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In deze tijd een nieuwe
boekhandel beginnen is een
waagstuk.Maar Books&
Bubbles is uniek: tussen de
boekenwerkt de eigenaar
ook als jurist.

VEERLE CORSTENS

Steffy Roos du Maine (26) is
boekhandelaar én letselscha-
dejurist. In haar deze week
geopende winkel Books &

Bubbles kunnen klanten terecht voor
tweedehands boeken en een kop kof-
fie, tegelijkertijdwerkt zij achter haar
laptopaanbrievenvoor gedupeerden
vanmedischemissers.
Een lange leestafel, een Franse

bank en een oude typemachine, het
is duidelijk dat het in Books & Bub-
bles gaat om slow reading. “Ik hoop
dat mensen hier komen voor hun
rust, een boekje pakken en zich er
helemaal in kunnen verliezen,” zegt
eigenaar van de zaak Roos duMaine.
Haar voorbeelden waren boekwin-

kels in Oxford en Parijs: “Je voelt je al
slimmer als je daar binnen bent.”

In haar boekwinkel in de Jan Pieter
Heijestraat staan tweedehands boe-
ken gesorteerd op genres als Neder-
landse literatuur, other languages of
thrillers. Maar er zijn ook kasten of
planken met existentialistische boe-
ken, bestsellers van de beat generati-
on of bratpack, waarin boeken van
onder anderen Bret Easton Ellis en
Donna Tartt verenigd worden. Deze
tweedehands boeken verkoopt ze
voor prijzen tussen de drie en tien
euro. “Ik heb gewoon bedacht wat ik
er zelf voor zou geven.”
Naast tweedehands boeken ver-

koopt Books & Bubbles ook nieuwe
boeken van jonge schrijvers. “Ik lees
auteurs als JohanFretz,Maurice Sele-
ky en Alma Mathijsen zelf graag,
maar zie ze niet vaak vooraan liggen
in de etalages van boekwinkels.”
Nog maar drie maanden geleden

ontstond het idee voor deze winkel.
Roos du Maine was afgestudeerd in
internationale betrekkingen, maar
de consultancywereld die voor haar
openging beviel toch minder dan
gedacht. Tijdens haar studie werkte
ze al voor het kantoor van haar moe-
der, Juridisch Bureau Letselschade &
Gezondheidsrecht.
“Datvind ik leukwerk,maarniet als

enige bezigheid. Tegelijkertijd miste
ik nog eenboekhandel inAmsterdam
waar je ook rustig kunt gaan zitten
lezen.” Omdat ze als boekhandelaar
niet verwachtte doorlopend klanten
te helpen, leek een combinatie haar
ideaal.Dus zit zenueenpleidooi voor
het medisch tuchtcollege te typen,
terwijl een klant in haar boekenkas-
ten grasduint. “Je hebt heus niet elke
minuut een klant, het is geen McDo-
nald’s. Nu hoef ik niet te zitten wach-

ten tot er iemand komt, maar kan ik
effectief bezig zijn.”
Alshaarwinkel erggoedgaat lopen,

kan ze aan haar eigen succes ten on-
der gaan. Maar ook daarvoor heeft
RoosduMaine eenoplossing: “Ikheb
al een freelance schrijfster gevonden
diehier eendag indeweekgaat zitten
werken en mij ook af en toe kan hel-
pen.”
De huur en de kosten van haar

levensonderhoud kan Roos duMaine

betalen van haar werk als jurist; van
de inkomsten van de boekenverkoop
wil ze haar studieschuld afbetalen.
Van het spaargeld dat ze daarvoor
apart had gezet is namelijk de inves-
tering voorhet interieur endeboeken
betaald. “Ik heb dus niet te maken
met een bank, en kan zelf helemaal
doenwat ikwil.”
Dat je wel gek moet zijn om in deze

tijd van Bol.com en iPads een boek-
winkel te beginnen, daar kan ze wel
inkomen, maar ze verwacht klanten
die wel op zoek zijn naar een boek,
maar nog niet precieswetenwelk.
“Ik koop zelf ook bij Bol.com, maar

alleen als ik precies weet wat ik wil
hebben. Soms is dat nog niet duide-
lijk, en dan kun je hier goed rond-
snuffelen.” Roos du Maine wil zich
onderscheiden door beperkte keuze:
“Als ik zo’n grote Selexyz binnen-
loop,weet ik niet waar ikmoet begin-
nen.” Books & Bubbles heeft maxi-
maal twee boekenkasten per genre.
En de bubbles? Diewil Roos duMai-

ne veroorzaken met evenementen in
haar winkel, waar natuurlijk ook
bubbels geschonken zullen worden.
Als voormalig partyverslaggever voor
Jort Kelders website 925.nl heeft ze
daar in elk geval een neus voor.

Books&Bubbles Boekhandel inWest is tegelijk kantoor voor letselschadejurist

Steffy Roos duMaine in haar boekwinkel Books& Bubbles in de J.P. Heijestraat: ‘Ik hoef niet te zittenwachten op klanten,maar kan effectief bezig zijn.’ FOTO RINKHOF

‘De tweedehands
boeken hebben prijzen
die ik zelf zou betalen’

‘Klanten snuffelen, ik werk’

Gemeente

bezuinigt

lang niet

genoeg

JASPERKARMAN

AMSTERDAM – De gemeente

slaagt er weer niet in om de

miljoenen euro’s te vinden die

moeten worden bezuinigd. Bijna

een derde van de bezuinigings-

opgave van 45 miljoen euro voor

2012 is fors vertraagd. De raad eist

snelmaatregelen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse acht-
maandsrapportage, waarin het colle-
ge van b. en w. de gemeenteraad een
tussenstand geeft van de financiële
situatie van de stad. Uit de geleverde
gegevens blijkt dat 12,2 van de be-
nodigde 45 miljoen euro aan bespa-
ringen nog niet kan worden inge-
boekt.
Het is niet de eerste keer dat het col-

lege er niet in slaagt om de gestelde
bezuinigingsdoelen te halen. De
Rekenkamer concludeerde begin dit
jaar al eens dat van een ingeboekte
bezuiniging van zeventien miljoen
feitelijknogmaar éénmiljoenwasge-
realiseerd.

PvdA-raadslid Arco Verburg wees er
gisteravond op dat bij de acht-
maandsrapportage van 2011 vijftig
procent van het afgesproken bedrag
‘nog niet in beeld was’. “Dat was wel
een heel koude douche. Zo bezien
gaat het nu iets beter. Maar het is nog
niet genoeg.”
Het college had voorgesteld om de

tegenvallers bij de bezuinigingen
weg te strepen tegenmeevallersbij de
aanleg van de Noord/Zuidlijn en de
lage rente die de stad betaalt voor le-
ningen. Daar ging de raad niet mee
akkoord.
“Deze stadkanniet overeindblijven

door eengunstige rentestandenmee-
vallers bij de Noord/Zuidlijn. Uit de
stresstest die de gemeente vorig jaar
deed, is gebleken de stad grote risi-
co’s loopt als de rente stijgt.”
“Alshetniet lukt, zijn extrabezuini-

gingen nodig,” zei Verburg. “Alleen
dan weten we zeker dat we ook in de
toekomst de noodzakelijke uitgaven
kunnen doen voor veiligheid en on-
derwijs.”
Na stevig aandringen van de vol-

tallige gemeenteraad, beloofde de
nieuwe wethouder Pieter Hilhorst
(Financiën) dat hij begin 2013 met
voorstellen komt om de achterstand
op de bezuinigingen in te lopen. Dat
moet de komende vijf jaar gaan luk-
ken, beloofde hij.
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