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HET COLOFON

Studenten
ArtEZ
exposeren

Heilig geloof in boeken van papier
Boekhandel Het
Colofon moet
vanaf augustus
het gat vullen dat
Polare begin dit
jaar achterliet.
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door

Hans Gulpen
hans.gulpen@gelderlander.nl
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ARNHEM – Vier maanden lang is

Walter Jansen op zoek geweest
naar een geschikt pand voor zijn
nieuwe boekhandel in Arnhem.
Welke panden hij heeft bekeken?
„Je kunt me beter vragen welke
panden ik níét heb gezien”, zegt
de Velpse boekhandelaar.
Voor hem stonden twee dingen
vast: het pand moest minstens
500 vierkante meter vloeroppervlak hebben en het moest op een
gunstige locatie liggen. De voormalige Palacebioscoop aan de Bakkerstraat beantwoordde aan beide
eisen. En de huur was ook nog
eens betaalbaar.
Jansen (54) vertrouwt de dagelijkse leiding van Het Colofon toe
aan Bertram Borkes, een oude bekende uit het boekenvak met een
lange staat van dienst in boekhandels in Nijmegen en Utrecht. Samen met Borkes (46) heeft Jansen
de afgelopen maanden de formule uitgedokterd voor de nieuwe
boekhandel en gesprekken gevoerd met tal van partijen in en
rond Arnhem die een aandeel in
Het Colofon kunnen leveren.
Hoe gaat Het Colofon eruitzien?
Volgens Borkes en Jansen wordt
het een andere boekhandel dan
we gewend zijn.
Borkes: „De indeling is niet statisch. Alles is beweeglijk en kan
veranderen.” Het entreegedeelte
wordt ingericht rond wisselende
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䡵 Walter Jansen (links) en Bertram Borkes op de trap in de toekomstige boekenzaak Het Colofon aan de Bakkerstraat in Arnhem. foto Erik van ’t Hullenaar

thema’s, zoals de kinderboekenweek of de maand van het spannende boek. Dan volgt een ‘evenementenplein’, waar ruimte is
voor ‘interactie tussen publiek en
boek’.
Jansen: „Dat kan van alles zijn,

“

Het Colofon wordt geen
megaboekhandel die
andere zaken wegvaagt
Walter Jansen

van een wedstrijd boekstapelen
tot een optreden van circus Poeha. Als het maar reuring geeft.”
Rondom de trap, halverwege de
zaak, komt een door vrijwilligers
gerunde afdeling voor tweedehandsboeken, ‘Het Reservaat’.
Meer naar achteren vindt de bezoeker de vaste rubrieken: literatuur, koken, reizen, geschiedenis,
wetenschap en een grote afdeling
young adult-boeken. De vide, die
de helft van de winkel overspant,
wordt de plaats voor kwaliteitsvoordeelboeken en uitgevers-

restanten. Daar komen de mooie,
scherpgeprijsde uitgaven van onder meer Taschen, Waanders en
ICOB te liggen.
„We beginnen vrijwel zonder
budget”, zegt Jansen. „En dat ga je
zien aan de inrichting van de
zaak. Vroeger bestelde je een interieurbouwer als je een winkel wilde openen. Maar de banken werken niet mee, dus moeten we improviseren. We kijken of we nog
ergens een paar kasten op de kop
kunnen tikken, maar veel boeken
zullen komen te liggen op oude

deuren die we op schragen leggen. Wie thuis nog deuren over
heeft, kan zich bij ons melden.”
Het meubilair in de winkel zal
Het Colofon betrekken van meubelmakers en ontwerpers uit Arnhem en omgeving. Jansen: „Het
Colofon wordt een toonzaal van
design- en andere meubels. En alles is te koop. De meubelmakers
betalen geen huur. Wij hebben
geen kosten voor de inrichting en
krijgen provisie voor verkochte
meubels.” Borkes: „Maar we blijven wel een boekhandel, dat is on-

ze corebusiness.”
Jansen en Borkes zijn ervan overtuigd dat een tweede boekhandel
in Arnhem bestaansrecht heeft.
„De sluiting van Polare was een
aderlating voor de stad. Arnhem
heeft behoefte aan nóg een boekenzaak. Als we dat niet dachten,
begonnen we hier niet aan”, zegt
Jansen.
Borkes: „En Walter en ik geloven
allebei heilig in de toekomst van
het papieren boek. Dat is een onverwoestbaar product.”
Omdat Jansen geen bank bereid
vindt geld te investeren in het
boekenavontuur, start hij een

Martijn Brugman

Woekerpolis

ARNHEM – Wie wil zien waar jon-

CROWDFUNDING EN MEER
䢇

ONDERLANGS

Om Het Colofon uit te kunnen
bouwen tot een volwaardige boekenzaak start eigenaar Walter Jansen een crowdfundingsactie. Doel:
voor 1 november 150.000 euro ophalen.
Wie deel wil nemen aan de actie
kan obligaties ter waarde van 100,
250, 500 en 1.000 euro aanschaffen. De waardepapieren geven
recht op de wettelijke consumentenrente, nu 3 procent per jaar, en
hebben een looptijd van tien jaar.
De opening van Het Colofon in augustus heeft geen gevolgen voor
Jansens andere boekhandel, Jansen & De Feijter in Velp. Die blijft
in de huidige vorm en omvang bestaan, zo verzekert Walter Jansen.
Walter Jansen nam eerder boekhandel Romijn over in Oosterbeek, maar moest die zaak in
2012 sluiten. De concurrentie van
de andere plaatselijke boekhandel,
Meijer en Siegers, bleek te groot.
Het Colofon biedt in eerste instantie vijf volledige arbeidsplaatsen,
bedrijfsleider Bertram Borkes inbegrepen. Jansen is in gesprek met
ex-werknemers van Polare.

crowdfundingsactie. Zie daarvoor
het kader hiernaast.
Het Colofon zal in de derde week
van augustus openen. In het begin wil de boekhandel zich vooral
richten op kwaliteitsramsj en een
selectie van nieuwe titels. Pas in
tweede instantie zal het assortiment worden verbreed. Jansen:
„Tot we de volle breedte hebben
van een algemene boekhandel.
Dat kan best een halfjaar of langer duren. Het Colofon wordt overigens geen megaboekhandel die
andere boekverkopers in de stad
wil wegvagen. Wij hechten zeer
aan onze collega’s van Hijman Ongerijmd en de Arnhemse Kinderboekhandel. Hijman is een prachtige zaak, die door zijn beperkte
omvang gewoon niet zo ruim gesorteerd kan zijn. Datgene wat zij
niet bieden, en dat is heel veel
non-fictie, dat vindt de klant
straks bij ons. En meer natuurlijk.”

ge kunstenaars zoal mee bezig
zijn, kan nog tot en met zondag 6
juli zijn licht opsteken in Building 026, de voormalige bibliotheek aan de Koningstraat 26 in
Arnhem.
De eindexamenexpositie van Art
& Design biedt een dwarsdoorsnede uit het werk van 126 bevlogen
studenten: van mode – onder hen
is de winnares van de Frans Molenaar Prijs 2014, Karin Vlug – tot
beeldende kunst, product en
vormgeving.
Talent spotten is doorgaans een favoriete bezigheid op deze afstudeerexpositie. Talent alleen is echter niet voldoende om de eindstreep te halen. Een kritische blik,
de drang tot onderzoeken en het
vinden van creatieve oplossingen
zijn onlosmakelijk verboden met
de opleiding.
„Het is vier jaar hard werken, reflecteren en experimenteren”, aldus ArtEZ.
De expositie ArtEz Finals is vandaag en morgen te bezichtigen
van elf tot vijf uur.
Zondagmiddag houdt de opleiding Graphic Design een lezingenprogramma en boekpresentatie.
De lezingen zijn vrij toegankelijk,
reserveren is niet nodig.
De eerstvolgende open dag van
ArtEZ Arnhem is op 8 november.

O

nlangs nam een
muziekdocent 26
leerlingen van
een middelbare
school mee naar
de opera ‘Faust’ van de Franse
componist Charles Gounod. De
voorstelling duurde vier uur.
Ik dacht: heb meelij met die
scholieren. Niet nodig. Na de
pauze blies De Nationale Opera
alle 26 leerlingen van hun
stoel. Ze vonden het geweldig.

Het college
van B&W wil
minder Faust
en meer
Tineke Schouten
Het college van B&W stuurde
deze week een brief naar de
raad. Over de Schouwburg en
Musis Sacrum. Het college
vindt dat MSSA te artistiek programmeert. In mijn eigen
woorden: ze willen minder
Faust en meer Tineke Schouten. In meer Tineke Schouten
zie ik geen kwaad. In minder
Faust wel. Dat de scholieren
vier uur lang hun ogen uitke-

artez.nl/finals

ken bewijst dat het ook niet
minder hoeft. Eerder dat ze er
meer reclame voor moeten maken.
Wie wil begrijpen hoe een
heel volk met opgeheven arm
achter de mislukte kunstenaar
Adolf Hitler aan kon lopen,
moet ‘Faust’ kijken. Faust, die
zijn ziel aan de duivel verkoopt
in ruil voor het vervullen van
al zijn wensen. Iets dergelijks
overkwam de Duitsers. Hun
duivel droeg een dun snorretje
op de bovenlip.
De vraag is voor hoeveel geld
je eigen ziel te koop staat. Wie
te veel toegeeft aan zijn ambitie en hebzucht is vaak blind
voor de gevolgen. Verslaving,
burn-out of schulden liggen op
de loer.
Faust zegt iets over het Derde
Rijk, maar ook over de crisis.
Dat contract dat Faust met
de duivel sluit, is een woekerpolis avant la lettre. Faust rekent zich rijk, maar later blijkt
dat de duivel alle winst opstrijkt. Net zoals de bankiers
hun kassen spekten met ons
geld (dat wij uit hebzucht naar
ze overmaakten).
De opera ‘Faust’ had ons die crisis kunnen besparen. Tineke
Schouten zie ik dat nog niet
doen.
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Pluk de Nacht eind
zomer weer in Arnhem
ARNHEM - Het openluchtfilmfesti-

val Pluk de Nacht keert terug in
Arnhem. Van 27 tot en met 30 augustus is het weer mogelijk om
vanuit een ligstoeltje in de buitenlucht naar een film te kijken aan
de Nieuwe Havenweg 23.
Het vrij toegankelijke festival, dat
Arnhem nu voor de tweede keer
aandoet, werd in 2003 opgericht
door een groepje vrienden in Amsterdam. Hun doel is om bij Pluk
de Nacht films onder de aandacht
te brengen die nog niet in Nederland zijn uitgebracht of maar een
klein publiek hebben.
Zodra het begint te schemeren,
rond negen uur, worden er korte

films vertoond. De hoofdfilm begint als de zon onder is. Na afloop
van de films kan er elke avond gedanst worden bij het feest Klup
de Nacht. Verder wordt er ook
een podium geboden aan jonge
kunstenaars om hun talenten te
etaleren.
Op dit moment werkt Pluk de
Nacht samen met het Arnhemse
evenement Roof Garden. Elke vrijdag worden op het dak van Parkeergarage Rozet zomerse filmavonden georganiseerd, waarbij
de films met een koptelefoon gevolgd kunnen worden. Vrijdag
11 juli zal hier de laatste filmavond plaatsvinden.

70%

Eetcafé toch in beroep
en met gratis advocaat
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STADSBANK ARNHEM

TOT WEL

ARNHEM – Eetcafé Beide Dames in

‘Vanwege onze leeftijd
konden we niet terecht bij

De bank met een sociaal gezicht

de commerciële bank, maar

Kijk voor meer informatie op www.stadsbankarnhem.nl
De Stadsbank geeft u passend advies.

geadviseerd en geholpen’

de Stadsbank heeft ons

Arnhem, dat een boete moet betalen van 24.000 euro voor het in
dienst hebben van drie Bulgaarse
afwashulpen, gaat in beroep. De
twee eigenaressen gaan de beslissing toch bij de Raad van State
aanvechten. Dat kan, omdat het
Arnhemse advocatenkantoor De
Kempenaer heeft aangeboden
hen gratis bij te staan.
In 2013 had het eetcafé drie Bulgaarse studenten als weekendafwashulp ingeschakeld. Sinds 1 januari 2014 mogen Bulgaren in Nederland in loondienst werken. Eerder mocht dat alleen met een speciale vergunning. Van die regel

was het eetcafé niet op de hoogte.
Corrine van den Bosch en Pauline Bodt geven hun fout toe, maar
vinden de boete te hoog omdat
de uitbetaling volgens de cao is gegaan en omdat alles terugbetalen
voor hen min of meer een faillissement betekent.
Eind mei besloot de bestuursrechter dat het eetcafé de boete, opgelegd door het ministerie van Sociale Zaken, volledig moet betalen.
De eigenaren zijn halverwege,
maar lossen af met geleend geld.
Hun kersverse advocaat Judith
Woolderink-Tjallingii ziet kansen
voor het hoger beroep. De zaak
dient waarschijnlijk deze herfst.

Goedkoopste
van Nederland

Zevenaar
Woonboulevard
Edisonstraat 56D
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