Reisboekhandel Evenaar (Amsterdam) laat
reisverhalen herleven bij jubileum
Constantijn Hoffscholte | 18 mei 2017

De Amsterdamse reisboekhandel Evenaar vierde afgelopen week het 25-jarig bestaan. Ter
gelegenheid hiervan zijn twee reisboeken heruitgegeven die veel voor de eigenaren
betekenen.

De jubileumviering van Evenaar vond plaats in een zaal met 120 plaatsen in het
Compagnietheater. ‘Achteraf gezien was het veel te klein, we hebben zelfs een aantal dierbare
klanten moeten weigeren. Maar dat viel nu eenmaal niet van tevoren te voorspellen’, vertelt
Marre van Dantzig, die samen met Maria Bastiaens eigenaar is van de winkel.
Niettemin werd de avond een groot succes. Van Dantzig en Bastiaens blikten door middel van
een speelse presentatie terug op ’25 jaar voltreffers en missers’ van de reisboekhandel. Ook was
er Molukse muziek. Maar het meest trots zijn de boekverkopers op de presentatie van twee voor
hen bijzondere boeken. Speciaal voor het evenement werd in samenwerking met uitgeverij In de
Knipscheer het boek De Tanimbar-legende van de Nederlandse schrijfster Aya Zikken
heruitgegeven, dat zich afspeelt op de Molukken. Aanleiding was de biografie over Zikken die in
2013 bij dezelfde uitgeverij verscheen, geschreven door Kees Ruys. ‘Van dat boek waren wij diep
onder de indruk. Het wierp bij ons de vraag op waarom er geen enkel werk van Aya Zikken meer

verkrijgbaar is’, zegt Van Dantzig. De boekhandelaren namen contact op met de uitgeverij, die
bereid bleek tot een heruitgave.
Het tweede boek dat werd gepresenteerd was De Nevelarchipel, een bundeling reisverhalen over
Indonesië van Kees Ruys. ‘Omdat we zijn biografie over Aya Zikken zo mooi vonden, dachten we
dat het ook een goed idee zou zijn om een compilatie van zijn reisverhalen uit te brengen.
Uitgeverij Rainbow was bereid om dat op zich te nemen’, aldus Van Dantzig, die hoopt dat
andere boekhandels de boeken ook zullen omarmen.
Officieel bestond reisboekhandel Evenaar al in september vorig jaar een kwart eeuw. De viering
werd toen uitgesteld vanwege een rechtszaak met de verhuurder, gemeenteraadslid Marcel van
den Heuvel. Hij wil Evenaar en een in hetzelfde pand gevestigd antiquariaat weghebben om het
pand te renoveren en daarna duurder te kunnen verhuren. In november wees de rechter alle
vorderingen van de huurbaas af. Momenteel loopt nog een hoger beroep.
In de boekhandel gaan de zaken volgens Van Dantzig met ‘ups en downs’. ‘Het is een moeilijk
bestaan, maar dingen als de jubileumviering maken dat we toch enthousiast blijven en er weer
tegenaan gaan. We proberen zo deskundig mogelijk te zijn, organiseren regelmatig lezingen en
hebben veel trouwe klanten. Ook zijn we ons de laatste jaren wat meer op toeristen gaan richten,
hoewel dat niet echt ons ding is. We verkopen nu meer boeken over de stad en wat souvenirs.
En ik moet zeggen: die miniatuurfietsjes en Amsterdamse huisjes vliegen de winkel uit.’
Lees verder:
- Reisboekhandel Evenaar hoeft haar pand niet uit (november 2016)
- Amsterdamse boekhandel Evenaar gaat strijd aan met huurverhogende huisbaas (april 2016)

