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Berlijn is sinds een paar jaar het centrum 

van vernieuwing en ondernemerschap; de 

beste manier om je in Berlijn te verplaatsen 

is de U-Bahn. Mijn eerste stop is de Schön-

leinstrasse, net op grens van Kreuzberg en 

Neukölln. Vroeger het domein van West-

Berlijnse krakers en immigranten, nu de 

wijk waar vele duizenden creatieve talenten 

uit het buitenland neerstrijken. Een gokhal 

naast een etalage waar een überhippe 

modeontwerper niet-draagbare kleding van 

vilt toont; alles kan hier. De huren zijn laag, 

en een verhuizing is zó geregeld. Schuin 

tegenover koffiehuis Floor’s, van de 

Nederlandse Floor Martens, is de Engelse 

boekhandel Dialogue Books. 30m2, schat 

eigenaar Thomas Lovegrove de pijpenla in. 

Hij runt de boekhandel samen met Shar-

maine Lovegrove. ‘Zo klein mogelijk,’ was 

hun wens toen ze anderhalf jaar geleden 

van het inmiddels ‘burgerlijke’ én duurdere 

Prenzlauer Berg hierheen verhuisden. Want 

Thomas en Sharmaine willen optimaal 

flexibel zijn. Als hun clientèle naar een 

andere wijk trekt, dan verhuizen ze mee. 

Rond de 2.500 boeken, meer niet, staan er 

op de plankjes die in de ruwe muren zijn 

geschroefd. In het midden een simpele 

tafel, en een etalage met de omvang van 

een fikse vensterbank. Op een blauw bankje 

krijg ik een uitstekende espresso.

Dialogue Books richt zich helemaal op 

expats, de ‘Dialogue community’. Iedere 

week worden er nieuwe titels 

aangeleverd, zoveel mogelijk 

rechtstreeks door de Engelse 

uitgeverijen. Daar hebben ze 

een goede band mee; Penguin, 

Faber en Granta weten de 

boekhandel te vinden voor 

hun boekpresentaties in 

Berlijn. Phaidon, de stijlvolle 

architectuur- en designuitge-

ver, heeft zijn Berlijnse kantoor 

achter het minuscule keuken-

tje van Dialogue Books. ‘Die 

samenwerking verzinnen we 

in de keuken,’ lacht Thomas. 

Juist omdat ze zoveel met 

uitgevers samenwerken, willen 

ze geen tweedehands boeken 

in hun winkel. Dat past niet in 

het concept. Eén keer per 

maand organiseren ze in de 

exclusieve en hippe Soho-club 

in de Torstrasse een bookparty, 

waar zo’n 150 mensen op af 

komen. Sharmaine is samen 

met de Berlijnse topagente 

Petra Eggers een agency voor 

Engelstalige auteurs in Berlijn 

De boekhandel in Berlijn is toe aan een nieuw concept, want de 
boekhandelsketens verliezen terrein en hun gezicht. Vier onderne-
mers proberen iets nieuws met een eigenzinnig concept en een zo 
persoonlijk mogelijk assortiment. 

Geen non-boeken maar juist persoonlijke boeken

Hippe Berlijnse boekhan-
dels tonen eigen smaak

Dialogue Books, Schoenleinstrasse 31, www.dialoguebooks.org
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begonnen. Er zijn al twee boeken onder 

contract, meldt Thomas.

Wat is hun grootste bestseller van afgelo-

pen jaar? Alone in Berlin van Hans Fallada; 

de Engelse vertaling van de herontdekte 

Duitse klassieker uit 1946. En Just Kids van 

Patty Smith. Maar in de 

boekhandel zijn ook boeken te 

vinden die elders met een 

lantaarn gezocht moeten 

worden: Critical theory van Fou-

cault en Derrida bijvoorbeeld. 

De nieuwste Engelse vertalin-

gen van Israëlische schrijvers 

als Amos Oz en David Gross-

man staan naast klassiekers 

van Boelgakov, Dickens en de Penguin 

classics van Thomas Hardy. Ook relatief veel 

literatuur uit het Midden-Oosten. Geen E.L. 

James. Wat is de jaarlijkse omzet? ‘Dat is 

geheim,’ grinnikt Thomas. ‘Als we er niet 

meer van kunnen leven, zoeken we weer 

een andere plek.’ 

Moritzplatz

Als je bij het U-bahnstation Moritzplatz 

boven de grond komt, loop je zó Buchhand-

lung Moritzplatz in. De boekhandel is sinds 

mei 2011 gevestigd in een spectaculair 

betongebouw. Bovenin zit de voormalige 

Oost-Duitse uitgeverij Aufbau, en het 

gebouw is van de grote investeerder achter 

die uitgeverij, Matthias Koch. Hij bedacht 

‘Planet Modulor’, een verzameling van 

tientallen winkels en ondernemers, 

allemaal op het gebied van design en 

cultuur. In de ene hoek van het gebouw, dat 

uitnodigt eindeloos rond te lopen, kun je 

voor een paar uur een naaimachine huren 

om een kledingstuk in elkaar te zetten. 

Verderop vind je een binnenhuisarchitect, 

laat je planken in stukken zagen of koop je 

een spectaculair stuk tapijt. Een oase voor 

kunstenaars en knutselaars, die hier hun 

doe-het-zelf-ideeën opdoen.

In de boekhandel, vertelt eigenaar Ben von 

Rimscha, is die belangstelling terug te zien. 

Een van zijn bestsellers is Mach neu aus Alt, 

een handboek over hoe je zelf 

meubels maakt onder het 

motto ‘Welt retten, Geld sparen, 

Style haben’. Maar ook Hans 

Fallada verkoopt hier goed, en 

Tschick van Wolfgang 

Herrndorf. Iedere maand 

organiseert Von Rimscha een 

lezing, met tussen de 30 en 

120 bezoekers; deze maand 

met Klaus Bitterman met Möbel zu Hause, 

aber kein Geld für Alkohol, over Kreuzberg, 

de wijk waar de boekhandel zich bevindt.

Publicitair heeft de boekhandel de wind 

mee en voor 2013 streeft Von Rimscha naar 

een omzet van 500.000 euro. Hij had het 

zich moeilijker voorgesteld, zegt hij, toen hij 

van München hierheen trok, en het 

braakliggende stuk niemandsland zag waar 

eerst de Muur liep, en waar Matthias Koch 

‘In Berlijn is de boekhandelaar  
een curator geworden, die zeer  

kritisch en met smaak kiest'

Buchhandlung 

Moritzplatz,  

Prinzenstrasse 85. 

www.buchhandlung-

moritzplatz.de
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zijn droom projecteerde. Zo’n 9.000 boeken 

op 170 m2, vier mensen in dienst, en een 

goedlopende online boekhandel. En toch 

wil hij nóg meer profileren, ‘minder 

Modular’. Meer politiek, meer literatuur en 

vertaalde, ‘mooie’ boeken, naast de boeken 

over architectuur en grafische vormgeving 

en popcultuur in de fraai vormgegeven 

winkel. Naar zijn idee heeft een waaghal-

zige onderneming als die van hem meer 

kans dan de grote filiaalboekhandels. ‘Die 

zullen omvallen,’ verwacht hij. Nóg een 

pluspunt: heerlijke stoelen waar je lekker 

kunt lezen, en een doorgeefluik naar het 

café ernaast, voor een uitstekende cappuc-

cino. 

Uslar & Rai

Vlak naast U-bahnstation Eberswalder 

Strasse, midden in Prenzlauer Berg, is sinds 

drie maanden de boekwinkel Uslar & Rai 

gevestigd; het ruikt nog naar stuc. De 

boeken liggen uitgestald op functionele 

tafels en simpele boekenkasten. In vierkante 

kastjes aan een hoge muur staat steeds één 

boek, met een quasi-achteloos uit de krant 

gescheurde recensie erin geschoven. 

Achterin is een verhoging waar auteurs 

kunnen voorlezen, maar waar overdag een 

knutsel- en tekentafel voor kinderen staat. 

Deze buurt is de kinderrijkste van heel 

Duitsland, en Katharina von Uslar rekru-

teert haar clientèle dan ook op de speel-

plaats van de school van haar kinderen. ‘Ik 

weet precies wat mijn klanten willen, want 

dat zijn precies de boeken die ik wil lezen,’ 

formuleert ze haar concept. Terwijl ik er 

ben, lopen er twee klanten binnen om een 

eerder besteld boek op te halen; allebei 

krijgen ze een knuffel van Katharina. Net 

als bij Dialogue is community het sleutel-

woord.

Voor één wand van de winkel van 120 m2 

liggen graphic novels en kookboeken. 

Verderop de bestsellers van E.L. James en de 

Duitse nummer-1 hit Er ist wieder da van 

Timur Vermes, maar ook hier géén stapels. 

Relatief veel Duitse literatuur en weinig 

vertalingen, maar wel een tafel met 

thrillers, en Tim Parks roman Sex ist 

verboten. Rond de 5.000 boeken op voor-

raad, schat Katharina, waarvan één kast 

Engelstalig. Het is nu eenmaal een toeris-

tenstad, zeker hier in het brandpunt van 

het oude Oost-Berlijn.

Uslar & Rai pakt het graag 

thematisch aan: de ene etalage 

is gewijd aan boeken over film, 

de andere aan boeken van 

Suhrkamp, de uitgever die vijftig 

meter verderop gevestigd is, en 

die deze weken steeds opduikt 

op de nieuwspagina’s. ‘Een 

subjectief en individueel 

assortiment,’ omschrijft Katha-

rina haar winkel. Zo’n tien, 

vijftien jaar geleden verdrongen 

de grote ketens als Thalia (12 

filialen in Berlijn) de kleintjes. 

Terwijl Thalia inmiddels uit 

noodzaak lego en knuffeldieren 

verkoopt, is er een tegenbewe-

ging op gang gekomen. ‘Tegen 

de internetboekhandels kunnen 

wij niet op,’ zegt ze, ‘maar we 

kunnen er wel voor zorgen dat 

de mensen uit de buurt graag 

híer komen kopen.’ Als iedere 

binnenkomende klant voor 20 

euro boeken koopt, schrijft ze dit jaar al 

zwarte cijfers, rekent ze ter plekke uit.

 

Ocelot

De klap op de vuurpijl is ook in Prenzlauer 

Berg te vinden, maar dan precies op de 

grens met Mitte, in de Brunnerstrasse, 

U-bahnuitgang Rosenthaler Platz. Daar is 

sinds een half jaar Ocelot gevestigd, een 

265 m2 grote beeldschoon gedesignde 

winkel. Voorin een grote tafel en een 

koffiecounter; gratis wifi zorgt voor 

voortdurende aanloop van goedgeklede 

zzp’ers. De kasten zijn in golfpatronen 

gebouwd, en het assortiment lijkt mee te 

golven. Het concept straalt overal vanaf: dit 

is meer lounge dan winkel. In de kookboe-

kensector een goedlopend hiphop-kook-

boek, maar ook de prachtband Modernist 

Cuisine, voor 400 euro. ‘Die verkopen we, al 

duurt het een jaar,’ zegt Maria-Christina 

Piwowarski. Zij is een van de acht werkne-

mers, die van het café incluis, van eigenaar 

Frithjof Klepp.

Kwaliteitscomics en graphic novels liggen 

naast biografieën, kunstboeken en geschie-

denis. Een uitstalling met boeken over 

Ocelot, Brunnenstrasse 181, 

www.ocelot.de
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Wagner, daarnaast filosofie en 

veel literatuur, ook Engelse. ‘Die 

loopt heel goed, maar krimi’s 

doen het hier helemaal niet.’ 

Ocelot, duidelijk een winkel voor 

de welgestelde, geïnteresseerde 

middenklasse, heeft een haarscherp profiel. 

Het meest opvallende is een deur achter in 

de zaak. Die leidt, zo staat in grote design-

letters aangegeven, regelrecht naar de 

achter de zaak liggende bibliotheek. De 

bibliotheek, die ook buitenom te bereiken 

is, was een van de argumenten voor Klepp 

om zich juist hier te vestigen. De meeste 

bezoekers nemen de route via zijn winkel, 

en dat zijn precies de klanten die hij wil 

hebben. Zijn concept is juist niets uit te 

sluiten. Daarom verkoopt Ocelot een 

bijzondere verzameling bibliofiele uitgaven, 

van Walter Benjamin bijvoorbeeld, naast 

verschillende e-readers. De online bookshop 

verkoopt met volle overtuiging e-boeken. 

‘Uitgevers zijn langzaam, en boekhandels 

wachten op een totaaloplossing,’ maar 

Ocelot trekt zijn eigen plan. Daarom is ook 

de dvd van de lievelings-tv-serie van Klepp 

te koop. Héél persoonlijk én smaakvol, 

zonder elitair te zijn.

Verbreding

De ketens als Hugeldubel, Welbilt en Thalia 

kiezen voor verbreding: het aanbieden van 

allerlei producten die weinig meer met 

boeken en lezen te maken hebben, tot en 

met kaarsenstandaards, badeendjes, 

stropdassen en barbecues aan toe. De 

prominente tafels in hun winkels worden 

bezet gehouden door grote stapels boeken 

van de bestsellerlijst. De bezoeker moet zich 

langs de stapels werken voordat hij het 

hoekje bereikt waar literatuur is uitgestald, 

en boeken die de bestsellerlijst niet haalden. 

Omdat de omzetten teruglopen, zijn extra 

activiteiten als lezingen vaak geschrapt. De 

service in de winkel is onpersoonlijk, en de 

boekenvoorraad wordt zichtbaar bepaald 

door de uitgevers en de inkopers. Alle 

ketenwinkels hebben hetzelfde aanbod en 

zijn op dezelfde manier ingericht, volgens 

een supermarktconcept. Kulturkaufhaus 

Dussmann blijft een trekpleister, zeker voor 

wie ook van muziek en films houdt, maar 

de voornaamste reden voor de boekenlezer 

om hier te kopen – het grote aanbod – legt 

het af tegen de volledigheid van het 

internetaanbod. 

De nieuwe boekhandels in Berlijn gruwen 

juist van overvolle kasten en weren stapels. 

Bestsellers krijgen níet meer plek in de 

winkel dan de boeken waarvan de eigena-

ren zélf houden, integendeel. Deze vier 

boekhandels pakken het juist tegengesteld 

aan. Hier is de boekhandelaar een curator 

geworden, die zeer kritisch en met smaak 

kiest uit het overweldigende aanbod, en zijn 

keuze in een verrassend gede-

signde winkel aanbiedt. Alsof je 

bij iemand thuis komt met wie je 

hoopt vrienden te worden, en in 

zijn boekenkast mag kijken. Hij 

heeft een sterke band met zijn 

community, in de winkel én online, en 

werkt graag samen met schrijvers, lezers en 

bibliotheek. Hij profileert zich zo scherp 

mogelijk, zo persoonlijk mogelijk, en toont 

alleen de boeken die hij belangrijk en mooi 

vindt. En dat werkt, voor de klanten in 

Berlijn. n

Tekst Maria Vlaar

Foto Ocelot Yves Sucksdorff

Foto Uslar & Rai Markus Schädel

‘De nieuwe boekhandels in  
Berlijn gruwen van overvolle  

kasten en weren stapels’

Buchhandlung Uslar & Rai, Schoenhausser Allee, www.uslarundrai.de


