
hatham,gelegen inde
Hudsonvallei, ruimdrie
uurbovenNewYorkCity,
heeft éénverkeerslicht en
drieboekwinkels. Ikdaag
lezersuit omeenplek te

vindenmet eenhogere ratio,waardanook
terwereld.Negenenveertig stopborden, elf
voorrangsborden, één rotondeenéénwin-
kelstraat,MainStreet,met centraal een
afgetraptebioscoopdie als voornaamste
troefheeft dathij ‘redelijk geprijsd’ is.
Achttienhonderd inwoners, vanwie94pro-
centblank.

DeAmerikaanseboeksituatie isniet zo
andersdandeonze, commerciëleproble-
menzijn tegenwoordigniet-bestaandof
wereldwijd.Het is een tijdperkwaarin
boekhandels voorbestemd lijken failliet te
gaan, of anders in eenpermanentedoods-
strijdmet teruglopende inkomstenverwik-
keld zijn.Wat ishet verhaal vandeboek-
winkels indit stadje, enkunnenwij er iets
van leren?

Deeersteboekwinkel, demeest kans-
loze, bevindt zichnaast eenkoffiezaakdie
‘Ralph’s pretty goodCafé’ heet, eennaam
die volgens insidersnogongegrond is ook.
Opde stoepvandewinkel staat eendoos
met gratis romans, zomaarmee tenemen.
Dewinkelwordt geleiddoor eenoude
vrouwdieniets verstaat eneenbordjemet
‘Closed forMother’sDay’ opdedeurheeft
hangenomklantenaf te schrikken, ookop
dagendathet geenMoederdag is (wat,
mochtu twijfelen, voorhetmerendeel van
dedagengeldt). Zijwerkt in een tijdloze
chaos: kaartenbakken, boekendie ze
cadeaukrijgt enweerweggeeft.Als ik vraag
naarPhilipRoth, zegt zedat zeniet doet aan
modegrillen.Verder raadt zemeaanzelf
eenboekhandel tebeginnen: veel tijd voor
anderedingen.Dezewinkelheeft geen
geheimensteunt volledigopdezeoude
vrouw–zodra zij ernietmeer is, zal dewin-
kel verdwijnen.

De tweedewinkel is gespecialiseerd in
tweedehandsboekendienietmeerworden
herdrukt, zorgvuldiguitgezocht, bestemd

voor eenzeer select, vermogendpubliek –
deHudsonvallei is eenpopulairweekend-
gebiedvoorwelgesteldeNewYorkers.De
winkel is boekhandelnochantiquair, en
beide tegelijk.

De interessantstewinkel is dederde, de
ChathamBookstore, geopend in 1977: tame-
lijk commercieel vanopzet en indeling,met
eengevarieerdaanbod,niet overdreven
modern, zekerniet achterhaald: eenboek-
handel dieniet zoumisstaan ineen stadals
AmsterdamofAntwerpen, of desnoods
NewYork.Eneenboekhandel die, zoblijkt,
wordt gerunddoor eenNederlandse.

NicoleFurnée (1954), opgegroeid inDen
Haag, opgeleid tot verpleegster envandaag
dedagboekhandeleigenaar.Terugnaarde
middelbareschooltijd,Nicoles klaskrijgt
een schrijfopdracht. Iedereenmoet zijn

eigenoverlijdensbericht opstellen. Ergens
opde tweedepaginavanhethare: ‘Zehad
eenkleinboekhandeltje.’

Waarom?Furnée: “Nieuwsgierigheid.
Watmensen lezen iswie ze zijn.”

Geheel indegeest vandeAmerikaanse
immigratiegeschiedenis,washet een
arbeidskansdiehaar in 1986,mijngeboor-
tejaar, naarAmerikabracht.DeCamphill-
beweging, eenSteinerachtig, antroposo-
fisch leefmodel, in 1939opgerichtdoorde
OostenrijksekinderartsKarlKönig, had
zijnweggevondennaardeVS.
Verschillende ‘Life-sharingCommunities’,
Camphill-gemeenschappenvoormensen
met eenverstandelijkebeperking, hadden
behoefte aanverpleegsters. Eerst streek
Nicoleneer inHarlemville, tevens inde
staatNewYork, daarna inCopake, op twin-
tigminutenvanChatham. InHarlemville
bezatNicoleookeenboekwinkel.Deze liep
niet omdat erdaar “meerkoeiendanmen-
sen” indebuurt leefden.DeChatham
Bookstorekocht ze in2012, samenmethaar
AmerikaansemanTom.

Deverklaringdatdewinkel elk jaarmeer
omzetdraait: een recentopgedaanmaar
diepdoorvoeldverantwoordelijkheidsbesef
onderdeklanten.WatFurnéedeAmazon-
fase vandeboekverkoopnoemt,waarin
klantenzichverbaasdenoverdenieuwe
mogelijkhedendiehet internetbood, is
voorbij. “Iedereenweetwat er gebeurt als er
alleennogdigitaalwordt gekocht, of zelfs
gedownload.Wij, boekwinkels als deze, zul-
lenverdwijnen.Dat is geengeheim.
Uiteindelijkwillenmensenniet alleenboe-
ken,maarookeenplekwaardieboeken
goedwordenbehandeld.”

Ikbrengdedagdooraaneenhouten
tafel inhetmiddenvandewinkel. Een
ouderwetsebelmarkeert eennieuweklant
–druk ishetniet,maarhieroverheerst geen
frustratie.Aanhet eindevandedaggroet ik
dewinkelbediendesalsof ik eenvanhen
bengeweest.Opallewinkeldeurenvan
MainStreetwordthetbordje ‘open’ omge-
draaid.Totmorgen.

En ze had een klein boekhandeltje.

Lees ook...
Ine Roox verwijst in haar boek naar
enkele andere lezenswaardige werken
over haar onderwerp. Voor wie er nóg
meer over wil weten: drie aanraders.

Hitlerbiograaf Joachim
Fest, auteur van het ver-
filmde Der Untergang,
schreef ook een mees-
terlijk reisboek: Tegen-
licht. Een Italiaanse
reis, vertaald door Tinke
Davids (Atlas, 2001).

Inmiddels al een klassie-
ker in de Vlaamse
Italië-literatuur is
Mijn Italië van Luc De-
voldere (Atlas, 2006).

En wie alles al over de
maffia dacht te weten,
leze van Giusy Vitale het
ronduit verbijsterende
Ik was een van hen.
De eerste vrouwelijke
maffiabaas vertelt, ver-
taald door Philip Supèr
(Mourik, 2009). (FD)
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tige communicatiekanalen (tv, radio, twee
dagbladen, een veelgelezenweekblad, omvan
de preekstoelennogmaar te zwijgen),maar
aarzelt ookniet ompermanent drukuit te
oefenen opde Italiaanse politiek.Waardoor
homohuwelijk, euthanasie of zelfs in-vitrobe-
vruchting er nog altijd streng verboden zijn en
in elke rechtszaal demagistraat onder een
levensgroot kruisbeeld zetelt.

Hartzeer
Tot overmaat van ramp is Italië bezig de kip
met de gouden eieren te slachten door zijn
onschatbare historische en artistiekemonu-
menten tot puin te laten vervallen (met
Pompeï als afschrikwekkend voorbeeld),mas-
todontische cruiseschepen tot op enkele tien-
tallenmeters vande Piazza SanMarco in
Venetië te laten varen en zijn prachtige kusten
te laten volplempenmet betonnenmonsters.

Al deze schaduwzijden, ennog veel, veel
meer,wordendoor IneRooxdeskundig – en
met voelbare pijn in het hart – uit de doeken
gedaan.Haar historische en sociologische dis-
courswisselt ze regelmatig afmet interviews
met belangrijke betrokkenen ofmet persoon-
lijke ervaringen,wat de leesbaarheid zeer ten
goede komt.

Een enkele keer kun je het nietmet haar
eens zijn, bijvoorbeeldwanneer zij Berlusconi
beschrijft als eenultraliberalist, terwijl de
meestewaarnemers hemzien als een typi-
schemonopoliekapitalistmet een flinterdun
liberaal schaamlapje eromheen.

Of als ze beweert dat Berlusconi zijn eerste
bouwproject, de luxueuzewoonwijkMilano2,
financierdemet geleend geld vande bank
waar ‘zijn vader als klerk de kost verdiende’.
De bewijzen dat deze aanzienlijke kapitalen
vande Siciliaansemaffia kwamen, via zijn
onlangs naar Beiroet gevluchte rechterhand
MarcelloDell’Utri, vallen intussennietmeer
te ontkennen, ook al zijn ze juridischwaarde-
loos gewordendankzij de door Berlusconi’s
regering fors ingekorte termijn voor de verja-
ring van financiëlemisdrijven.

Deze kleine bedenkingenbeletten niet dat
IneRoox’ boek een absolutemust is voor al
wie Italië kent ofmeende te kennen. En ja, ook
voorwie ondanks alles hartstochtelijk van dit
zonovergoten,wondermooie landblijft hou-
den.

Frans Denissen is literair vertaler. Hij
maakte naam met zijn vertaling van de
middeleeuwse klassieker Decamerone
van Giovanni Boccaccio. Verder vertaalde
hij onder anderen Curzio Malaparte,
Umberto Eco, Cesare Pavese en Carlo
Emilio Gadda.

Eénverkeerslichten
drieboekwinkels:het verhaal
vanChatham,NewYork

DaanHeermavanVoss
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l De Chatham Bookstore heeft een gevarieerd aanbod, niet overdreven modern, zeker niet achterhaald. © RV

l Bij de meest kansloze boekwinkel
staat een doos met gratis romans,
op de deur hangt een bordje
met ‘Closed for Mother’s Day’.
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Ine Roox, Italië. De
schaduwkant van een
zonovergoten land, De Bezige Bij
Antwerpen, 336 p., 22,50 euro.


