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Bos en Lommer Anderhalf jaar oude opvolger van boekhandel Omta bijna de beste van het land

Boekenzaak trekt buurt omhoog
De Nieuwe Boekhandel aan
de Bos en Lommerweg is
verkozen tot tweede beste
boekwinkel van Nederland.
Logisch: zó vriendelijk,
gezellig en gedreven.
MAAIKE LANGE

H

et juryrapport is lovend.
‘Geen stof of spinnenwebben’, ‘scherp gekozen assortiment’, ‘gedreven en
onstuitbaar’. En als uitsmijter: ‘een
potentiële winnaar’. Logisch dat
Monique Burger in haar nopjes is.
Pas anderhalf jaar geleden begon ze
haar eigen boekwinkel aan de Bos
en Lommerweg, De Nieuwe Boekhandel. En nu al heeft ze de tweede
plek bij de verkiezing tot beste boekwinkel van het land op zak. De beste
boekhandel van het jaar 2011 zit niet
in Amsterdam, dat is boekhandel
Paagman in Den Haag.
Kling. De winkelbel.
“Goedemorgen,” roepen Burger
en haar collega-verkopers in koor.
Een jonge vader duwt een besneeuwde kinderwagen over de
drempel. “Het krantenrek raakt ingesneeuwd,” waarschuwt hij.
Hups, hij zet de kinderwagen opzij
en helpt het rek te versjouwen naar
een droge plek. Zo gaat het in De
Nieuwe Boekhandel aan de lopende
band. De goedemorgens en dank-uwels vliegen je om de oren. Vriendelijkheid is het credo. Binnen mum
van tijd ben je verwikkeld in een
aardig gesprek over de nieuwste
boeken of beslommeringen in de
buurt. Burger: “Ik wil weten wat de
klanten van de winkel vinden, of ze
in de buurt wonen, of ze het hier
prettig vinden. Dat scherpt mijn
blik.”
In 2010 werd Burger (1963) verkozen tot beste boekverkoper van Nederland. Destijds was ze de spil van
de Island Bookstore in de Jordaan.
Met geleend familiegeld waagde ze
toen haar eigen winkel op de plek
van de teloorgegane boekhandel
Omta.

Monique Burger: ‘Het klinkt idealistisch, maar ik wil de buurt verbeteren. Mijn winkel houdt niet op bij de deur.’
Aan de Bos en Lommerweg dus.
Niet de meest voor de hand liggende
plek voor een boekenzaak, maar
een paar minuten met Burger is voldoende om haar stap te begrijpen.
“Het klinkt idealistisch, maar ik wil
de buurt verbeteren. Mijn winkel
houdt niet op bij de deur. Als ik op
straat aan mijn fiets sta te prutsen,
groet ik iedereen. Graffiti, een scheve paal of een straatklok die te snel
loopt – ik zie het en ik bel meteen
het stadsdeel.”
Samen met koffiezaak Bagels &
Beans zet ze zich in voor leuke, aansprekende winkels. De Hema bijvoorbeeld, die willen ze dolgraag.

Met een handtekeningenactie op de
toonbank bij de kassa heeft Burger
onlangs biologische eetzaak Estafette overgehaald in Bos en Lommer

‘Ik ben blij dat ze
geen lamsschouders
verkoopt, zoals ik’
een vestiging te openen. “Steeds
meer jonge mensen wonen hier, het
is in opkomst.”
De halalslager van een paar deuren verderop bevestigt dat Bos en

Lommer steeds aantrekkelijker
wordt. Dat zijn slagerij naast de
tweede beste boekwinkel van Nederland zit, daar heeft hij geen weet
van. Maar hij is trots, zegt hij. “Ik
weet wel wie die vrouw is. Ik groet
haar altijd. Gelukkig verkoopt ze
geen lamsschouders, zoals ik.”
Bij banketbakker Rijkhoff kennen
ze Burger en haar winkel al te goed.
Als ze jarig is, haalt Burger er taartjes om haar klanten te trakteren.
Burger: “Ik doe al mijn boodschappen in Bos en Lommer, zo blijft het
geld hier.”
Kling. “Goedemorgen.”
Rond de koopjesbak staan bezoe-
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kers op hun gemak te neuzen. Aan
de leestafel, met plant, bladert iemand door een kookboek. Burger:
“Het moeilijkste is mensen binnen
te krijgen, maar als ze er eenmaal
zijn, komt het vanzelf goed.”
Het is heerlijk je lege halfuurtje
hier dood te slaan. Al is het maar om
de handgeschreven briefjes van
Burger en haar collega’s op de omslagen van de boeken te lezen met
tips en tops: ‘Een boek om aan al je
vriendinnen te geven.’
Op de achtergrond pruttelt de koffiemachine. En uiteindelijk ga je, uiteraard, met een boek onder je arm
naar huis.

Kaarten voor de echte wandelaar
Van een verslaggever
AMSTERDAM – Wandelaar en
Paroolmedewerker John Jansen
van Galen neemt zaterdag op de
Fiets- en Wandelbeurs in de RAI
twee nieuwe wandelkaarten van
de regio in ontvangst.
Het gaat om de eerste edities van
een serie topografische zogenoemde tragepadenkaarten van de geografische boekhandel Pied à Terre.
Het zijn de eerste exemplaar van de
bladen Waterland en Amstelland
uit deze serie.
Jansen van Galen schrijft elke
week over wandelen in deze krant.
Er was al een uitgebreid aanbod
aan wandelkaarten voor Amsterdam en omgeving, maar volgens de
organisatoren van de beurs was er
wel behoefte aan zeer gedetailleerde uitvoeringen. Geen van de wandelroutes werd aangegeven op de
gebruikelijke topografische kaarten, met een schaal van 1 op
250.000.
De bestaande kaarten zijn boven-

Wandelaars in de Volgermeerpolder.
dien klein, waardoor je voor een
beetje wandeling vaak al verschillende bladen nodig had, en ze wa-
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ren ook niet echt goed berekend op
het Nederlandse weer.
De zaterdag te presenteren kaar-

ten zijn namelijk dubbelzijdig bedrukt en van een iets groter formaat, waardoor het hele gebied
Waterland op één kaart past, net
als het gehele Amstelland.
Van de oude kaarten zouden minstens zes kaartbladen nodig zijn
geweest, zeggen de uitgevers.
Bovendien zijn de nieuwe kaarten
gemaakt van waterafstotend,
scheurvast materiaal, waardoor ze
zelfs tijdens heftige regens nog
bruikbaar moeten blijven.
Alle bekende wandelroutes zijn
op deze kaarten ingetekend, en
daarnaast nog de nodige onbekende. Routemaker Vladimir Mars
heeft ook alle verbindingspaden en
door hem zelf ontwikkelde rondwandelingen laten opnemen.
Die routes kennen daardoor ook
weer combinatiemogelijkheden en
dart leidt uiteindelijk tot ommetjes
van een paar kilometer, flinke dagtochten en een meerdaagse wandeling rond de stad.
Kaart Waterland/Amstelland
€ 14,95, uitgavejaar 2011

