
-Lleïoe v00r 0e tlteratuur
die nooit meer overgaat

Í;1trill!ï I 2016 is door ver-
schi[[ende [iteraire orga-
nisaties uitgeroepen tot
het jaar van het boek. Vol-
gens Trude Gerritsma
een goed initiatief. Al,s ei-
genaar van de Delftse
boekhandel De Omslag
overteeft ze a[ bijna der-
tig jaar [iteraire stormen.
MARCEL DE JONG

Ttude Gerritsma weet wat het ge-
heim is om als boekhandel te over-
leven. ,,In mijn winkel heerst echte
liefde voor het boek. En dat voelen
de bezoekers."

Gerritsma opende haar boekhan-
del dertigjaar geleden in het histo-
rische pand aan de Wijnhaven. Het
was de realisatie van haar droom,
een winkel waarin zij haar liefde
voor literatuur kon delen met ande-
ren. ,.Ik wil activiteiten organiseren
waar mensen wat aan hebben. Waar
ze door geraakt worden."

\,hnuit deze houding helpt ze
inensen bij het vinden van litera-
tuur die bij hen past. ,,Ik verkoop
niet alleen boeken waar klanten om
wagen, maar maak ze ook attent op
andere romans of schrijvers. Ik vind
het leuk om hun blik te verbreden
en hun ogen te openen voor andere
literatuur." Andersom leert Ger-
ritsma ook van haar klanten: ,,Die
geven mij regelmatig advies over
een nieuw boek of bepaalde schrij-
ver. Die wisselwerking, daar geniet
ik van."

Gemanipuleerd
Gerritsma probeert zoveel mogelijk
een eigen koers te varen. Zo heeft
De Omslag geen verkoop top 10 in
de vrinkel liggen. ,,Die wordt vol-
gens mij gemanipuleerd," meent ze.
,,Hoe kan het immers zijn dat een
boek dat nog maar twee dagen uit is
al op de eerste plaats in zo'n top 10
staat? Bovendien staan er soms boe-
ken in waarvan ik geen enkel exem-
plaar verkoop. Dat is toch weemd?"

3
Mensen btijven
boeken lezen, daar
ben ik van overtuigd
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Daarom kiest De Omslag voor een
eigen top 10. ,,De gelezen top lO,
noemen wij die. Alle medewerkers
van de winkel lezen veel proza en
poëzie. En daar praten we over.
Soms met flinke discussies tot ge-
volg, maar het leidt wel tot een lijst
met prachtige boeken die we graag
met onze klanten delen."
De afgelopen jaren kwam de ver-
koop van boeken in Nederland
onder druk te staan. Boekwinkels
vielen om. uitgevers kwamen in
zwaar weer terecht. Ook De Omslag
heeft moeilijke momenten gekend.
,,Ach, ik geloof dat ik elke maand
wel een keertje 's nachts failliet ben
gegaan. Dan had ik zoveel zorgen
over de winkel." Vooral de groei van
de internetwinkels verontrust haar.
,,Mensen beseffen niet dat ze door
alles te kopen op internet, spookste-
den creëren."

Overleven
Maar De Omslag \ /ist te overleven.
,,Daar werk ik keihard voor," aldus
Gerritsma. ,,En ik zie dat mijn liefde
voor boeken overgaat op de klanten.
Die blijven terugkomen. Kleinscha-
ligheid, persoonlijke aandacht voor
mijn klanten en echte kennis van li-
teratuu! ik geloof dat dit me op de
been houdt."

Thude Gerritsma heeft sinds de

Trude Gerritsma in haar boekhandel. 'Persoontijke aandacht en echte kennis van [iteratuur.' FOTo rRED N1JS

Ridder 0rde Oranje Nassau
Voor haar literaire activiteiten
werd Trude Gerritsma in 2Ol1
onderscheiden als Ridder in
de Orde van Oranje Nassau.
Onder anderen Maarten 't Hart,
Arthur Japin en Jan Brokken heb-
ben hiervoor een aanbeve[ings-

raire lezingen georganiseerd.,,Bijna
alle bekende Nederlandse auteurs
hebben acte de présence gegeven,"
vertelt ze.

Voorafgaand aan zo'n lezing,
kookt ze een driegangenmaaltijd
voor de schrijver. Die etentjes heb-
ben tot bijzondere wiendschappen
geleid, onder anderen mèt Maarten
't Hart en Gerrit Komrij, die daar-
over in een brief aan Gerritsma
schreef: 'Op zeker moment in. je
Ieven denk je dat je nooit meer
nieuwe wienden zult ontmoeten,
dat is dus, wat mij betreft, niet zo.'

Gerritsma heeft ook drie keer een
Delfts boekenbal georganiseerd en

.daarnaast de onregelmatige Om-
slagprijs in het leven geroepen. ,,Een
prijs die recht uit mijn hart komt. Ik
heb hem de afgelopen 29jaar 8 keer

brieÍ geschreven. ,,Japin schreef
zo'n warme aanbeveling dat ik
haast de Wittemsorde had moeten
krijgen," verteLt Gerritsma.
,,Maar ja, hij heeft zijn allereerste
literaire lezing dan ook bij ons ge-
geven."

Brokken, die er tranén van in zijn
ogen kreeg. Nou, dat deed me toch
wel wat."

Tiude Gerritsma is optimistisch
over de toekomst. ,,Mensen blijven
boeken lezen, daar ben ik van over-
tuigd. Een e-reader is mooi hoor, en
internet handig. maar er zijn nog
voldoende mensen die een boek
echt vast willen houden, het papier
willen ruiken, willen terugbladeren,
stukken herlezen."

Televisie
Ze is daarom blij dat 2016 is uitge-
roepen tot het jaar van het boek.
,,Die extra aandacht is belangrijk.
Mijn zoon zei ooit als kind: lezen is
televisie in je hoofd. En daar sloeg
hij de spijker op zijn kop. Literatuur
opent nieuwe werelden en verriikt

in Delft
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