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Wat verkoopt, wat niet?
Bericht uit de boekhandel.

‘Thema genderidentiteit
is enorm populair’
Deze week: Johanna Pas
van Kartonnen Dozen, Antwerpen
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Welke boeken doen het momenteel goed bij jullie?
“Wij zijn een inclusieve boekhandel gespecialiseerd in lgbtq+boeken en alles wat met sociale rechtvaardigheid te maken heeft.
We gaan voor de klanten op zoek naar het boek dat zij op dat specifieke moment nodig hebben. Echte bestsellers hebben we dus
niet, maar los daarvan merken we wel dat feminisme in de lift zit.
Zo doet het door Samira Azabar en Ida Dequeecker samengestelde
Boeh!, wat staat voor Baas Over Eigen Hoofd, het bijzonder goed,
ook bij jongeren. Het gaat uit van moslimvrouwen die zich tegen
het hoofddoekverbod hebben georganiseerd en is te situeren waar
het kruispuntdenken over feminisme en racisme samenkomt.”

eerste bladzijde van haar boeken.

Verbeelding is het sleutelwoord in deze roman
en regelmatig zijn er aanwijzingen dat we Sandy
misschien niet altijd op haar woord kunnen geloven. Levend in lockdown is ze aangewezen op
haar innerlijke belevingswereld. En daar is het
een levendige boel, zoveel is duidelijk.
Zoals in veel van haar boeken voert Smith ook
in Gezelschap varianten op van ‘de buitenstaander die verwarring veroorzaakt’. Volgens haar
vormt ‘de buitenstaander’ het meest urgente verhaal van onze tijd, omdat het het verhaal is van
wie er wel en niet bij hoort, in onze maatschappij. Deze roman geeft hiervan schrijnende voorbeelden, maar ook heel humoristische.
Heel grappig zijn bijvoorbeeld de herhaalde
confrontaties tussen Sandy en een uiterst opdringerige jeugdige tweeling, die haar in haar
veilige bubbel bedreigen. De twee spreken vooral in WhatsApp-acroniemen, zoals: ‘aai em oo’

(‘in my opinion’), ‘dubbeljoe ef eetsj’ (‘working
from home’) en ‘aai die kee’ (‘I don’t know’). Als
Sandy hen niet begrijpt, roept een van hen
geërgerd ‘Boomeralert’. Waarop de lezer zich
kan afvragen wie hier eigenlijk de echte buitenstaander is.
Sandy zei het al, ergens halverwege het boek:
‘Een verhaal is nooit een antwoord. Een verhaal
is altijd een vraag.’

Ali Smith,
Gezelschap,
Prometheus,
232 p., 22,50 euro.
Vertaling Karina van Santen
en Martine Vosmaer.

Ziet u bepaalde trends?
“Verrassend is dat de oudere feministische schrijfsters weer helemaal in zijn, zoals Bell Hooks met All about Love en Sister Outsider
van Audre Lorde. Positief vind ik dat diversiteit in kinderboeken
steeds vaker een rol krijgt. Ook goed is dat jongeren weer boeken
kopen en daarbij steeds vaker naar poëzie grijpen. En dat het
thema genderidentiteit enorm populair is. Dat Mariken Heitman de
Libris wint, is wat dat betreft een teken aan de wand.”
En young adult?
“Ik vind het jammer dat veel jongeren vanaf hun twaalfde geen
boeken meer vinden die hen boeien, en daarom afhaken. Daarom
wil ik boeken aanbieden die de overstap van kind naar volwassene
overbruggen. Young adult is daar ideaal voor en daar zitten echt
goede boeken bij. Wij, twee jongens van Aline Sax vind ik een aanrader, net zoals Floortje Zwigtmans Een groene bloem-trilogie die
speelt in het Londen van Oscar Wilde. Ook volwassenen lezen die
boeken trouwens graag.”
Van welk boek had u meer verwacht?
“Ik hou enorm van het werk van Gaea Schoeters. Trofee is volgens
mij haar beste en daarom verwachtte ik er veel van, maar de
verkoop kwam traag op gang.”
Naar welk boek kijkt u uit?
“In september komt in de Privé-domein-reeks een boek uit met
ongepubliceerde artikels en brieven van Andreas Burnier, een
schrijfster die haar tijd ver vooruit was met haar openlijk literair
schrijven over homoseksualiteit en genderdiversiteit. Dat er nieuwe zaken van haar verschijnen, maakt me erg nieuwsgierig.” (MV)

Best verkochte boeken bij
Kartonnen Dozen,
Draakstraat 34, 2018 Antwerpen
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De prijs voor een beter leven is hoog
In Als ik terugkom toont de
Italiaan Marco Balzano een
verborgen wereld: die van
vrouwelijke migranten die
door westerlingen worden
ingehuurd om hun bejaarden, kinderen en het huishouden te verzorgen.
VIVIAN DE GIER

In Oost-Europa bestaat er een
woord voor de burn-out die miljoenen Oost-Europese huishoudelijke en zorghulpen treft: ‘de
Italiaanse ziekte’. Om voor hun
kinderen te kunnen zorgen werken miljoenen vrouwen uit bijvoorbeeld de Filipijnen en
Oost-Europa in het buitenland.
Daar worden ze ingehuurd om
voor hulpbehoevende ouderen

te zorgen of tweeverdieners te
ontlasten bij de zorg voor hun
kinderen en het huishouden.
Veel van deze badantes zien
hun eigen kinderen niet opgroeien en keren nooit meer
terug naar huis. Degenen die na
jaren afwezigheid wel terugkeren, treffen een uiteengereten
familie waar de onderlinge relaties voor altijd zijn getekend en
vaak zelfs zijn verwoest.
Balzano portretteert in zijn
geëngageerde roman Als ik terugkom zo’n Roemeens gezin
vanuit het perspectief van de
moeder en haar twee kinderen. Om een opleiding voor
haar dochter Angelica en zoon
Manuel te kunnen bekostigen
en hun huis op te knappen,
verlaat moeder Daniela van de

ene op de andere dag haar kinderen en man Filip om in Italië
te gaan werken. Al snel vervreemden de gezinsleden van
elkaar en delen ze nauwelijks
nog iets van hun gevoelsleven.
Terwijl Daniela door uitputting en schuldgevoel wordt gekweld, gaat het met haar gezin
ook steeds slechter. Balzano
toont het schrijnende verhaal
van deze verborgen wereld. Verhalen zoals je ze in de media
maar weinig leest. Gelukkig is er
literatuur.
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