014

Zou ik boekverkoper de métier willen zijn? Op de keper 
beschouwd – ook al was mijn werkgever nog zo aardig en  
had ik het bij tijd en wijle best naar mijn zin – nee.

George Orwell, Bookshop Memories, Londen, november 1936

Orwells bedenkingen tegen het boekverkopersbestaan zijn begrij-
pelijk. Uitbaters van boekwinkels worden vaak neergezet als krib-
big, contactgestoord, misantropisch – een karikatuur die Dylan 
Moran tot in de perfectie uitbeeldt in Black Books – en dat beeld 
lijkt (in grote lijnen) te kloppen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen; 
veel boekverkopers voldoen totaal niet aan dit plaatje. Ik helaas 
wel. Toch ben ik niet altijd zo geweest; volgens mij was ik voordat 
ik de winkel overnam best vriendelijk en makkelijk in de omgang. 
Dat ik nu zo’n chagrijn ben, komt door het niet-aflatende spervuur 
van domme vragen van klanten, de precaire financiële situatie van 
mijn zaak, de eindeloze discussies met mijn personeel en al die do-
delijk vermoeiende zeikers die altijd zo nodig een paar penny moe-
ten afdingen. Maar zou ik het anders willen? Nee.

Mijn eerste kennismaking met The Book Shop in Wigtown 
was toen ik achttien was en na mijn kostschooltijd tijdelijk thuis 
woonde voordat ik aan mijn studie begon. Ik weet nog dat ik met 
een vriend langs de winkel liep en met hem wedde dat ze binnen 
een jaar ter ziele zouden zijn. Toen ik twaalf jaar later met kerst bij 
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mijn ouders logeerde, liep ik er naar binnen om te zien of ze Three 
Fevers van Leo Walmsley hadden. Ik maakte een praatje met de 
eigenaar, waarbij ik liet vallen dat ik geen werk kon vinden dat ik 
leuk vond. Hij vertelde dat hij wilde stoppen en vroeg of ik er oren 
naar had zijn zaak over te nemen. Toen ik zei dat ik daar het geld 
niet voor had, antwoordde hij: ‘Dat hoeft ook niet, daar is de bank 
voor.’ Nog geen jaar later, op 1 november 2001, precies een maand 
na mijn eenentwintigste verjaardag, was ik eigenaar van The Book-
store. Misschien had ik van tevoren beter dat essay van George 
Orwell kunnen lezen. Wat hij in 1936 schreef, klopt nog steeds als 
een bus. Zijn essay is zowel een hommage als een waarschuwing 
aan naïevelingen als ik dat de tweedehandsboekenwereld geen 
idylle is waarin je bij een behaaglijk haardvuur lurkend aan je pijp 
Gibbons Decline and Fall tot je neemt terwijl een stroom innemen-
de klanten zich op intelligente wijze met je onderhoudt, waarna ze 
met tassen vol boeken en met achterlating van stapels flappen het 
pand verlaten. Dat beeld strookt totaal niet met de werkelijkheid. 
Van elk beeld dat Orwell in zijn essay schetst, is ‘het soort mensen 
dat bij ons binnenkwam was meestal van het type dat je overal het 
bloed onder de nagels vandaan haalt, maar bij uitstek in een boek-
winkel zijn kans schoon ziet’ misschien wel het raakst van allemaal.

Van 1934 tot 1936, in de tijd dat hij zijn roman Keep the Aspidistra 
Flying schreef, werkte Orwell een paar dagen per week bij Booklo-
ver’s Corner in Hampstead. Zijn vriend Jon Kimche typeerde hem 
als iemand die uitstraalde dat hij de clientèle zijn boeken niet waard 
vond, een houding die veel boekverkopers vast bekend zal voorko-
men. Om een beeld te geven van de overeenkomsten – en vaak ook 
de verschillen – van het boekverkopersbestaan nu en in Orwells 
tijd, heb ik aan het begin van elke maand in mijn dagboek een citaat 
uit Bookshop Memories gezet.

In mijn jeugdjaren was Wigtown een bedrijvige provincieplaats. 
Mijn twee jongere zusjes en ik zijn opgegroeid op een boerderij 
zo’n anderhalve kilometer van het stadje, en vergeleken bij de met 
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schapen bespikkelde kwelders rond de boerderij was Wigtown 
een duizelingwekkende, gonzende metropool. Het telt een kleine 
duizend inwoners en ligt in Galloway, in de vergeten zuidwest-
hoek van Schotland. Het is een landschap van glooiende drum-
lins op een schiereiland dat de Machars wordt genoemd (naar het 
Gaelic woord machair, dat ‘vruchtbaar, laaggelegen grasland’ be-
tekent), met een kuststrook van zestig kilometer met zandstran-
den, hoge rotsen en grotten. Ten noorden van de Machars liggen 
de Galloway Hills, een prachtige, nagenoeg ongerepte wildernis 
waar de Southern Upland Way zich doorheen slingert. Blikvanger 
van Wigtown is de County Buildings, een imposant hôtel de vil-
le-achtig stadhuis dat ooit het bestuurlijke hoofdkwartier vormde 
van wat ter plaatse ‘de Shire’ wordt genoemd. Jarenlang dreef de 
economie van Wigtown op een coöperatieve zuivelfabriek en op 
de zuidelijkste whiskystokerij van Schotland, Bladnoch, die sa-
men het gros van de inwoners van werk voorzagen. Destijds was 
er veel meer werkgelegenheid in de agrarische sector dan nu, van-
daar dat iedereen in en rond het stadje emplooi had. In 1989 werd 
de zuivelfabriek echter opgeheven, waardoor 143 werknemers op 
straat kwamen te staan; de whiskystokerij – sinds 1817 in bedrijf – 
sloot in 1993 haar deuren. De impact op het stadje was gigantisch. 
Waar eerst een ijzerhandel, een kruidenier, een cadeauwinkel, een 
schoenenzaak, een snoepwinkeltje en een hotel waren, zag je nu 
dichtgetimmerde deuren en geblindeerde etalages.

Sinds een paar jaar staat Wigtown er weer wat beter voor en 
ademt het stadje weer iets van optimisme en elan. De leegstaan-
de zuivelfabriek biedt momenteel onderdak aan een toenemend 
aantal bedrijfjes waarvan een smid, een opnamestudio en een for-
nuizenmaker de grootste zijn. De whiskystokerij heeft in 2000 een 
bescheiden doorstart gemaakt onder de bezielende leiding van een 
Noord-Ierse ondernemer, Raymond Armstrong. Ook Wigtown 
zelf is opgeleefd en telt nu een aantal boekwinkels en boekverko-
pers. De dichtgetimmerde etalages en deuren zijn weer open en 
daarachter floreren allerhande kleine zaakjes.
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Iedereen die korter of langer in mijn winkel heeft gewerkt, zegt 
dat interacties met klanten ruimschoots genoeg materiaal ople-
veren voor een boek – Weird Things Customers Say in Bookshops 
van Jen Campbell is daar een goed voorbeeld van. Behept met een 
geheugen als een zeef ben ik daarom begonnen voorvalletjes in 
de winkel op te tekenen als geheugensteuntje voor een eventueel 
boek. Als de startdatum nogal lukraak gekozen lijkt, dan klopt dat. 
Het idee om dingen op te schrijven is gewoon op 5 februari bij me 
opgekomen, en mijn ‘geheugensteuntje’ heeft vanzelf de vorm ge-
kregen van een dagboek.

Woensdag 5 februari
online bestellingen: 5

boeken gevonden: 5

Vanmorgen om vijf voor halftien belde iemand uit Zuid-Engeland 
die erover denkt om in Schotland een boekwinkel over te nemen. 
Hij wilde weten hoe je de waarde van een zaak met een inventa-
ris van twintigduizend boeken taxeert. Het logische antwoord zou 
zijn: ‘man, begin er niet aan,’ maar ik heb hem gevraagd welk 
bedrag de huidige eigenares noemde. Zij ging uit van een gemid-
delde verkoopprijs van £6 per boek en stelde voor het resulteren-
de totaalbedrag van £120 000 door drie te delen. Ik zei dat hij dat 
minstens door tien kon delen, en waarschijnlijk zelfs door dertig. 
Bulkverkoop is tegenwoordig nagenoeg onmogelijk omdat bijna 
geen enkele handelaar bereid is grote partijen over te nemen, en 
de enkeling die het wel doet, betaalt maar een habbekrats. Boek-
winkels zijn momenteel schaars en zitten vaak met een grote voor-
raad. Het is dus een kopersmarkt. Zelfs toen ik mijn zaak kocht, in 
de goede tijd, taxeerde de vorige eigenaar zijn inventaris van hon-
derdduizend boeken op hooguit £30 000.
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Misschien had ik die man moeten aanraden om (naast Orwells 
Bookshop Memories) het intrigerende The Bankrupt Bookseller 
Speaks Again van William Y. Darling te lezen voordat hij zich in 
zijn boekwinkelavontuur stortte. Beide boeken zijn verplichte 
kost voor de aspirant-boekverkoper. Darling was overigens niet 
de bankrupt bookseller uit de titel; hij was uitbater van een manu-
facturenzaak in Edinburgh, maar wist zeer overtuigend de indruk 
te wekken dat hij over bestaande personen schreef. De details zijn 
griezelig goed getroffen; Darlings fictieve boekverkoper – ‘on-
gesoigneerd, ongezond, op het eerste gezicht een flets en oninte-
ressant persoon, maar toch iemand die, als hij de geest krijgt, bui-
tengewoon eloquent over boeken kan praten’ – is een haarscherp 
portret van een tweedehandsboekenverkoper.

Nicky kwam vandaag werken. Ik kan geen fulltime personeel 
meer betalen, met name in de slappe, koude wintermaanden, en ben 
daarom afhankelijk van de even capabele als excentrieke Nicky. Zij 
staat twee dagen per week in de winkel zodat ik op boekenjacht kan 
gaan of andere klussen kan doen. Ze is achter in de veertig en heeft 
twee volwassen zoons. Ze woont in een huisje boven Luce Bay, zo’n 
drieëntwintig kilometer van Wigtown, en is Jehova’s getuige. Dat 
plus haar merkwaardig nutteloze stukjes ‘handenarbeid’ geven een 
beetje een idee hoe ze is. Ze maakt praktisch al haar kleren zelf en is 
zuinig op het krenterige af, al deelt ze het kleine beetje dat ze heeft 
gul met anderen. Elke vrijdag brengt ze iets mee wat ze de avond er-
voor, na de samenkomst in de koninkrijkszaal, uit de container ach-
ter de Morrisons supermarkt in Stranraer heeft gevist. ‘Vreetvrijdag’ 
noemt ze het. Haar zoons omschrijven haar als een ‘verlopen zigeu-
nerin’, maar voor mij maakt ze net zo deel uit van de inventaris als de 
boeken. Zonder haar zou de zaak een hoop van zijn charme missen. 
Vandaag was het geen vrijdag, maar toch had ze iets smerigs uit de 
container bij Morrisons meegenomen: een pak samosa’s, zo pappe-
rig dat ze nauwelijks als zodanig te herkennen waren. Ze kwam uit de 
stromende regen binnen, stopte me het open pak toe en zei: ‘Hierzo, 
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samosa’s. Zalig toch?’ Vervolgens stak ze er een in haar mond, waar-
bij ze klodders drab op de toonbank en de vloer morste.

In de zomermaanden heb ik één, hooguit twee studenten rond-
lopen. Dan heb ik de handen vrij voor activiteiten die het leven 
in Galloway zo idyllisch maken. De auteur Ian Niall schreef ooit 
dat hij als kind heilig geloofde dat Galloway het ‘land van melk en 
honing’ was waar de juf van de zondagsschool het over had, deels 
omdat er bij hem thuis op de boerderij altijd eten in overvloed was, 
maar ook omdat het – voor hem – zo’n paradijselijk oord was. 
Ik koester dezelfde liefde voor Galloway. Dankzij de meiden in 
de winkel heb ik de luxe om zelf te kunnen bepalen of ik wil gaan 
vissen of zwemmen of een eind door de heuvels wandelen. Nicky 
noemt ze mijn ‘wee pets’, mijn meiskes.

De eerste bezoeker van de dag (om halfelf ) was een van onze wei-
nige vaste klanten: Mr. Deacon, een welbespraakte eindvijftiger 
met de buikomvang die het lot is van iedere asportieve middelbare 
man. Zijn dunne haar zit over zijn schedel gekamd op die doorzich-
tige manier waarmee kalende mannen weelderig hoofdhaar pro-
beren te veinzen. Hij ziet er in zoverre verzorgd uit dat zijn kleren 
van goede makelij zijn, maar hij draagt ze niet met zorg: voor details 
als een ingestopt overhemd, gesloten knopen en dito gulp heeft hij 
geen oog. Het lijkt alsof zijn kleren met een kanon op hem zijn afge-
schoten en zo aan hem zijn blijven hangen. Maar in veel opzichten 
is hij de ideale klant; hij neust nooit rond en komt alleen langs als 
hij precies weet wat hij wil. Zijn verzoek gaat meestal vergezeld van 
een uitgeknipte recensie uit The Times, die hij voorlegt aan degene 
die toevallig achter de toonbank staat. Hij is kort van stof en maakt 
nooit zomaar een praatje, maar hij is nooit onbeleefd en rekent zijn 
aankopen altijd meteen af. Verder weet ik niets van hem, zelfs zijn 
voornaam niet. Eerlijk gezegd vraag ik me af waarom hij zijn boeken 
bestelt via mij terwijl Amazon zoveel makkelijker is. Misschien heeft 
hij geen computer. Misschien wil hij er geen. Of misschien hoort hij 
tot het uitstervende ras van mensen die beseffen dat als je de boek-



13

winkel als instituut wilt behouden, je daar je boeken moet kopen.
Rond de middag kwam een vrouw in legerbroek en baret naar 

de kassa met zes boeken, waaronder twee puntgave, vrijwel nieu-
we en oorspronkelijk peperdure kunstboeken. Het totaalbedrag 
kwam op £38; ze wilde korting, en toen ik het afrondde op £35, zei 
ze: ‘Kun je er geen 30 van maken?’ Het is elke keer een aanslag op 
mijn geloof in het inherente fatsoen van de mens wanneer klanten 
– terwijl ze nota bene korting krijgen op producten die al tegen 
een fractie van de oorspronkelijke prijs weggaan – zich gerechtigd 
voelen daar nog eens dertig procent op af te dingen. Ik zei dus nee, 
en ze heeft netjes £35 betaald. Janet Street Porters suggestie om ie-
dereen die in een legerbroek rondloopt onder dwang in een gede-
militariseerde zone te droppen heeft sindsdien mijn warme steun.

kastotaal £274,09*

27 klanten

* Bij dit bedrag is onze online verkoop niet inbegrepen; de opbrengst daarvan wordt om 
de twee weken door Amazon op onze bedrijfsrekening gestort. De online omzet is aan-
zienlijk lager dan die van de winkel, gemiddeld £42 per dag. Sinds 2001, het jaar dat 
ik de zaak overnam, heeft er in de boekenbranche een aardverschuiving plaatsgehad 
waarin we nolens volens mee moeten. Destijds stond de online boekenverkoop nog in 
de kinderschoenen en was AbeBooks de enige echte website voor tweedehands boeken 
op internet. Amazon verkocht toen uitsluitend nieuwe boeken. Omdat AbeBooks door 
boekverkopers zelf was opgezet, bleven de kosten zo laag mogelijk. Het was een pri-
ma medium voor de verkoop van duurdere titels – waar in de winkel meestal weinig 
vraag naar is – en omdat relatief weinig verkopers er gebruik van maakten, konden we 
heel aardige prijzen realiseren. Nu is Amazon zoals we weten bezig de hele handel op te 
slokken, en na een overname in 2008 heeft het ook AbeBooks opgeslokt. Inmiddels is 
de online markt verzadigd met boeken, in papieren vorm en e-books. Toch hebben we 
feitelijk geen andere keus dan onze voorraad online via Amazon en AbeBooks aan te bie-
den, en dat doen we ook, tegen heug en meug. De concurrentie zet de prijzen zo onder 
druk dat de boekenverkoop óf een veredelde hobby is geworden, óf een grote business 
die wordt beheerst door een paar megaspelers met reusachtige magazijnen en uitermate 
gunstige contracten met verzendbedrijven. Tegen deze schaalvergroting valt voor klei-
ne of middelgrote boekwinkels niet op te boksen. De oorzaak van het probleem ligt bij 
Amazon. Weliswaar is de slechte staat van de boekenbranche hun niet helemaal aan te 
rekenen, maar het staat buiten kijf dat Amazon alles op zijn kop heeft gezet. Jeff Bezos 
heeft niet voor niets de domeinnaam relentless.com (onstuitbaar.com) laten registreren. 
Daarnaast geeft het aantal klanten per dag dat ik onder mijn dagboekbijdragen vermeld 
mogelijk een vertekend beeld. Ik tel namelijk niet het aantal bezoekers aan mijn zaak, 
alleen het aantal klanten dat iets koopt. Die verhouding is normaal gesproken vijf op een.
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Donderdag 6 februari
online bestellingen: 6

boeken gevonden: 5

Ons online aanbod beslaat tienduizend boeken op een totale voor-
raad van honderdduizend. Die voeren we in met Monsoon, een 
softwareprogramma voor het invoeren van boektitels in Amazon en 
AbeBooks. Vandaag mailde een Amazonklant met een klacht over 
een boek, Why Is There Something Rather Than Nothing?: ‘Ik heb 
mijn boek nog steeds niet ontvangen. Wilt u dit oplossen. Ik heb nóg 
geen beoordeling geschreven over uw service.’ Dit verkapte dreige-
ment hoor je steeds vaker en dat komt door de feedback van Ama-
zon. Klanten die het niet zo nauw nemen, maken daar dankbaar ge-
bruik van om hun geld gedeeltelijk of geheel terug te krijgen terwijl 
ze hun bestelde boek wel hebben ontvangen. Het boek in kwestie 
is afgelopen dinsdag opgestuurd en zou er onderhand moeten zijn, 
dus óf deze klant probeert onder valse voorwendselen zijn geld te-
rug te krijgen, óf er is iets misgegaan bij Royal Mail, wat maar heel 
zelden voorkomt. Ik heb hem voorgesteld tot maandag te wachten; 
als het er dan nog niet is, storten we het aankoopbedrag terug.

Na de lunch heb ik een aantal dozen met theologische boeken 
uitgezocht die vorige week door een gepensioneerde dominee van 
de Church of Scotland zijn afgegeven. Collecties over één bepaald 
onderwerp zijn meestal gewild, want er zitten vrijwel altijd zeld-
zame boeken bij waar verzamelaars belangstelling voor hebben en 
die dus meestal veel waard zijn. Theologie is vrijwel de enige uit-
zondering op deze regel, en dat bleek vandaag ook weer zo te zijn, 
want er zat niets van belang bij.

Om vijf uur afgesloten en bij de Co-op avondeten ingeslagen. Er 
zit een gaatje in mijn linkerbroekzak, maar dat vergeet ik steeds en 
ik stop er toch kleingeld in. Bij het uitkleden vond ik £1,22 in mijn 
linkerschoen.

kastotaal £95,50

6 klanten
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Vrijdag 7 februari
online bestellingen: 2

boeken gevonden: 2

Lekker weer vandaag. Nicky verscheen om dertien over negen in 
het zwarte Canadese skipak dat ze voor £5 in de kringloopwinkel 
in Port William heeft gekocht. Van november tot april is het haar 
standaard werktenue, een soort gewatteerde overall waarin ze er-
uitziet als de vijfde Teletubby. ’s Winters klaagt ze voortdurend 
over de kou in de winkel, en daar heeft ze wel een beetje gelijk in. 
Ze heeft een blauwe bestelbus die ideaal is voor haar hamsterwoe-
de. De zittingen zijn eruit gesloopt en hebben plaatsgemaakt voor 
allerlei troep, van zakken mest tot kapotte kantoorstoelen. Ze 
noemt haar busje Bluebell, maar ik noem het Bluebottle, want het 
wemelt daarbinnen van de bluebottles – paardenvliegen.

Norrie (ex-medewerker, nu zelfstandig timmerman) kwam om 
negen uur langs voor het lekkende dak van de Fox’s Den, zoals we 
het tuinhuisje noemen.

Ik heb de afgelopen vijftien jaar heel wat personeel versleten, 
maar tot voor kort had ik altijd minstens één fulltime kracht. Dat 
waren geweldige, maar soms ook gestoorde types; met het gros ben 
ik nog steeds bevriend. In het begin had ik op zaterdag studenten in 
de winkel staan omdat het vaste personeel die dag vrij wilde zijn, en 
tussen 2001 en 2008 steeg onze omzet gestaag, ondanks de toene-
mende trend om boeken online aan te schaffen. Maar toen Lehman 
Brothers in september 2008 instortte, stortte ook de boekenmarkt 
in en zakten we terug naar het niveau van 2001, maar wel met een 
overhead die in de vette jaren aanzienlijk was gestegen.

Norrie en ik hebben de Fox’s Den een paar jaar geleden samen 
gebouwd. Tijdens het jaarlijkse boekenfestival in Wigtown hou-
den we er kleinschalige, bijzondere evenementen. Vorig jaar hield 
de rijkst getatoeëerde man van Schotland er een praatje over de 
geschiedenis van de tatoeage, waarbij hij zijn verhaal van beeld-
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materiaal voorzag door zich tot zijn onderbroek uit te kleden. Een 
oudere dame die het huisje voor een toilet aanzag, liep aan het eind 
van zijn praatje naar binnen en zag hem in nagenoeg ontklede staat 
staan. Hopelijk heeft ze er niets aan overgehouden.

Bij het weggaan raakten Norrie en Nicky verwikkeld in een 
heftige discussie waarvan ik alleen het staartje heb meegekregen. 
Zo te horen ging het over de evolutie. Dat is een stokpaardje van 
Nicky; ik kom geregeld in de kasten met fictie exemplaren van On 
the Origin of Species tegen die zij daar heeft neergezet. Ik neem op 
mijn beurt wraak door bijbels (die volgens haar thuishoren in de 
geschiedenissectie) tussen de romans te zetten.

Bij het doornemen van de theologische boeken van de gepensi-
oneerde dominee kwam ik de titel Gay Agony tegen van een auteur 
met de onwaarschijnlijke naam H.A. Manhood. Volgens de flap-
tekst woonde Manhood in een omgebouwd treinstel in Sussex.

kastotaal £67

4 klanten

Zaterdag 8 februari
online bestellingen: 4

boeken gevonden: 4

Vandaag heeft Nicky gewerkt zodat ik naar Leeds kon om een pri-
vébibliotheek van zeshonderd boeken over de luchtvaart te be-
kijken. Anna en ik gingen om tien uur op pad. Bij het weggaan zei 
Nicky: ‘Bekijk die boeken, taxeer ze met de natte vinger en bied de 
helft.’ Ooit zei ze dat als na het Laatste Oordeel (of wat haar versie 
van de Apocalyps ook mag zijn – als ze over het geloof begint, haak 
ik meestal af ) alleen de Jehova’s getuigen nog over zijn, zij mijn 
huis gaat leeghalen. Ik zie haar inderdaad af en toe begerig naar 
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mijn meubels kijken, alsof ze de topstukken alvast oormerkt.
Anna is mijn vriendin. Ze is Amerikaanse en twaalf jaar jonger 

dan ik. We delen onze vijfkamerwoning boven de winkel met onze 
zwarte kat, die we Captain hebben genoemd naar de blinde zeeka-
pitein uit Under Milk Wood. Vroeger werkte Anna bij nasa in Los 
Angeles, maar in 2008 streek ze in Wigtown neer voor een werk-
vakantie om haar wens – werken in een boekwinkel in Schotland, 
dicht bij zee – te realiseren. Het klikte meteen tussen ons. Ze ging 
wel terug naar Californië, maar hield het daar al snel voor gezien. 
In 2012 pikte de Daily Mail-journaliste Anna Pasternak, die dat 
jaar verslag deed van het boekenfestival in Wigtown, Anna’s ver-
haal op en schreef een artikel over haar. Kort daarop werd Anna 
benaderd door een uitgever die geïnteresseerd was in een relaas 
van haar belevenissen, en zo is in 2013 bij Short Books haar eerste 
boek Three Things You Need to Know About Rockets verschenen. 
Haar literaire succes ten spijt noemt ze zichzelf een ‘taalimpres-
sionist’ vanwege haar zowel vertederende als frustrerende neiging 
om het niet al te nauw te nemen met de grammaticale regels. Haar 
gewoonte om informatie maar half tot zich te nemen en er een 
draai aan te geven die weliswaar enigszins met de waarheid over-
eenkomt, maar in sterk versleutelde vorm, leidt soms tot een on-
navolgbare verhaspeling doorspekt met Jiddische woorden die ze 
van haar oma heeft geleerd.

De vrouw die de luchtvaartboeken te koop aanbood, had vori-
ge week gebeld en had nogal haast. De verzameling was van haar 
man, die een jaar geleden was overleden. Ze had haar huis ver-
kocht en zou er volgende maand uit gaan.

Om drie uur belden we bij haar aan. Mijn blik werd onmiddellijk 
getrokken door haar evidente pruik, maar vooral door de kastan-
jes op de vloer bij de ramen en deuren. Ze vertelde dat haar man 
aan kanker was overleden en dat ze zelf ook voor kanker behan-
deld werd. De boeken stonden op een vliering die alleen met een 
steil trappetje te bereiken was. Het duurde even voor we het eens 
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waren, maar uiteindelijk zijn we uitgekomen op £750 voor zo’n 
driehonderd boeken. Ze vond het geen probleem dat ik de rest liet 
staan. Was dat maar vaker zo. Negen van de tien keer wil de verko-
per dat je alles meeneemt, vooral bij boeken uit een nalatenschap. 
Anna en ik hebben veertien dozen vol in mijn bestelbus geladen. Ik 
had de indruk dat de vrouw blij was dat ze toch afstand had kun-
nen doen van wat duidelijk de passie van haar man was geweest, 
want ze had het er merkbaar moeilijk mee, ook al had ze zelf niets 
met het onderwerp. Bij het weggaan vroeg Anna haar naar de kas-
tanjes bij de deuren en ramen. Het bleek dat de vrouw even bang is 
voor spinnen als Anna, en kennelijk geven kastanjes een stof af die 
spinnen uit de buurt houdt.

Ik heb mijn bus (een rode Renault Trafic) nu twee jaar en in-
middels is hij rijp voor de sloop. Zelfs op de kortste ritjes word ik 
enthousiast toegewuifd door tegenliggers die me aanzien voor het 
busje van de post.

De luchtvaartcollectie bevatte onder andere tweeëntwintig af-
leveringen van Putnam’s Aeronautical Histories, een reeks over 
vliegtuigbouwers en -types: Fokker, Hawker, Supermarine, Roc-
ket Aircraft. Ze verkopen goed, zowel online als in de winkel, voor 
tussen de £20 en £40 per deel. Mijn bod was gebaseerd op het idee 
dat ik de Putnams vrij snel kwijt zou raken en de kosten er dan uit 
had.

Boekendeals beginnen vaak met een telefoontje van een totaal 
onbekende die vertelt dat een familielid onlangs is overleden en 
dat hij of zij belast is met het van de hand doen van diens boeken. 
Die mensen zijn – dat is logisch – vaak in de rouw, en dan is het 
lastig om niet, ook niet een klein beetje, mee te gaan in hun ver-
driet. Het uitzoeken van iemands boekenverzameling geeft een 
idee wat voor iemand de overledene was: hun interesses en, tot op 
zekere hoogte, hun karakter. Inmiddels dwaal ik bij vrienden auto-
matisch naar hun boekenkast en zoom dan in op opvallende titels 
die iets over hen verraden wat ik nog niet wist. Dat geldt trouwens 
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ook voor mijn eigen boekenkast: tussen de planken met moderne 
fictie en Schotse geschiedenis en kunst tref je Talk Dirty Yiddish 
aan, maar ook Collectable Spoons of the Third Reich – het eerste een 
cadeautje van Anna, het tweede gekregen van mijn vriend Mike.

In de jagende winterregen zijn we over Ilkley Moor terugge-
reden en waren rond zeven uur thuis. Toen ik de winkel binnen-
stapte, struikelde ik over stapels boeken, overal stonden dozen en 
mijn mailbox puilde uit. Nicky lijkt er een sadistisch genoegen in 
te scheppen om de hele winkel vol te stouwen met boeken en do-
zen, waarschijnlijk omdat ze weet dat ik graag alle oppervlakken 
leeg wil hebben, met name de vloer. Misschien komt het doordat 
ze zelf zo’n sloddervos is, maar ze vindt mijn behoefte aan orde en 
netheid heel amusant. Dus maakt ze er expres een zootje van, en 
als ik haar dan op haar kop geef, maakt ze me uit voor dwangneu-
root.

kastotaal £77,50

7 klanten

Maandag 10 februari
online bestellingen: 8

boeken gevonden: 7

Een van de bestelde boeken was de Pebble Mill Good Meat Guide.
Omdat we vrij veel bestellingen via de post versturen, hebben we 

een contract met Royal Mail. We brengen de pakketten niet naar 
het postkantoor om ze door postmeester Wilma te laten frankeren, 
maar we frankeren ze digitaal. De zak met gefrankeerde pakketten 
wordt dagelijks door Nicky of door mij naar het postkantoor ge-
bracht, waar ze worden aangenomen en naar de sorteerruimte wor-
den gebracht.
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Zoals veel postagentschappen in de buitengewesten is het onze 
gevestigd in een winkel, in ons geval de lectuur- annex speelgoed-
winkel van Brian, een Noord-Ier. Ik weet niet hoe je het omgekeer-
de van een zonnig humeur noemt, maar dat heeft Brian dus. In het 
kwadraat. Hij lacht nooit en kankert aan één stuk door, over alles. 
Als hij in de winkel staat wanneer ik de postzakken breng, zeg ik 
hem altijd netjes gedag. De enkele keer dat hij iets terugzegt, is het 
steevast een morrend ‘ik zie er niks goeds aan’ of ‘het zou een goeie 
dag zijn als ik niet in dit rot-oord zat’. Hoe vrolijker je hem groet, 
des te narriger reageert hij. Ter illustratie van zijn misantropie: hij 
plakt alle bladen in het tijdschriftenschap met drie repen plakband 
dicht zodat je niet kunt bladeren. Wilma daarentegen is vrolijk en 
geestig, een schat van een mens. Het postkantoortje is eigenlijk het 
kloppende hart van Wigtown, de dorpspomp. Iedereen moet er in 
de loop van de week wel eens zijn en het is de plek waar roddels 
worden uitgewisseld en overlijdensberichten worden opgehangen.

Na de lunch bleek de kassarol op. Ik wilde er een nieuwe in 
doen, maar ik had er geen meer, dus heb ik er meteen twintig be-
steld; daar kunnen we de komende twee, drie jaar mee toe. Hope-
lijk minder, als de handel aantrekt.

Vandaag heb ik twee nieuwe leden van de Random Book Club 
mogen noteren. De Random Book Club is een nevenactiviteit die 
ik een paar jaar geleden heb opgezet toen de zaken slecht gingen en 
de toekomst er somber uitzag. Voor £59 per jaar ontvang je eens per 
maand een boek, genre en kwaliteit door mij te bepalen. Ik ben ui-
termate secuur als het erom gaat wat ik in de doos doe waaruit de 
rbc-boeken worden geselecteerd. Sommige leden zijn duidelijk li-
teraire veelvraten, vandaar dat ik altijd boeken kies die in de smaak 
vallen bij mensen die houden van lezen om het lezen. Dus geen boe-
ken waarvoor al te veel technische kennis nodig is en ook geen Bou-
quetreeksachtige pulp, maar een mix van fictie en non-fictie met 
het zwaartepunt op het laatste, en af en toe poëzie. Een greep uit 
wat er komende maand op de bus gaat: Other Passports van Clive 
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James, Prospero’s Cell van Lawrence Durrell, Iris Murdochs bio-
grafie over Sartre, A Town Like Alice van Neville Shute en een boek 
getiteld 100+ Principles of Genetics. Alle boeken verkeren in goede 
staat en hebben geen bibliotheekleven achter de rug, en er zit elk 
jaar wel een boek van een paar eeuwen oud bij. Ik schat dat als de 
leden hun boeken op eBay zetten, ze hun geld er dik uit halen. Onze 
website heeft een forum, al maakt niemand daar gebruik van. Dat 
geeft een idee van het soort mensen dat van deze manier van boe-
ken lezen houdt: ze zijn wars van clubs en contact met andere lezers. 
Misschien heeft juist dat me wel op het idee gebracht – een soort te-
genovergestelde van een boekenclub. We hebben zo’n honderdvijf-
tig leden en een enkele annonce in de Literary Review daargelaten 
bestaat mijn marketing uitsluitend uit de website en een Facebook-
pagina, die beide al tijden niet zijn bijgewerkt. Mond-tot-mond-
reclame lijkt nog steeds de beste manier om de boekenclub onder 
de aandacht te brengen. Die heeft me in een tijd dat het heel slecht 
ging in de boekenbranche voor financieel precaire situaties behoed.

kastotaal £119,99

11 klanten

Dinsdag 11 februari
online bestellingen: 7

boeken gevonden: 5

Norrie heeft waargenomen zodat ik naar de veiling in Dumfries 
kon, een kilometer of tachtig hiervandaan. Het is een algemene 
veiling waar je van alles op de kop kunt tikken, van chaises longues 
tot wasmachines, kroonluchters, tapijten, aardewerk, sieraden en 
zelfs auto’s. In eerste instantie ging ik alleen voor boeken, maar 
ik kwam er al snel achter dat ik de woning boven de winkel (die 
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leegstond toen ik de zaak overnam) het makkelijkst gemeubileerd 
kreeg door alles op de veiling aan te schaffen. Toen ik nog een full-
time kracht had, reed ik om de dinsdag naar Dumfries om koopjes 
te scoren – antieke meubels, mooier en eindeloos veel goedkoper 
dan nieuwe spullen van ikea. Heel af en toe kom ik met een doos 
boeken terug, maar vaker met een antiek bureau, een opgezette 
eekhoorn, een staande lamp of een leren fauteuil. Een van mijn 
veilingmaatjes is Angus, een ontzettend aardige ex-duikbootmari-
nier. Meestal gaan we naast elkaar zitten om de andere bezoekers 
te becommentariëren. Voor iedereen heeft hij een bijnaam: Dave 
met de pet, de bisschop enzovoort – nooit vilein, maar altijd raak. 
Vandaag ben ik thuisgekomen met een stel houten ski’s. Die zijn 
voor de etalage, daarna zet ik ze in de winkel te koop. Nu ik geen 
fulltime personeel meer kan betalen, zijn mijn bezoekjes aan de 
veiling schaars geworden.

Als Anna er is (ze woont een deel van de tijd in Londen), pro-
beren we altijd naar de veiling te gaan en regel ik iemand voor de 
winkel. Anna is dol op veilingen, maar ze biedt nooit meer dan £3, 
zodat ze altijd met een hoop meuk thuiskomt. Vandaag ook weer: 
een verzamelkavel met onder andere een koperen corgi, vijf vin-
gerhoeden, een bos oude sleutels en een kapot toastrekje. Maar 
één keer telde ze £15 neer voor een doos met nepsieraden, waaron-
der een ring die haar wel interessant leek. Ze liet hem bij Bonhams 
taxeren, en die adviseerden haar om hem te laten veilen. Hij bracht 
£850 op.

Sinds een paar jaar sta ik een middag per week de ‘mooie kamer’ 
boven de winkel af aan een schilderklasje onder leiding van plaat-
selijk kunstenaar Davy Brown. Het klasje bestaat uit een stuk of 
twaalf gepensioneerde dames. In de wintermaanden is het steen-
koud in huis, dus had ik instructies voor Norrie achtergelaten dat 
hij de kachel moest aansteken en van tevoren een uurtje de venti-
latorkachel aan moest zetten, maar hij was vergeten die uit te zet-
ten. Een van de dames moest zowat bijgebracht worden. Ze mo-
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gen gratis van de kamer gebruikmaken, maar ze zijn zo lief om de 
stookkosten te vergoeden, zodat ik er nog wat aan overhoud ook.

Toen Anna en ik van de veiling terugkwamen, zag ik dat de linker 
etalage blank stond (we hebben links en rechts van de winkeldeur 
een etalage, die we volgens wisselende thema’s inrichten). Het lekt 
er altijd wel een beetje, maar nu was het wel heel erg. Ik heb alle 
doorweekte boeken eruit gehaald en weggegooid. Nu staan er zes 
bekers, een handdoek en een steelpannetje om het lekkende water 
op te vangen. Elk jaar is er wel iets in huis of in de winkel waar een 
klusjesman bij moet komen. Dat gebeurt altijd in de winter, als het 
weer op zijn belabberdst en de geldpot op zijn leegst is. Ik probeer 
elk jaar £7000 opzij te zetten om een dak boven mijn hoofd en vier 
muren om me heen te houden, en dat potje gaat tot nu toe elk jaar 
wel zo’n beetje op.

Eliot – directeur van het Wigtown Book Festival – kwam om 
zeven uur langs. Van het laatste weekend van september tot en met 
het eerste weekend van oktober vindt er in Wigtown een literair 
festival plaats. Sinds ik de winkel heb, is het van een paar evene-
menten voor anderhalve man en een paardenkop, voornamelijk 
plaatsgenoten, uitgegroeid tot een grootschalig gebeuren met 
festivaltenten voor driehonderd man en meer dan tweehonderd 
evenementen met culturele grootheden. Het is een heel bijzonder 
festival, en sinds zijn nederige ontstaan met een handjevol vrijwil-
ligers heeft het nu een kantoor met vijf betaalde medewerkers en 
een publiek van ettelijke duizenden, die van heinde en verre naar 
Wigtown komen. Eliot was vroeger journalist, en een heel goe-
de ook. Toen hij een paar jaar geleden in Wigtown kwam wonen, 
bleek hij al snel de aangewezen man om het festival te leiden, dus 
is er geld gevonden om er een betaalde baan van te maken. We zijn 
inmiddels hechte vrienden; ik ben peetvader van zijn tweede kind. 
Helaas woont hij tegenwoordig in Londen en zie ik hem niet zo 
vaak meer, maar als hij hier bestuursoverleg heeft, logeert hij altijd 
bij mij. Zoals altijd trok hij meteen na binnenkomst zijn schoenen 



24

uit en liet ze op de grond slingeren. Binnen tien minuten was ik 
erover gestruikeld.

kastotaal £5

1 klant

Woensdag 12 februari
online bestellingen: 15

boeken gevonden: 14

Koud, somber, naar weer; de hele dag goot het van de regen. Eliot 
zat van kwart over acht tot negen uur in bad, dus moest ik onge-
wassen en met ongepoetste tanden de winkel opendoen.

In tegenstelling tot het akelige weer was Nicky de hele dag irri-
tant vrolijk. We hebben het gehad over het invoeren van boeken 
in Fulfillment by Amazon (fba). Dat is een Amazondienst waar-
voor wij boeken aanmelden en invoeren. De boeken zelf versturen 
we naar hun magazijn in Dunfermline, waar ze worden opgesla-
gen tot een klant ze bestelt. Het bestelde boek wordt dan door de 
slaafjes van Amazon uit het magazijn gehaald en verzonden. Het 
is een oplossing voor het ruimtegebrek in de winkel en het is voor-
al handig als we een collectie binnenkrijgen over een onderwerp 
waarvoor in de winkel mogelijk weinig klandizie is. Nicky weigert 
consequent boeken op fba in te voeren op grond van een reeks du-
bieuze overwegingen waar ze ethiek en andere irrelevante takken 
van de filosofie bij sleept. Ik snap niet helemaal, of helemaal niet, 
waarom Nicky zoveel weerstand heeft tegen fba, behalve dat het 
een dienst van Amazon is, waar we sowieso gebruik van maken 
om onze boeken te verkopen. Heel weinig boekverkopers zijn blij 
met Amazon, maar het is helaas wel de enige grote speler in de En-
gelstalige boekenverkoop op internet. Ik heb het opgegeven om te 


