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The Guardian: A bookshop made in heaven.

‘A BRILLIANTLY ACROBATIC
IMAGINATION’– SUNDAY TIMES
Exuberantly funny and deeply moving,
this is a monumental American novel
about family, identity and modern life.
Here I Am by Jonathan Safran Foer• A-PB
9780241980255 • Penguin • Feb 2017

HEADING – PRELO
BOOK 20/24PT
Subcontents – Prelo book
14/18pt

Lutherjaar 2017

rsmnl.com

Nu verkrijgbaar: Govert Jan Bach over Maarten Luther
en Johann Sebastian Bach - Twee grensverleggers, het
nieuwe luisterboek van Govert Jan Bach. Het luisterboek bevat een uitgebreid hoorcollege met uitleg en
talloze muziekfragmenten, aangevuld met twee cd’s met
de prachtige uitvoering van de vier Lutherse missen
onder leiding van Philippe Herreweghe en zijn Collegium
Vocale Gent.
Boek + 4 cd’s | Prijs: € 24,99
ISBN 9789047622970
www.rubinstein.nl/govertjanbach

Voorwoord

In 1983 werd ik bij boekhandel Broese Kemink in Utrecht als hulp- en oproepkracht in een wit
jasje gestoken en mocht ik in de winkel aan het einde van een wervend verhaal over Broese
Kemink roomijsjes in een hoorntje weggeven aan eerstejaars studenten. Het werd de start van
een loopbaan in de boekhandel die ik, als student rechten, nooit bedacht had en die er toe geleid
heeft dat ik nu dit voorwoord mag schrijven.
Kijk je terug dan is er ongelofelijk veel veranderd en lijkt het tempo van de veranderingen alleen
maar toe te nemen. Van het typen van bestellingen in 5-voud naar de eerste computers ( zonder
beeldscherm en met LP-grote flexibele Floppy Discs) naar boeken en muziek op de E-Reader,
op je telefoon, etc. Het boekenvak is bij uitstek een vak waarbij de passie voor het boek (inhoud
én vorm) een grote rol speelt. Al deze veranderingen worden misschien niet door iedereen
gedeeld en soms zeer gewantrouwd. Door de betrokkenen zelf worden ze met de passie die het
boekenvak eigen is gedragen en uitgevoerd of het nu schrijvers, uitgevers, vormgevers, drukkers,
programmeurs, boekhandelaren of lezers zijn.
Het mooiste moment waarop we van de passie en betrokkenheid van boekenliefhebbers in
Maastricht hebben kunnen genieten, is voor mij de spannende periode in de weken van de
doorstart na het faillissement van Polare maart 2014 geweest. Het inzetten van de Crowdfunding
is een van de hoogtepunten uit deze periode. We hadden zoiets nog nooit gedaan, we wilden
50.000 euro ophalen en we hadden daar 3 maanden voor. U kunt zich voorstellen dat het om 21.00
uur open zetten van de site bij Crowd About Now al spannend was, laat staan dat we zagen dat
er om 24.00 uur al 4000 euro was gestort. We wisten niet wat ons overkwam en al helemaal niet
toen er op zondagavond van datzelfde weekend al 50.000 euro op stond. Zo veel betrokkenheid,
zo veel steun, zo veel warmte, wie had dat durven hopen. Na 7 dagen was het klaar de teller stond
op 100.000, het maximum dat we mochten ophalen. Die steun betrof niet alleen het boek, ook de
gepassioneerde inbreng van Coffeelovers was voor velen een belangrijk argument om mee te
doen aan de Crowdfunding.
Dat we u nu het jubileumnummer van alweer 10 jaar een boekhandel in de Dominicanenkerk
kunnen presenteren, vervult mij dan ook met trots. Temeer omdat een belangrijk deel van het
team waarmee we destijds zijn begonnen er nog steeds met passie werkt en nieuwe collega’s ook
weer diezelfde passie voor boek, muziek en klant meebrengen of er snel mee besmet worden.
Uit de grond van mijn hart wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u mij, het team van
Dominicanen en Coffeelovers altijd gegeven hebt. Ik wens u veel leesplezier en zie u graag terug
in onze prachtige boekhandel…..

Ton Harmes
Directeur Boekhandel Dominicanen

colofon

10 jaar jubileum Boekhandel Dominicanen
is een speciale uitgave van Boekhandel
Dominicanen in samenwerking met City
Magazine Maastricht & Regio
Oplage: 10.000
Verspreiding via vaste afgiftepunten in
Maastricht & Heuvelland, en daarnaast ook
verkrijgbaar bij Boekhandel Dominicanen,
Coffeelovers Dominicanen en VVV
Maastricht.
Aan deze jubileum uitgave werkten mee:
Ton Harmes, Albert Berghof, Govert Derix,
Nol Beckers, Desirée Verbeet, Peter Smeets,

Guido Mevis, Paul Essers, Evelijn de Jong,
Jolein Verschuren, Lars Flinkerbusch,
Michiel Roosjen en Peter Kusters.
Tekstcorrector: Magda van Hooren
Fotografie: Ralph Sluysmans, Peter van
Hooren, Vincent van den Bergh, Bert Geelen
Cartoon: Paul Kusters
Coverfoto: Bert Geelen
Internet en Social Media: Jolein Verschuren,
Eelco Heuberger
Vormgeving en Druk:
Tonnaer meer dan drukkers
www.meerdandrukkers.nl

Niets uit deze uitgave mag worden
geproduceerd en/of openbaar gemaakt
d.m.v. druk, fotokopie, film of welke
andere wijze dan ook zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever. De uitgever
is niet aansprakelijk voor eventuele
onjuistheden in deze uitgave. Evenmin is
zij verantwoordelijk voor handelingen van
derden die mogelijkerwijs voortvloeien uit
het lezen van deze uitgave. De redactie
behoudt zich het recht voor ingezonden
materiaal, zonder kennisgeving vooraf, niet
of in gewijzigde vorm te publiceren.
www.boekhandeldominicanen.nl
www.citymagazinemaastricht.nl
www.coffeelovers.nl
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Een indrukwekkend eerbetoon
Een poëtische en hartverscheurende
vertelling over Frida Kahlo.
Met imponerende tekeningen
van Benjamin Lacombe.
Voor iedereen vanaf 10 jaar.
Frida - € 47,50 - isbn 978 90 448 2931 0

clavis.uitgeverij
@Clavis_Books
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Door: Stephan van Appeven. Fotografie: Peter van Hooren
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Koffie
boeken:

de ideale combinatie

Ton Harmes is samen met enkele

aandeelhouders sinds twee jaar eigenaar van
Boekhandel Dominicanen. Nu hij, na acht jaar
storemanager te zijn geweest, zelf de baas is,
liggen de grote beslissingen op zijn bordje.
Die verantwoordelijkheid bezit Albert Berghof
al wat langer, die met zijn Coffeelovers ook
al in de kerk bivakkeert sinds dat er boeken
worden verkocht in Dominicanen.
Een gesprek met beide heren
Op korte termijn moest Ton Harmes in 2014 geld vinden
om ‘zijn’ boekhandel in de Dominicanenkerk overeind te
houden. Nadat Polare, dat eerder Selexyz al had opgekocht,
in dat jaar kopje onder ging, leek het eind in zicht voor de
boekenwinkel. Harmes zocht echter geldschieters om de
zaak te redden en dat lukte. De winkel eenmaal overgenomen,
besloot Harmes zijn trouwe klanten te vragen naar wat zij
graag veranderd zouden zien in Dominicanen. Meer dan
400 mensen reageerden en een enkeling pende zelfs drie
pagina’s vol met suggesties. De meest gehoorde wens was
dat de boekhandel weer die rijk geassortimenteerde winkel
werd. Harmes: “Onder Polare en Selexyz was het teveel een
keten geworden, waar steeds meer de nadruk lag op de
top 20. Mensen klaagden dat ze uit steeds minder konden
kiezen. Het assortiment is echter het duurste onderdeel van
je winkel, dus besloten we een crowdfundingsactie op te
zetten. Mensen konden vanaf 50 euro voor een periode van
vijf jaar een bedrag aan ons lenen.” Nauwelijks zestig uur
nadat de actie startte, was het doelbedrag van 50.000 euro

al binnen. Na een week was zelfs het maximum van 100.000
euro behaald. “Dat heeft ons zó geraakt”, glundert Harmes.
“Van die centjes konden we dat assortiment betalen zodat
het die winkel werd die de mensen wilden. Soms word ik nog
wel eens op de rug getikt en krijg ik de vraag: ‘hoe is het nou
met mijn winkel?’ We zijn hard aan het sparen om hen in
2019 met rente terug te betalen.”
Onder de nieuwe naam Boekhandel Dominicanen is de winkel inmiddels niet meer weg te denken uit de Maastrichtse
binnenstad. “Veel bezoekers komen voor het concept. Voor
het bijzondere idee dat er een enorme moderne stalen ‘boekenﬂat’ middenin een gotische kerk van zo’n 750 jaar oud
staat.”

Boeken verkopen
Ondanks dat Harmes met zijn zaak moet leven van de verkopen die er plaatsvinden in de boekhandel, is hij niet de
standaardverkoper die alleen maar denkt aan winst. Hij
praat bijvoorbeeld ook niet over zijn verkopers, maar over
zijn inkopers. Harmes heeft in totaal vijf inkopers voor diverse categorieën die de verantwoordelijkheid meekrijgen,
na goed overleg uiteraard, om de boeken en CD’s in te kopen. Omdat zij zelf kiezen wat ze aanschaffen, hebben ze zo
ook meer binding met hun handelswaar en is het hun eigen
verantwoordelijkheid mocht het boek niet verkopen. “Paul
Hogervorst, de man die mij het vak leerde, had het nooit over
verkopen. Eerst moeten de klanten komen, dan moeten ze
blijven en dan komen de verkopen vanzelf.” Harmes vertelt
dat Boekhandel Dominicanen gelooft in de filosofie van ‘the
third place’. “The first place is where you live, the second is
where you work and the third place is where you want to be
when you’re not at home and not working”, aldus Harmes.
“En zo’n derde plek kan van alles zijn. Het Vrijthof, het park
JUBILEUMMAGAZINE | 10 jaar Boekhandel Dominicanen

Berghof: “Koffie is ontmoeten.
Koffie en boeken gaan super samen.
En dan die beleving hier:
mooier kan niet.”

Maar deze mensen pikken die momentjes één keer per twee
weken even mee en komen hier bewust even snuffelen. Dat
past in hun weekbeleving. Bij de invulling van hoe zij hun leven zien, is dit de plek waar ze even willen zijn. Ze hebben
een gelouterd gevoel als ze weer naar buiten gaan en zijn
bovendien weer even in de kerk geweest”, lacht Berghof.

Coffeelovers
of juist hier.” Albert Berghof is eigenaar van Coffeelovers, de
koffiezaak gelegen op het priesterkoor in Dominicanen. Hij
kan zich helemaal vinden in de filosofie van Harmes. “Ik zie
hier soms bepaalde mensen die hier telkens terugkomen.
En dat wil niet zeggen dat bij elk bezoek iets gekocht wordt.
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Coffeelovers is al sinds het moment dat de Dominicanenkerk
tot boekhandel omgetoverd werd, tien jaar geleden, vast onderdeel van de club. Toenmalig regiodirecteur Hans Peters
ontdekte op Plein 1992 de koffiezaak en was zeer onder de
indruk van hoe het daar liep. En omdat er vanuit Selexyz de
wens bestond koffie naar de boekhandel te halen, werd Cof-

Harmes: “Als inkoper denk je na over
keuzes die je maakt. Als er zes boeken
over muffins verschijnen, kopen we ze niet
alle zes in, maar wel de drie spannendste.
Die keuze maken wij voor de klant.”

een boekenfanaat is. “Boeken zijn één van de mooiste producten om te verkopen. Ik zeg ook altijd: we verkopen geen
boeken, maar wel kennis en creativiteit van andere mensen
die iets hebben bedacht, uitgevonden, onderzocht en opgeschreven. Het is een product van de geest.” De vrijheid van
het geschreven woord acht Harmes dan ook erg belangrijk.
“Wij staan voor twee artikelen uit de grondwet: vrijheid van
meningsuiting en vrijheid van drukpers. Door de overheid is
er geen controle vooraf op wat jij denkt, vindt, schrijft of publiceert. Dominicanen is een ontmoetingsplek. Alle meningen en waarheden staan hier naast elkaar in de kast. Heel
vreedzaam. Je kunt hier rustig de Koran en de Bijbel naast
elkaar zetten.” En dat allemaal in de gastvrije omgeving die
Boekhandel Dominicanen en Coffeelovers samen bieden.
“Een plaats waar je graag komt en graag blijft”, beschrijft
Harmes zijn ‘thuis’ tot besluit.

feelovers benaderd. Berghof: “We zijn vanaf het allereerste
begin aangeschoven bij de architecten om te kijken waar we
kwamen te zitten. En tien jaar later kunnen we wel zeggen
dat het een doorslaand succes is gebleken.” Omdat er zo’n
150 evenementen per jaar worden georganiseerd in Boekhandel Dominicanen, is overleg tussen Harmes en Berghof
wel eens nodig. Maar om die evenementen heen, zitten ze
sporadisch samen. “Uiteindelijk gaat het erom dat we allebei
doen waar we goed in zijn. We kijken niet te veel naar elkaar.
Ieder heeft zijn expertise”, aldus Berghof.

Kennis en creativiteit
Hoewel hij door zijn drukte nauwelijks nog tijd heeft om zelf
veel te lezen, mag het geen verrassing zijn dat Ton Harmes
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schrijversbezoeken, lezingen,
muziekuitvoeringen, exposities

Wij wensen de mooiste boekhandel
De nieuwe Grøndahl: een heerlijk plot,
psychologisch weer ijzersterk en een
vlijmscherp portret van een huwelijk. Ellinor en haar man Henning zijn
goed bevriend met Anna en Georg.
Maar alles verandert wanneer de twee
stellen op skivakantie gaan en Anna
en Henning omkomen in een lawine.
Hun echtgenoten blijven alleen achter.
In hun verdriet trekken Elli en Georg
steeds meer naar elkaar toe, maar
kunnen twee mensen zomaar opnieuw
beginnen? Pas wanneer Georg jaren
later overlijdt en Elli helemaal alleen
achterblijft, durft ze het verleden onder ogen te komen – een verleden dat
meer ontsluit dan rouw en verraad.

boekhandel
dominicanen
van harte
proficiat met het
10 jarig jubileum.
Dominicanerkerkstraat
1, Maastricht
www.boekhandeldominicanen.nl

Vaak ben ik gelukkig is een aangrijpende roman over liefde,
huwelijk en vriendschap, en over de verwoestende kracht van
geheimen. Jens Christian Grøndahl schetst in zijn nieuwste
novelle een vlijmscherp portret van een huwelijk.
De pers over Portret van een man
‘Grøndahl op zijn best.’ ***** de Volkskrant
‘Dit is grote kunst. Een instant klassieker.’
DWWD-boekenpanel
‘Grøndahl schrijft goed, smaakvol en subtiel, met een vleugje
ironie en veel compassie voor zijn personages.
’De Groene Amsterdammer
‘Een grand tour van verliefdheden.’
De Standaard

www.meulenhoffboekerij.nl

Muskushouwsestraat 18
6666 MC Heteren
T: 0031 26- 4743648
www.MAPpublishing.nl

Gebak

Prijs: € 39,99
ISBN: 978 90 483 1345 7
Christophe Felder en Camille Lesecq, twee
ongeëvenaarde patissiers, onthullen in dit
boek hun waardevolste geheimen en delen
150 fantastische, creatieve recepten met ons.

Bookmonster, groen of paars
Chocolade

Prijs: 39,99
ISBN: 978 90 483 1365 5
Een indrukwekkende kennismaking met cacao en chocolade door de Belgische chocoladeartiest Pierre Marcolini. Een overheerlijk
boek verrijkt met prachtige foto’s van Marie
Pierre Morel.

Prijs: € 24,99
Dit schattige monster kan alle gangbare formaten
boeken, eReaders en tablets in zijn mond vasthouden. Plaats het boek of apparaat achter zijn
tanden en je kunt overal lezen of spelen!

Onzichtbare Izzy

Prijs: € 12,50
ISBN: 978 90 483 1296 2
Izzy is de jongste thuis en daardoor voelt het
soms alsof niemand haar ziet staan. Maar
als oma’s nieuwste wetenschappelijke experiment grandioos mislukt, merkt ze pas echt
hoe het is om onzichtbaar te zijn!

Flexilights

Prijs: € 7,99
Flexibel leeslampje en boekenlegger
in één! Keuze uit 8 frisse designs.

www.veltman-uitgevers.nl

Door: Stephan van Appeven | Fotografie: Ralph Sluysmans

De Limburgse boeken
van Uitgeverij TIC
Wie de Theodoor Schaepkensstraat in Wyck
passeert, zou het waarschijnlijk niet eens
opvallen. Maar toch is op de eerste etage van
één van de hier liggende panden Uitgeverij
TIC gevestigd. En laat dat nou een trouwe
boekenleverancier van Dominicanen zijn.
Zo trouw, dat TIC twee jaar geleden, bij de start van Boekhandel
Dominicanen, werd gevraagd een boekje over de geschiedenis
van de kerk en de boekhandel te schrijven, en dat in diverse
talen uit te brengen. Het gaat om Paul Weelen en Luiz Oliveira,
de heren achter de uitgeverij. De één verantwoordelijk voor
tekst, de ander voor beeld. Ze brengen een waaier aan
genres op de markt. Van romans tot wandelgidsen en van
kookboeken tot gedichtenbundels. Enige voorwaarde is een
Limburgse link. Het boekwerk kan nog zoveel internationale
onderwerpen bevatten, het moet dan wel geschreven zijn
door een Limburger. En zo goed als alle door TIC uitgegeven
titels liggen bij Dominicanen. Weelen: “Het is één van onze
belangrijkste klanten. Voor ons is het ook een visitekaartje
als je in de mooiste boekwinkel van de wereld met vrijwel al
je boeken ligt. Dat kan niet elke uitgeverij zeggen.” Oliveira
vult aan: “En ze hebben natuurlijk aandacht voor Limburgse
boeken. Iets wat bij een winkel elders in het land natuurlijk
lastiger is.”

Uitgeven van boeken
Het maken van een boek begint, ook bij TIC, bij de schrijver.
Die levert een tekst of idee aan waarna Weelen en Oliveira
dit beoordelen op verkoopbaarheid. Bij enthousiasme wordt
vervolgens overwogen hoe het project gefinancierd wordt,
middels een bijdrage van de schrijver, een sponsor, subsidie
of op eigen risico van TIC. En hoewel de teksten dus niet
van de heren zelf komen, raken ze soms wel geïnspireerd
door wat ze op hun bordje krijgen. “Bij het maken van een
kookboek probeer je wel eens een recept uit. Of je gaat de
route wandelen die in de wandelgidsen staat beschreven.
Puur uit nieuwsgierigheid of ook klopt wat er staat”, aldus
Oliveira.

Weelen: “Boeken maken is een fascinerend
beroep en je raakt bij elk boek persoonlijk
betrokken. We zijn bijvoorbeeld geen
kookboekenschrijvers. Maar om het aan
de man te brengen en te zien dat het
succesvol wordt, dat is geweldig.”

De heren hebben op meer plekken dan alleen bij Dominicanen
hun boeken liggen. “We komen in boekwinkels in de hele regio,
maar loop je bijvoorbeeld door Hasselt dan hoor je dat mensen
daar naar die boekhandel in Maastricht willen. Die heeft een
groot bereik en het grootste aanbod van Zuid-Nederland en
verre omtrek. En dat op een prachtige en sfeervolle locatie”,
vertelt Weelen. Als Dominicanen er om wat voor reden dan
ook niet meer zou zijn, dan heeft Uitgeverij TIC een serieus
probleem. “Het is één van onze belangrijkste verkooppunten.
Een landelijke boekenketen is voor ons niet zo interessant.
Daar liggen we dan ook wel met onze boeken, maar dat is
toch anders. Die worden voornamelijk centraal bevoorraad
en hoewel ze een paar van onze Limburgse boeken er wel
bij willen hebben, zijn ze er geen specialist in.” En juist dat
specialisme is een grote kracht van Dominicanen. “Daar
hebben ze pas echt kennis van zaken”, vult Oliveira aan.

Oliveira: “Als ik familie op bezoek krijg
en hen iets van Maastricht wil laten zien,
dan is Dominicanen een van de eerste
plekken die ik laat zien. Het is de mooiste
boekenwinkel van de wereld.”
Jubileum
Parallel aan het jubileumfeest van Dominicanen dit jaar,
loopt de verjaardag van TIC, dat dit jaar twintig kaarsen
mag uitblazen. En ook dat laten Weelen en Oliveira niet
onopgemerkt voorbij gaan. Waarschijnlijk rond mei komen de
heren daarom met ‘TIC op Tournee’. De uitgeverij trekt dan in
het kader van het 20-jarig bestaan met auteurs en hun boeken
door de provincie. En daarbij wordt die andere jubilaris,
die zo’n grote rol speelt in het werk van TIC, Boekhandel
Dominicanen, waarschijnlijk als eerste aangedaan.
JUBILEUMMAGAZINE | 10 jaar Boekhandel Dominicanen

Door: Michiel Roosjen

Boeken binden

&

Chengdu Maastricht

Wat gebeurt er als twee van ‘s werelds meest

bijzondere boekhandels met elkaar in verbinding
staan? Een vraag bij het driejarig bestaan van

de stedenband tussen Maastricht en Chengdu;

een miljoenenstad in de provincie Sichuan in het
zuidwesten van China. Boekhandel Dominicanen
en het retail-paradepaardje van het moderne
China, FangSuo Commune Chengdu, versterken
samen het belang van boekhandels als de ‘third
place’ naast wonen en werken.
De avance bloeit op bij de Dutch Days Chengdu, een serie evenementen om Nederland op de kaart de zetten. Maastricht
Day is op een bijzondere plek, FangSuo Commune Chengdu,
een 2.000 vierkante meter boeken- en lifestyle winkel in het
JUBILEUMMAGAZINE | 10 jaar Boekhandel Dominicanen

hartje van Chengdu (15 miljoen inwoners). De vlam slaat snel
over als gastvrouw Maastricht een belanghebbend publiek uit
Chengdu ontvangt, met de kennismaking tussen Boekhandel
Dominicanen en FangSuo Commune Chengdu als een hoogtepunt. De eigenaren en culturele ondernemers van beiden,
Ton Harmes en Mao Jihong, zitten op één lijn om hun pijlen te
richten op de ‘third place’ naast wonen en werken.
Boekhandel Dominicanen is een wereldwijd begrip. En waar
staat de naam van FangSuo Commune Chengdu voor? Fang
betekent letterlijk “tien hoeken van de wereld”, en staat voor
diversiteit. Suo is het heden, hier en nu. FangSuo Commune
Chengdu is gevestigd onder de Daci Tempel; een boeddhistisch klooster. Een gewaagd idee van Chu Chih-Kang, de ontwerper van de boekenwinkel, om een moderne ondergrondse “Sutra Depository” te creëren. Helemaal gewaagd? Sutra
Depository is de naam van een bibliotheek om wijsheden
voor de eeuwigheid te bewaren. In het Oude China zijn allerlei geschriften en waardevolle documenten hier opgeslagen,
veelal onder Boeddhistische tempels. FangSuo Commu-

ne Chengdu heeft vele ruwe materialen en technieken gebruikt om een Sutra Depository na te bootsen, zoals grote
wijd-uitlopende betonnen kolommen, en bruggen tussen de
verschillende boekenkasten. Naast dit historisch gegeven, is
ook de bedoeling om het karakter van Sichuanezen en hun
leefstijl terug te laten komen in het ontwerp van de boekhandel; een langzaam en ontspannen ritme met veel ruimte
voor sociale interactie.

Chengdu literatuurstad
Chengdu is wereldwijd bekend als de stad van de China’s
soft power symbool: de panda. Binnen China staat Chengdu
ook zeker bekend als een van de culturele hoofdsteden, in de
oudheid, maar ook vandaag de dag. Enkele van de belangrijkste literaire werken komen uit Chengdu, de stad die door
de hele geschiedenis en alle dynastieën heen toonaangevende schrijvers heeft voortgebracht. De in Chengdu geboren
Sima Xiangru (179 BC - 127 BC) wordt gezien als de grootste
“HanFu” schrijver (een vorm van poëzie) in de geschiedenis
van de Chinese literatuur. Li Bai en Su Shi zijn de belangrijkste schrijvers van de Tang en Song dynastieën, beide geboren in Chengdu. Du Fu (712 - 770) is een van de grootste
poëten in China’s literatuurgeschiedenis. Hij is een van de
meest geciteerde Chinese dichtkunstenaars.
De lange literatuurtraditie in Chengdu is een gevolg van de
geografische ligging en topografische kenmerken, en de con-

tinuïteit in welvaart door de geschiedenis. Ook het pittoreske
landschap (Chengdu is omringd door uitlopers van de Himalaya), en de bijzondere samensmelting van Chinese culturen
bieden al eeuwenlang een onuitputtelijke bron van inspiratie
voor schrijvers, dichters, essayisten en toneelschrijvers.

Samenwerking
De relatie tussen Boekhandel Dominicanen en FangSuo
Commune Chengdu vormt een interessante brug tussen Nederland en een sterk ontwikkelend deel van China. Dit biedt
kansen voor uitwisselingen tussen de Nederlandse en Chinese creatieve industrie, en voor de boekhandels in bijzonder.
Nieuw werk, tentoonstellingen, strategisch overleg; mogelijkheden zijn er volop. Er is een voedingsbodem ontstaan, waarbij beide kanten vanuit een verschillende culturele context
waardevol voor elkaar zijn. Onlangs nog heeft een delegatie
van de Provincie Limburg een vervolg gegeven het contact dat
eerder ontstaan is tijdens Dutch Days Chengdu. De delegatie,
onder leiding van Maxime Verhagen, is met FangSuo Commune Chengdu in gesprek gegaan, ook om de samenwerking in
2017 een mooi vervolg te geven.

Michiel Roosjen
Maastrichtenaar, woonachtig in Chengdu, en vertegenwoordiger van Boekhandel
Dominicanen in China. Met
zijn bedrijf About Asia initieert hij samenwerkingen
tussen de Nederlandse en
Chinese creatieve industrie.
Gezamenlijk met het postennetwerk van de Nederlandse overheid in China, heeft
About Asia in grote Chinese
steden Dutch Days ontwikkeld. www.aboutasia.nl
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MAGAZINE VOOR LIEFHEBBERS
VAN KLASSIEKE MUZIEK

ONTVANG
3 GRATIS
3MAGAZINES!
MAGAZINES
GRATIS!
ZONDER
VOORWAARDEN
ZONDER VOORWAARDEN

TOEZENDING STOPT AUTOMATISCH

OF KIES EEN CLUBLIDMAATSCHAP
VOOR 2 JAAR (12 MAGAZINES)
VOOR SLECHTS € 29,90
ONTVANG 3 MAGAZINES GRATIS

Dit gaat uiteraard pas in nadat u eerst de 3 magazines

U kunt zich nu inschrijven om tijdelijk 3 magazines,

gratis van ons ontvangen heeft.

boordevol informatie over klassieke muziek, gratis thuis
gestuurd te krijgen. Toezending stopt automatisch.

OF KIES DIRECT EEN CLUBLIDMAATSCHAP

WAT KUNT U NOG MEER VAN ONS
VERWACHTEN
*

U kunt natuurlijk ook gelijk kiezen om een clublidmaatschap

Een Clubledenpas die u recht geeft op korting op
speciaal geselecteerde cd’s uit het magazine.

te nemen voor slechts € 29,90. U bent dan voor 2 jaar

*

De box aanbieding standaard met € 5,- korting.

vriend van de Klassieke Zaken Club en krijgt 12 keer het

*

Via de speciale clubledenbrief, die u bij elk magazine

magazine thuisgestuurd.

ontvangt, korting op concerten, aanbiedingen en meer.

VOOR MEER INFO EN DIRECT INSCHRIJVEN:

WWW.KLASSIEKEZAKEN.NL/INSCHRIJVEN

&

Boeken tips
Muziek

Jubileumactie Gezicht op Maastricht

Ook in dit extra feestelijk nummer krijgt u van
ons boeken- en muziektips, net zoals u dat van
ons gewend bent. Omdat het feest is maken we
deze pagina extra feestelijk met twee mooie
aanbiedingen. En omdat carnaval in aantocht is,
toch ook een feest, tippen wij ook rond dit thema.
Wist u trouwens dat wij meer verkopen dan
boeken, kranten & tijdschriften en muziek? We
hebben een mooie collectie ansichtkaarten en
diverse cadeauartikelen.

Thijs Tuurenhout:
Gezicht op Maastricht
Groot luxueus fotoboek dat je meeneemt door Maastricht in alle jaargetijden. Met schitterende, sfeervolle
kleurenfoto’s over een aantal aspecten
van Maastricht, namelijk de economie,
universiteit, architectuur en volkscultuur, inclusief de religieuze elementen.
Normaal gesproken kunt u dit boek bij
ons krijgen voor de scherpe prijs van
€19,95 (i.p.v. € 49,95), tegen inlevering
van deze bon ontvangt u het boek in februari en maart voor maar:

BOEK

Zolang de voorraad strekt, op = op

Vivianne Rijnders: Vastelaovensvrundsjes
Kinder weure vanaof hun jongste jäög mètgenome in de
Mestreechter Vastelaovend. In Vastelaovendsvrundjes koume
alle oonderdeile vaan de vastelaovend veurbij.
Twierling Nol en Mila goon mèt papa en mama mèt en viere op
sjaol, mèt de Tempeleers en mèt alle aander Mestreechtenere
Vastelaovend. Ze liere de leedsjes en verkleie ziech vol euvertuiging en weure zoe enthousias tot ze
’t volgend jaor al mèt ’n zate hermenie meziek wèlle make.
Jeannine Brouns-Damen maakde
de levendege pleetsjes bij ’t verhaol
zoe tot de kinder, es ze ’t book nog
neet kinne leze, wel kinne kleure . Veur alle kinder (en awwers en
lierkrachte) die wèlle weite wat de
Mestreechter Vastelaovend is … en
wee wèt wèlle ze daan allemaol mètBOEK
doen.

Mestreech Monopoly
Maastricht heeft haar eigen Monopoly editie! Sinds 1935 is Monopoly het meest bekende en gespeelde bordspel ter wereld. Het
spel is geheel naar Maastrichtse stijl aangepast. Bekende straten, pleinen en bedrijven zijn op de speldoos, het bord en in de
kans- en algemeen
fondskaarten verwerkt. Voor eindeloze
winteravonden…..

€ 9,95.

Vastelaovend CD’s
In ‘n bomvolle zaol woort op zoondag 6 november 2016 de winnaar vaan ‘t nui Vastelaovendsleedsje 2017 bekind gemaak. Nao
unne spannende tössestand woort oetindelek ‘t leedsje ‘Vleugelkes’, gesjreve door Patrick van de Weijer en gezoonge door
Patrick van de Weijer en Nick van Oerle, es winnaar oetgerope.
Dit leedsje kint geer same
mèt de ander genomineerde leedsjes trökvinde op ‘n
CD die veer netuurlek in
veurraod höbbe. Meh ouch
‘Vastelaovend in Mestreech
18’, ‘vaan Eijsde tot de Mookerhei 2017’ en ‘Vastelaovend in Limburg 2017’ kint
geer bij us vinde. Um alvas
in de stumming te kaome….
CD

Jubileumactie

Maastricht
city puzzel
Een puzzel met de plattegrond van Maastricht,
uitgevoerd als koelkastmagneet…. Onze tweede jubileumactie. In de
maanden februari en
maart bij inlevering van
deze bon van € 9,95

€ 4,95.

PUZZEL

voor
Maar ook hier geldt:

Zolang de voorraad strekt, op = op

SPEL

Dominicanerkerkstraat 1, Maastricht, www.boekhandeldominicanen.nl

Wijnproeverijen in een
authentieke ambiance
Wij zijn trots op onze samenwerking.
10 jaar Dominicanen en
10 jaar Pierre Ache Wijnen.
Elk jaar in oktober organiseren
we een sfeervolle proeverij bij
Boekhandel Dominicanen.
Voor meer info:

Gespecialiseerd in karaktervolle
biologische en biodynamische wijnen.
info@pierreachewijnen.nl
www.pierreachewijnen.nl

Je kunt elkaar helpen of elkaar
vernietigen. De keuze is aan jou…
Auteur: Veronica Roth , de auteur van Divergent
Prijs: €18,99

“Met KingsPoint (o.s. MOSES gifts en
Columbus globes) hoeft geen enkele toerist
met lege handen naar buiten!”
KingsPoint toys & gifts is zelf pas 1,5 jaar in beeld met o.a. de magnetische kreeft (beeld kreeft) en de antistressbal (beeld bal) maar hebben al
heel wat bezoekers verrast met originele kleine cadeau artikelen die je
niet meteen verwacht in een boekhandel! Als je alle antistressballen en
magneet kreeften op elkaar zou leggen kun je ? x zo hoog als de
Dominicanenkerk uitkomen (350 meter)

Van harte gefeliciteerd team Dominicanen!
Wij gaan er alles aan doen om jullie vele bezoekers te blijven inspireren
met leuke betaalbare gifts. Van kleine cadeau tassen (beeld uil en so
many books tasje) tot grappige puzzels (beeld puzzels). Maar ook: Boekenleggers, boekensteunen, boekenstandaards, boekentassen, pennen,
sleutelhangers, smartgames, kook cadeaus, Pluk vd Petteﬂet kraanwagens,
kinderglobes, mini globes, exclusieve globes, leeslampjes, leesbrillen, etc.

www.unieboekspectrum.nl

Door: Stephan van Appeven | Fotografie: Peter van Hooren

Vanaf het begin er al bij:

&

Desirée Verbeet Peter Essers
Twee medewerkers die alle hoogte- en

dieptepunten van de afgelopen tien jaar
meemaakten, zijn Desirée Verbeet (58) en
Peter Essers (60). De één is verantwoordelijk
voor promotie, communicatie en marketing,
de ander is het kloppend hart van de
klantenservice. Beiden schuwen er niet voor
mee te gaan met de tijd.

en dat willen velen niet ook doen bij het lezen van een boek.
Maar we moeten wel mee met de tijd. En dat zie je terug in
het online bestellen. Dat kan via onze website en dan hebben
ze het, net als bij een bol.com, vaak de dag erna al in huis.
Maar bestellen kan ook bij ons in de winkel, en dan krijgen
klanten er nog een extra service bij die je online niet hebt:
onze kennis.” Verbeet vult hem aan. “Je moet investeren,
bijvoorbeeld in het bereiken van je lezers. Daarin moet je
optimaal gebruik maken van de nieuwe media. We hebben
een Facebook-pagina met bijna 10.000 volgers, een heel groot
bereik dat je in deze tijd zeker nodig hebt. En sinds kort geven
we extra aandacht aan de jong volwassene met blogs van
lezers in de Young Adult Dome.”

Hoewel Verbeet en Essers ver genoeg teruggaan om te kunnen
vertellen hoe het vroeger eraan toeging in de boekenwereld,
weten zij als geen ander dat meegaan met de ontwikkelingen
noodzakelijk is om heden ten dage te overleven. Zo is de
boekhandel niet meer alleen een plek waar boeken worden
verkocht. Dominicanen organiseert bijvoorbeeld zo’n 150
evenementen op jaarbasis en de organisatie daarvan ligt in
handen van Verbeet. “Exposities, lezingen, schrijversbezoeken,
optredens, dat soort dingen, op de donderdagavond of de
zondagmiddag. Bij de opening hebben we gezegd dat we een
cultureel podium voor Maastricht willen zijn. En met dit soort
events willen we dat waar maken. Het past bovendien in wat
je tegenwoordig van een winkel kunt verwachten. Dat beetje
extra bieden.”

Peter Essers: “We zijn bij Dominicanen een
echte familie. Dat zie je terug als we tijdens
de drukke kerstperiode op onze laatste
benen lopen en mekaar oppeppen.”
Contacten

Desirée Verbeet: “Dominicanen is voor mij
een plek waar ik in mijn werk m’n hobby’s
(lezen en ontwerpen) kan combineren.”
En ook Essers is niet bang voor verandering. “We waren heel
bang voor de opkomst van het digitale boek en internet. Maar
inmiddels is een kentering gaande en merk je dat mensen
echt terugwillen naar dat stuk papier in hun handen. Ze willen
die inkt ruiken, lekker onderuit gezakt lezen met een glaasje
wijn. Je zit immers al de hele week achter een beeldscherm

Voor de vaste klanten is Peter Essers op de klantenservice
een begrip. Dat zorgt ook dat de benadering wat informeler
is. “Peter, ben jij dat?, klinkt het wel eens als ik een vaste
klant aan de lijn heb. En die mensen tippen dan ook anderen.
Laatst kwam er een klant naar me toe en die zei: ‘volgens mijn
dochter weet jij veel’. Dan komt er al een druk op me te liggen.
Maar meestal weet ik het antwoord dan ook wel hoor”, lacht
Essers. Verbeet krijgt op haar beurt regelmatig verzoeken
vanuit allerlei hoeken van de wereld voor informatie en foto’s.
Volgens haar is dat voor een deel te danken aan het feit dat The
Guardian Dominicanen bij de start ‘de mooiste boekhandel ter
wereld’ noemde. “Dit heeft heel veel publiciteit opgeleverd.
Er komen hier mensen vanuit de hele wereld, omdat ze van
ons gehoord hebben. We zijn ook een onderdeel van de VVVrondleiding in de stad. De locatie versterkt wat erin zit en
andersom. Als hier een kledingwinkel in had gezeten, was het
toch anders geweest.”
JUBILEUMMAGAZINE | 10 jaar Boekhandel Dominicanen

WOENSDAGAVOND
8 FEBRUARI
€ 13,-

LADIES
NIGHT
INCLUSIEF:
• WELKOMSTDRANKJE
• POPCORN & FRIS
• LEUKE GOODIEBAG

OOK HET
TWEEDE BOEK
VERFILMD!

www.pathe.nl/maastricht

Ook in 2017 koop je de mooiste boeken
in de mooiste boekhandel!

GEBOND

LU X E
ACK
PA P E R B

EN

€21 ,9 9

€1 9,9 9

GEBOND

EN

€24 ,9 9

★★★★ ‘Koch beheerst zijn metier

★★★★ ‘Het is een heerlijk en knap

met zo’n achteloze superioriteit…
Wat hij doet is vernuftig, bedrieglijk
helder en vol frictie.’ – de Volkskrant
O.A. VERKRIJGBAAR ALS DWARSLIGGER®

spel van steeds op het verkeerde been
gezet worden, het in je handen klappen
uit herkenning of juist het krommen
van je tenen om diezelfde reden.’
– NRC Next

Advertentie 185x135.indd 1

Isa Hoes en Medina Schuurman over
de kunst van het mooi ouder worden
O.A. VERKRIJGBAAR ALS DWARSLIGGER®
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de unieke muziekafdeling

Door: Stephan van Appeven | Fotografie: Peter van Hooren

Paul Smeets Guido Mevis:
van Dominicanen

Sinds maart 2015 is Boekhandel Dominicanen
verrijkt met een muziekafdeling. Een
klassiekspeciaalzaak, die op korte termijn bij de
beste vijf van Nederland moet gaan horen. En
volgens de heren die dagelijks met de muziek
bezig zijn in Dominicanen, Paul Smeets en Guido
Mevis, is dat slechts een kwestie van tijd.
Paul Smeets was helemaal klaar voor zijn pensioen in 2015.
Toen het huurcontract van zijn muziekzaak Smeets Klassiek
in Heerlen na 35 jaar niet verlengd werd, was het einde van
zijn loopbaan nabij. Maar toen belde Ton Harmes hem. Of
Smeets interesse had om de muziekafdeling van Dominicanen
te runnen. En zo het geschiedde. Maar Smeets doet het niet
alleen. Hij krijgt hulp van Guido Mevis, die het popgedeelte
een identiteit tracht te geven in de klassiekspeciaalzaak.
“Toen ik hoorde dat er een afdeling met moderne muziek zou
komen, ben ik er opgedoken. Daar ligt mijn hart. We zijn nu
een klassiekspeciaalzaak, met voor mij de uitdaging om daar
een bak met moderne muziek neer te zetten die zowel diepte
heeft als identiteit. Paul is de klassiekman en een wandelende
encyclopedie. Ik zie met hem de uitdaging om de verwondering
voor muziek naar de klanten over te brengen”, aldus Mevis.
Smeets beleeft veel plezier aan de samenwerking met Mevis
en weet wel waarom deze zo voorspoedig verloopt. “Guido
is heel experimenteel en wil nieuwe dingen uitproberen.
Ik zelf bewaak de mainstream en dat maakt ons een goede
combinatie.”

Mevis: “We trekken veel bezoekers
en zijn geen goed bewaard geheim.
Dat betekent dat je het supermarktgevoel
moet vermijden.”
Vakmanschap
Met de jarenlange ervaring van Smeets in huis mag het
geen verrassing zijn dat de muziekafdeling een groot succes
is. Bovendien is de zaak een unieke in de regio. “We zijn
een combinatie van drie speerpunten: klassiek, pop en
grammofoonplaten. Als verkoper moet je daarbij de breedte
in de gaten houden. Ik kan als Beethoven-fan wel alleen hem
volgen, maar daardoor verlies je de rest van het landschap
uit het oog”, vertelt Smeets. Maar volgens de klassiekman
is hij qua fanatisme voor zijn vak geen uitzondering binnen
Dominicanen. “Als inkoper heb je hier een geweldige vrijheid
en zelfstandigheid. Elke inkoper is zo bewust van waar hij
of zij mee bezig is en beschikt over veel vakmanschap en
gedrevenheid.” Mevis sluit zich daar volledig bij aan. “Het zit
hem vooral in de samenstelling van de mensen die kleur geven
aan het assortiment. Ik denk verder dat boeken en muziek
gewoon een goede combinatie zijn in Dominicanen en dat
het goed is dat een klant hier binnenloopt en op veel vlakken
interessante dingen tegenkomt die iemand gretig maken.”

Smeets: “Niets is lelijk bij klassiek. Je hoort
er 900 jaar aan ontwikkeling in terug.”
JUBILEUMMAGAZINE | 10 jaar Boekhandel Dominicanen

‘Een cruciaal boek
dat harten en hoofden
zal beroeren. Opnieuw
een proef van groot
schrijverschap.’
– De Standaard

Stefan

Roman

Hertmans De

bekeerlinge
Ontdek je nieuwe
lievelingsboek!

€ 17,50 - Met gratis e-book
De mooiste YA-boeken vind je op:
www.youngandawesomebooks.nl
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Boeken tips
Muziek
Tip van Ana: April Genevieve
Tucholke: Wink, Poppy en Midnight
Young Adult blog
Een
verhaal
bestaat
uit
een held, een
schurk en een
geheim.
Althans, zo denkt
Wink hierover.
‘Wink Poppy en
Midnight’ van
April Genevieve
Tucholke sluit
BOEK
hier dan ook
goed bij aan,
maar misschien op een manier die je niet
zou verwachten. Tucholke vertelt ons een
verhaal over drie tieners die een enge en
donkere nacht meemaken.
Het boek is helemaal niet wat het lijkt en
zowel het plot en de manier waarop het
boek je bespeelt zullen je zeker verrassen.
In de YA-wereld is het boek fris en anders
dan de rest en daarom zeker de moeite
waard. Laat je meeslepen in de mysteries
die verscholen liggen in de pagina’s van
dit boek. Lees Ana’s volledige recensie op
www.youngadultdome.blogspot.nl

Agenda

Het hele jaar door vinden bij Boekhandel
Dominicanen lezingen, schrijversbezoeken,
muziekoptredens en exposities plaats. Een
compleet overzicht met nadere informatie
kunt u vinden op de website www.boekhandeldominicanen.nl, en ook op Facebook en
Twitter (BkhDominicanen) vermelden wij
alle evenementen. Of meld u aan voor onze
nieuwsbrief via promotie@boekhandeldominicanen.nl, dan vindt u elke maand een
overzicht van onze activiteiten in de mailbox.

Nino Haratischwili:
het achtste leven
Een monumentaal, Tolstojesk familie-epos dat zes generaties omspant tussen 1900 en nu. Acht levens van één Georgische familie, waar een getalenteerde
chocolatier zijn dochters grootbrengt en
en passant een recept bedenkt voor een
verrukkelijke chocoladedrank met gevaarlijke krachten. Achterkleindochter
woont in Berlijn en vertelt op meeslepende wijze, maar ook met veel ironie en
humor, de dramatische geschiedenis van
haar familie en die van de ‘rode’ twintigste
eeuw – een cruciale periode in de Europese geschiedenis – met
de
opkomst
en ondergang
van de Sovjet-Unie, het
wegvallen van
het
IJzeren
Gordijn en de
perestrojka.

BOEK

Maurizio Pollini - Complete recordings on Deutsche Grammophone. 55 cd’s en 3 dvd’s € 189.95
Naar aanleiding van de 75ste verjaardag
van meester pianist Pollini is er nu bij
Deutsche Grammophone een prachtig
vormgegeven box uitgekomen met alle
opnames die deze pianogrootheid heeft
opgenomen voor deze platenmaatschappij. Legendarische concerten van Beethoven, de Etudes van Chopin, Schuman’s
Etudes Symphoniques, werken van Debussy, Stravinsky, Schubert, Schoenberg,
Boulez, enz. Te veel om op te noemen en
in een ongelooflijk mooie kwaliteit. Bijgevoegd is een 180 pagina’s tellend boek
over Pollini en drie DVD’s met pianoconcerten van Mozart, Beethoven en Brahms.
Een luisterfeest om 2017 mee te beginnen
en een welverdiende ode aan deze grootmeester van de tweede helft van de vorige
eeuw.

Kate Bush: Before the Dawn
Natuurlijk was het een verrassing toen
Kate Bush in 2014 na 35 jaar weer het
podium betrad. Wie echter een greatest
hits-show verwachtte kwam bedrogen
uit. Bush concentreerde zich op twee
suites van de albums Hounds of Love
en Aerial, vooraf gegaan door een paar
hits. Op het live-album is haar stem
is ongemoeid gelaten en klinkt zoals
ze live klonk, in topvorm. De opnames
doen eer aan de ijzersterke uitvoering
van Bush’s repertoire en ook aan de
theatrale kant van haar werk.

CD

Young Adult blogs
Tips uit de Young Adult Dome
Tip van Rika
Marissa Meyer: Harteloos
Lang voordat ze de schrik van Wonderland was, was de Hartenkoningin een
meisje dat ontzettend graag verliefd
wilde worden. Harteloos gaat over Lady
Catherine Pinkerton van Rotsschildpadbaai. Catherine’s ouders willen dat ze
trouwt met de koning, maar dit is niet
wat Catherine wilt. Wanneer Catherine
verliefd wordt, is ze vastberaden om haar
eigen lot te bepalen. Maar wat als jouw
lot al vast staat? Een boek over liefde
in een land vol magie, vreemde wezens,
en nog vreemdere vrienden, geschreven
vanuit de jonge hartenkoningin uit Alice
in Wonderland. Echter dit boek zet haar
op een volledig andere manier neer, als
een prachtige jonge vrouw met dromen,
op zoek naar
liefde. Ik vond
het een prachtig
en meeslepend
verhaal!
Lees
Rika’s
volledige
recensie op www.
youngadultdome.blogspot.nl

CD-/DVD

BOEK
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De onvoorwaardelijke
steun van de Vrienden

van Dominicanen

Ongeveer gelijktijdig met de heropening

van de boekhandel in 2014, verrees ook de

Vrienden van Dominicanen. Een vereniging
waar iedereen die geld leende aan de
boekhandel (om te investeren in een ruimer
assortiment) direct en uiteraard kosteloos bij
was aangesloten. Bijna drie jaar later zijn ‘de
Vrienden van…’ een begrip in Dominicanen.
Aan het roer van de vereniging drie man: Marjolein Drenth
als voorzitter, Edgar Janssen als penningmeester en Nol
Beckers vervult de rol van secretaris. Zij geven de vereniging een gezicht. Net zoals de leden ervan Dominicanen in
2014 weer een gezicht gaven. Want de winkel was leeg, toen
eigenaar Ton Harmes met een groep investeerders in 2014
de boekhandel opkocht. Door een opgezette crowdfundingsactie werd binnen enkele dagen genoeg geld opgehaald om
een rijkelijk gevuld en divers assortiment aan te schaffen.
En dat allemaal dankzij de leden van de Vrienden van Dominicanen, die een lening voor vijf jaar aangingen met de
boekhandel. Nol Beckers weet wel waarom er zo massaal
geld opgehaald werd: “Deze mensen voelen zich verbonden
met de zaak. Een stukje emotie komt daarbij kijken. Het had
misschien ook wel wat te maken met de tijdsgeest. Mensen
raakten zekerheden kwijt en wilden met de ﬁnanciële hulp
onderstrepen hoe belangrijk zij het behoud van zoiets vinden. Een boekhandel is toch iets anders dan een zoveelste
Albert Heijn-ﬁliaal. Het is een begrip in de stad, namelijk
een boekhandel in een kerk en dat is van ons.” Of Dominicanen zonder de hulp van haar trouwe bezoekers zo goed
had gedraaid als nu, is moeilijk te zeggen. “Het was in ieder
geval veel moeilijker geweest om zo op te starten zoals het
nu gegaan is. Kans van slagen was dan veel kleiner want je
had met een beperkter assortiment moeten starten”, blikt
Beckers terug.

“Een universiteitsstad als Maastricht
moet toch zeker een fatsoenlijke
boekhandel hebben?”
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Voordelen

De Vrienden van Dominicanen worden enorm gewaardeerd
voor hun hulp destijds. Daarom genieten zij van leuke voordelen en aanbiedingen in Dominicanen. Beckers: “De leden
hebben laten zien bovenmatig geïnteresseerd te zijn in Dominicanen met hun ﬁnanciële en morele steun. Die mensen
hebben nu een voorkeurspositie ten opzichte van de reguliere klanten.” Boekenprijzen zijn landelijk vastgelegd, dus
daar valt weinig korting in te vergeven. Wel is er bijvoorbeeld
reductie op entreekaarten bij de culturele evenementen en
er is een nieuwsbrief. De vereniging bestaat momenteel
overigens niet uitsluitend uit mensen die geld leenden twee
jaar geleden. Want het is ook mogelijk om tegen betaling
van contributie lid te worden van ‘de Vrienden’ en dan wordt
van dezelfde voordelen genoten. Geïnteresseerden kunnen
zich via de website van de boekhandel inschrijven voor een
bedrag van 50 euro per jaar.

“Mensen wilden deze boekhandel
niet verloren laten gaan.”
Cultuurtempel
Persoonlijk ziet Nol Beckers Dominicanen tegenwoordig als
een cultuurtempel. “Hier zijn informatiedragers leidend,
maar er hangt nog veel meer om heen.” Beckers doelt dan
onder meer op de evenementen die georganiseerd worden
in de boekhandel. “Maar het belangrijkste is dat in Dominicanen een sfeer hangt van een warm bad. Het is een podium in de stad waar je op een onafhankelijke manier gevoel
voor cultuur en maatschappelijke onderwerpen kunt brengen en dat in een heel bijzondere setting.” En die bijzondere combinatie van boeken in een kerk is volgens Beckers
ook noodzakelijk om te overleven voor Dominicanen. Want
op de centrale locatie waar de boekhandel zich bevindt, heb
je wat extra’s nodig om publiek te trekken. “Een normale
boekhandel kan zich niet handhaven op een A-locatie in een
stad. De marge in de branche is daar te klein voor. Al die
boekhandels hebben een aparte uitstraling nodig en dat kan
van Dominicanen natuurlijk wel gezegd worden.”

“Quotes” van Google
Review en Social Media

“ U en de winkel van de heer Wesley zijn voor
mij nog een van de weinige redenen om naar
de stad te komen en nog ergens iets van cultuur op te kunnen snuiven.”
Dhr. G Reiters
Ik zeg altijd “ een must voor elke boekliefhebber“
Dhr. Ger Coolen
“ Deze boekhandel appelleert aan mijn historisch onderbewustzijn en literaire interesses “
Dhr. Peter Kok
“Cosy and perfect atmosphere. Books with
coffee: what more does a person need in life?”
Sophie Dobrev
“Hele mooie locatie, veel aanbod in boeken.
De grote kerk draagt bij aan de sfeer!”
Roel Renes
“Un lieu magnifique valant le détour. Si une
librairie installée au sein d’une église peut
paraître incongrue, c’est pourtant un lieu plein
de charme qui est ainsi créé. Evidemment, les
livres proposés sont en néérlandais. Plusieurs
étages sont proposés, avec énormément de
choix et de jolis ouvrages. Au premier, on y
trouve des DVD et des CD... mais aussi des vinyles neufs! Au fond de l’édifice, un espace est
proposé afin de boire un café ou un chocolat
chaud. Toujours appréciable... au sous-sol, des
toilettes gratuites.”
Arnaud Tilmant
“Meest bijzondere boekhandel van Nederland!
Groot assortiment en heel bijzondere locatie”
Ivo Calessens
Geweldige boekhandel in een prachtig gebouw.
Kan er niet langs als ik in de stad ben, even
heerlijk neuzen tussen de boeken maakt mijn
dag goed.
Anjes Vrancken
Veer zien es Vrun vaan de Dominicanen
gruuts um bijj de “coolste” bookhandel’ beuk
op us gemaak te kinne oetzeuke en te koupe.
Veur us is Bookhandel Dominicanen wie ’n
hoeskaamer mèt ‘n good gezèlsjap d’n Hiemel
op eerd.
Veer kaome geere bijj Bookhandel Dominicanen dao veul ste diech thoes - veur de ambiance - de rös en de kultuur. Mèt de kompleminte
Paula en Mia
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GEZAGHEBBEND, ACTUEEL
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‘Het meest definitieve boek over Trump.’
– Booklist

‘Waarschijnlijk het meest complete en
genuanceerde boek over Trump tot nu toe.’
– The Boston Globe
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‘Kundig en diepgravend verslag… geeft
behendig Trumps resolute bouwen aan
zijn opvallende merk en zijn vaak
meesterlijke manipulatie van de media
weer.’ – The New York Times
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met Donald Trump
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Boekhandel Dominicanen

Toeristisch icoon van Maastricht
Rotterdam heeft de Markthal, Westland de
bloemenveiling, Leiden de Pieterskerk en
Maastricht heeft Boekhandel Dominicanen.
Iedere stad heeft zijn eigen toeristische iconen
en volgens Lars Flinkerbusch, directeur
Maastricht Marketing, is de boekhandel
in de historische Dominicanenkerk voor
Maastricht onbetwist zo’n icoon.
Symbool voor de stad
Als destinatiemarketeer was Lars Flinkerbusch betrokken bij
citymarketing van verschillende plekken in het land voordat
hij naar Maastricht kwam, waaronder Westland en Den Haag.
“Boekhandel Dominicanen staat voor beleving in een prachtig
historisch pand. Ik zie het als een concept dat Maastricht als
stad symboliseert. Het laat zien hoe je iets traditioneels om
kunt zetten naar iets vernieuwends. Iedereen kent Maastricht
vanwege haar tradities, maar een combinatie van oud en nieuw
als deze, toont dat Maastricht veel meer is dan alleen tradities.

Een goede binnenstad moet tegenwoordig meer te bieden
hebben dan winkelen alleen, er moet daadwerkelijk iets te
beleven zijn om op het ‘nieuwe winkelen’ te kunnen inspelen.”

Verbinden
De omschrijving ‘toeristisch icoon’ geldt niet alleen voor
de boekhandel, zo stelt Flinkerbusch. “Als ondernemer en
brein achter het concept, toont Ton Harmes zich als een ware
promotor en icoon voor de boekhandel én de stad Maastricht.
Hij is een verbinder pur sang. Hij weet een bijzondere link te
leggen tussen zijn zaak en de stad door telkens in te spelen
op (culturele) activiteiten en ontwikkelingen. Daarmee weet
hij een beleving te creëren, die een waardevolle bijdrage levert
aan toerisme in Maastricht.”

Must see
Overigens is de plek niet alleen interessant voor toeristen.
Lars: “Ik kom er zelf heel graag en spreek er regelmatig af,
zakelijk of privé, voor een goede kop koffie in een bijzondere
setting. Bezoekers van buiten de stad neem ik standaard mee
naar deze plek. Het is eigenlijk heel simpel: Er is een aantal
dingen die je gedaan moet hebben in Maastricht en een bezoek
aan Boekhandel Dominicanen is daar één van.”
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Laaggeletterd in
de boekenkerk

door Govert Derix
Toen ik ooit op de universiteit niet-vertaalde Renaissanceteksten moest bestuderen, deed ik eerst een stoomcursus Latijn.
Maar dat zakte snel weer weg. Een tijdje terug liep ik met een
ex-Jezuïet door de Dom van Aken. Hij las me voor wat er op
de muren staat geschreven. We stonden onder het prachtige
bladgoud en hij vertaalde hoe de teksten deze plek vergelijken
met het hemelse Jeruzalem. Een wereld ging open.
Ik moest daaraan denken toen ik onlangs betrokken raakte bij
de Coalitie tegen Laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland.
Dat is een groep organisaties ter bestrijding van laaggeletterdheid. Nederland telt 2,3 miljoen mensen die in meer of
mindere mate moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Onlangs verbond boekhandel Dominicanen
zich met de coalitie. Toen ik in dat besef de boekenkerk binnenliep, kwam die herinnering uit Aken terug. Dominicanen
staat vol teksten. Stel dat ik niet alleen laaggeletterd was in
Latijn, maar helemaal niet of nauwelijks kon lezen. Zou het
inderdaad niet een schone taak van een boekhandel zijn daar
iets aan te doen?
Organisaties zoals welzijnskoepel Trajekt, ROC Leeuwenborgh, Bibliotheek Centre Céramique, Cubiss, de Heuvellandbibliotheken en de Stichting Lezen & Schrijven zijn aangesloten bij de coalitie die wat mij betreft door het leven mag gaan
als de Coalitie voor Goedgeletterdheid. We verklappen nog
niet hoe de samenwerking met Dominicanen vorm en inhoud

gaat krijgen. Maar ‘avant la lettre’ lijkt het erop dat hiermee
geschiedenis geschreven gaat worden.
Tot dusver werden activiteiten tegen laaggeletterdheid niet
vanzelfsprekend met een boekhandel geassocieerd. Maar stel
je voor dat Dominicanen uit de kast komt als een plek die er
óók wil zijn voor mensen die moeite hebben met lezen. Een
boekhandel zonder drempels voor mindergeletterden. Een
‘third place’ die mensen helpt hun weg te vinden in het land
der lezenden. En, minstens zo belangrijk, een omgeving die
geoefende lezers inspireert om mindergeletterden in te wijden in de wondere werelden van het boek. Krijgt het label
rijksmonument straks gezelschap van het vignet ‘Taalpunt’?
Het zou een monumentaal statement zijn.
Maar er is nog iets. Laaggeletterdheid heeft ook fascinerende kanten. De dichter Rilke heeft het ergens over mensen die
door taal vervreemden van de directe ervaring van de wereld.
Ik besef: in een pleidooi voor goedgeletterdheid klinkt dit als
vloeken in de kerk. In het veelzijdige verhaal van boeken en
teksten verdienen echter álle aspecten aandacht. Zonder mijn
laaggeletterdheid zou ik nooit die bijzondere ervaring in de
Dom van Aken hebben gehad.

Govert Derix is filosoof,
schrijver en adviseur
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Neighbourhood coffee corner
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Wolfstraat 28 ~ www.blanchedael.nl

