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Nostalgie
in elke
omslag
IN DIE GROOTSTE WINKEL VIR
TWEEDEHANDSE BOEKE IN DIE
SUIDELIKE HALFROND LOOP JY
DALK NET ’N VERSAMELSTUK RAAK ...
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COLLECTORS TREASURY

GEOFFREY KASS, MEDE-EIENAAR VAN DIE COLLECTORS TREASURY, STAAN IN EEN VAN DIE NOU GANGE VAN HUL BOEKWINKEL IN DIE
MIDDESTAD VAN JOHANNESBURG.

I

n die hipermodieuse Maboneng-distrik, in die hartjie
van Johannesburg se middestad, teug hipsters en studente
aan lang mengeldrankies, bolle e-sigaretrook hang in
die lug en daar word verwoed selfies op Instagram gelaai.
Hoeveel van hulle weet een van die laaste bastions van die
gedrukte woord lê net ’n klipgooi van die spoggerige kroeë
en restaurante?
Buite die staalhekke van Collectors Treasury in
Commissionerstraat snel taxi’s verby. Twee kwajongens loer
met kraalogies na ’n vrou, terwyl sy haar handsak stywer
vasklem en met ’n klik van die tong na ’n drafstap oorslaan.
Ons lui die klokkie. Dit neem ’n paar sekondes voordat
die hek se slot oopklik en ons die trappe na die grootste
boekwinkel in die Suidelike Halfrond bestyg. Dié gebou is
die tuiste van meer as ’n miljoen boeke, 300 000 plate en ’n
aansienlike versameling antieke items.
Die eerste stapel boeke wat ons teëkom, hel oor soos die
Leunende Toring van Pisa, gevolg deur nog ’n stapel; ’n
skynbaar nimmereindigende ry boeke beslaan die yl beligte
gang tot waar dit na regs swenk. Dáár wag trappe na onder
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en nóg ’n enorme vonds.

Boeksnuffelaars

In ’n klein, beknopte vertrek sit twee middeljarige mans
tussen – ja, jy het reg geraai – boeke. Die een is joviaal en
spraaksaam; die ander sinies, maar een ding is ’n konstante
in die broers Jonathan en Geoffrey Klass se lewe: hul liefde
vir ou boeke en versamelstukke.
“Die eerste ding wat mense ons vra as hulle die winkel
besoek, is of ons al die boeke gelees het wat hier is,” vertel
Jonathan. “Dan sê ons: ‘Ja, dit is hoekom ons van hulle
ontslae raak.’ Dis mos ’n absurde vraag!”
Geoffrey grinnik onderlangs. Sedert die middel-70’s
snuffel hierdie twee skaars boeke uit op vlooimarkte, in
mense se boedels en deesdae ook in die kuberruim.
“Partykeer vind die boeke óns,” sê Geoffrey. Hy onthou
nog die duurste boek wat al ingekom het, ’n eerste uitgawe
van die kultustreffer A Clockwork Orange deur Anthony
Burgess. “Dit was nog in sy oorspronklike omhulsel en in
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’n uitstekende toestand. Ons het hom vir R100 000
verkoop,” vertel hy trots.
Een van die merkwaardigste boeke wat hy al verkoop
het, was ’n eerste uitgawe van die joernalis Laurens van der
Post se In a Province (1934). “Dit was iets baie besonders. Dit
was ’n eksemplaar wat aan sy eerste vrou behoort het en
wat hy voorin aan haar opgedra het.”
Collectors Treasury is geen hierjy-boekwinkel waar jy
hygromans kan verkwansel nie. Daar word slegs in ernstige
literatuur handel gedryf; boeke wat diep spore in die
literêre kanon getrap het.
“Ons versameling bevat eerste uitgawes, boeke wat uit
druk is, asook skaars eksemplare van oor die wêreld heen,”
sê Jonathan. ‘Hier is boeke in amper alle tale behalwe
Chinees en Russies.”
“Die enigste rede daarvoor is dat ons nie daardie tale kan
lees nie,” voeg Geoffrey by.
Dit was in 1974 toe die broers en hul ma een middag in
hul sitkamer in Johannesburg op die ingewing van die
oomblik besluit het om saam ’n boekwinkel te begin.
“Ons wyle pa en ma het boeke versamel,” vertel

REGS: INDIEN JY JOU WEG DEUR DIE
BERGE BOEKE KAN VIND, ONTDEK JY
DALK ’N VERSTEEKTE SKILDERY WAT
IN JOU SMAAK VAL.
ONDER: DIÉ BOEKWINKEL IS ’N TUISTE
VIR MEER AS ’N MILJOEN BOEKE.
REGS ONDER: JONATHAN KASS EN SY
BROER IS AL SEDERT 1974 IN DIE
BOEKBEDRYF.
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COLLECTORS TREASURY

BO EN ONDER: NIE NET HET DIE COLLECTORS TREASURY ’N TAMAAI BOEKVERSAMELING NIE, HULLE VERKOOP OOK ’N GROOT
VERSKEIDENHEID VERSAMELITEMS.

Ons versameling bevat eerste
uitgawes, boeke wat uit druk
is, asook skaars eksemplare
van oor die wêreld heen.
Jonathan. “Ek onthou nog as ons met vakansie gegaan het,
sou ons meer tyd in tweedehandse boekwinkels spandeer as
wat ons tyd op die strand deurgebring het. Ons sou oor
naweke vroeg opstaan en saam met ons pa na boekmarkte
gaan. By die huis het die groot sports begin. Dan het ons
my pa gehelp om die boeke uit te pak en te sorteer.”
Geoffrey was ’n nagraadse student en Jonathan ’n
heeltydse musikant toe hulle die deure van die Collectors
Treasury oopgemaak het in die ruimte wat vandag die
gewilde 44 Stanley-sentrum in Milpark, Johannesburg,
huisves.
“Ons het binne vyf jaar die plek ontgroei en moes ’n
groter perseel soek. Toe eindig ons in Rissikstraat op.”
Dit was nie lank nie of hul versameling het so gegroei
dat hulle maar weer moes oppak en ’n nóg groter perseel
kry. Hulle het in 1991 die bestaande gebou betrek.
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Afrikaanse versamelstukke

Die broers gaan selde uit om boeke aan te koop, tensy dit ’n
paar honderd is. “Die meeste van die tyd sal mense inkom
met die boeke wat hulle aan ons wil verkoop,” vertel
Geoffrey.
Hul grootste enkele aankoop was 36 000 boeke uit ’n
boedel.
“Dit het ons amper ’n maand gevat om met die Kombi al
die boeke van die persoon se huis na die winkel te
vervoer,” onthou Jonathan.
Dit is ook nie net boeke wat oor die broers se pad kom
nie. Jonathan kry ’n glinstering in sy oog as hy terugdink
aan die oorspronklike sketse van die Oostenrykse skilder
Gustav Klimt wat hy vir ’n appel en ’n ei by ’n vrou gekoop
het.
“Sy het dit in haar oorlede broer se laai gekry. Ek het dit
gekoop en weer vir ’n fraksie van wat dit vandag werd is,
verkoop. Ek is nou nog spyt daaroor. Ek kan die werke nog
in my geestesoog sien.”
Geoffrey sê: “Enigiemand wat ’n boek op die een of
ander wyse kan gebruik, kom na ons toe en hulle sal dit nie
noodwendig koop om dit te lees nie. Partykeer wil
fliekvervaardigers ou boeke hê vir ’n stel waaraan hulle

werk of kom soek binneversierders elegante boeke met ’n
leeromslag.”
Volgens hom is daar ook vir die Afrikaanse versamelaar
boeke wat die belangstelling sal prikkel.
“Hier is eerste uitgawes van N.P. van Wyk-Louw se
digbundels wat deur hom geteken is, asook een of twee
eerste uitgawes van Etienne Leroux se boeke.”
Vir die twee broers gaan dit nie oor die geld nie.
“Ons verkoop nie produkte wat mense móét hê nie,” sê
Jonathan. “Ons dryf handel in luukse items. Dis nie boeke
wat mense nodig het nie, dit is pure bederf.”
Op die onderste vloer, in die buik van Collectors
Treasury, word jy deur ’n bekende reuk begroet. Dit is ’n
aroma wat moeilik is om te beskryf; iets soos onverdunde
nostalgie. Dis daardie bedompige reuk wat net deur ou
boeke afgegee word, maar dit ruik “eg”. Dit bring
vertroosting en stel jou gerus. Hier seëvier die gedrukte
woord.
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