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‘Aleksandra is het fictieboek van 

het jaar. Nu al’ 

Ook bij boekhandel De Vries Van Stockum in Haarlem loopt 

Lisa Weeda’s roman de winkel uit, constateert Cas Botman. 

Laura de Jong7 april 2022, 17:05 

 
Cas Botman: ‘De feestdagen zijn het belangrijkst, maar de Boekenweek is het hoogtepunt in de rest 
van het jaar.’ 
Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle 

De Boekenweek is begonnen. Hoe belangrijk is die voor de 

boekhandel? 

https://www.volkskrant.nl/auteur/Laura%20de%20Jong


‘De meeste omzet draai je met de feestdagen maar de Boekenweek is 

het hoogtepunt in de rest van het jaar. We organiseren van alles in de 

winkel. Ilja Leonard Pfeijffer, Tomas Ross en Splinter Chabot komen 

langs. We zijn enorm blij dat alles weer kan zonder beperkingen!’ 

Hebben jullie het Boekenweekgeschenk in stapels klaarliggen? 

‘Zeker, we hebben een ruime voorraad ingekocht. Net als het 

Boekenweekessay van Marieke Lucas Rijneveld trouwens.’ 

Hoeveel hebben jullie besteld? 

‘We schatten dat in op basis van voorgaande jaren. Vorig jaar was het 

geschenk al voor het einde van de Boekenweek op, dus nu hebben we er 

meer aangeschaft: tweeduizend exemplaren van Pfeijffer en vijfhonderd 

van Rijneveld. Grote namen, dus we hebben hoge verwachtingen.’ 

Jullie best verkochte boek van afgelopen week is Aleksandra 

van Lisa Weeda, dat ook op 1 staat in de CPNB bestsellerlijst. 

‘Een boek dat de afgelopen weken de winkel uitloopt. Dit is, denk ik, het 

fictieboek van het jaar. Nu al.’ 

Nummer 7, Biecht aan mijn vrouw, en nummer 9, Het begin van 

alles, zijn nog maar net uit maar staan al in jullie bestsellerlijst. 

‘Veel klanten vroegen voor verschijning al naar de nieuwe Pieter 

Waterdrinker. Haarlemmers houden van diepgravende en kloeke romans. 

‘David Graeber heeft een internationale cultstatus. Ik heb Het begin van 

alles afgelopen week gelezen en ik kan niet anders zeggen: het is 

fenomenaal. Alle standaardideeën over hoe samenlevingen zijn ontstaan en 

werken, worden omver gegooid. Het veegt de vloer aan met Yuval Noah 

Harari’s Sapiens. Knap gedaan.’ 

Wat is jullie boekentip van de week? 



‘Stadsnomade van Amy Liptrot. Een natuurboek dat zich afspeelt in de 

stad. Over beeldschermverslaving, eenzaamheid en verlangen. Het doet 

denken aan het populaire Het zoutpad van Raynor Winn en Ik ben een 

eiland van Tamsin Calidas. Maar dit is nog beter!’ 

Top-10 best verkochte boeken van Boekhandel De Vries Van 

Stockum in Haarlem: 

1. Lisa Weeda: Aleksandra; De Bezige Bij 

2. Lex Paleaux: Vlo; Uitgeverij In de Knipscheer 

3. James Norbury: Grote Panda en Kleine Draak; Fontaine Uitgevers 

4. Delia Owens: Daar waar de rivierkreeften zingen; House Of Books 

5. Historische Vereniging Haerlem: Brouwgeschiedenis van Haarlem;  

6. Philip Huff: Wat je van bloed weet; Prometheus 

7. Pieter Waterdrinker: Biecht aan mijn vrouw; Nijgh & Van Ditmar 

8. Rukmini Iyer: De makkelijke bakplaat; Gottmer 

9. David Graeber, David Wengrow: Het begin van alles; Maven Publishing 

10. Isabel Allende: Violeta; Wereldbibliotheek 

De Volkskrant Boekenraad bestaat uit Dominicanen Maastricht, Godert Walter 

Groningen, The American Book Center Amsterdam, Adr. Heinen Den Bosch, De Vries 

Van Stockum Haarlem, Broese Utrecht, Waanders in de Broeren Zwolle, De Drvkkery 

Middelburg, Paagman Delft. 
 
 


