
Marischka Verbeek – Original Transcript (NL) 
 
VO 
Welkom bij Met Terugwerkende Kracht, een podcast en audiotour van de Universiteit Utrecht ter ere 
van internationale vrouwendag. Wij zijn podcastmakers, Corinna Heyrman, Marieke van der Ven, en 
Jozien Wijkhuijs, en we nemen je mee door Utrecht. Onderweg stoppen we bij plekken met 
onderbelichte geschiedenis en luisteren naar mensen met een verhaal. We leren over de geschiedenis 
van intersectioneel feminisme in de stad en aan de universiteit. Bij deze stop, Marischka Verbeek en 
Melle Schakel bij de boekwinkel Savannah Bay, aan de Telingstraat nummer 13.  
 
Op de achterste wand va de boekwinkel Savannah Bay staat met grote letters de zin: “This a story told 
by way of other stories” 
 
Het is de eerste zin van een kort verhaal dat heet The Story of Love van Ali Smith. In het verhaal 
gaat het over twee geliefden die elkaar verhalen vertellen waardoor je als lezer het verhaal van 
hun liefde krijgt. Maar het staat voor mij ook heel erg symbool voor deze boekwinkel, omdat de 
verhalen op de planken een soort interactie aan gaan met de klanten die er komen en met de 
vrijwilligers of de mensen die hier werken. 
 
VO 
Dit is Marischka Verbeek, de eigenaar van Savannah Bay. En zij vertelt ons hoe het ooit begon in een 
Utrechtse werfkelder. 
 
Savannah Bay is voortgekomen uit de allereerste, dus de oudste vrouwenboekwinkel van 
Nederland en dat was de Heksenkelder. Opgericht door twee vrouwen, echt voorvrouwen van 
het lesbisch feminisme uit die tijd: Dorelies Kraakman en Silvia Botnar. Ik noem altijd graag hun 
namen, ze zijn allebei al overleden, zijn allebei niet oud geworden, overleden aan ziekte. En zij 
zijn echt heel belangrijk geweest, dus het is ook wel een soort eerbetoon om hen steeds te 
noemen. Zij hebben bedacht: we hebben deze vrouwenbeweging, er is ontzettend veel behoefte 
aan informatie, en die vind je niet in de gewone boekwinkel – in die tijd. De stencils, de 
pamfletten, de vertalingen, die waren er niet.  
 
Totdat het op een gegeven moment een beetje ging wringen. Die kelder was echt een hele 
slechte omgeving voor boeken want het was heel vochtig en bedompt en de winkel ging op zoek 
naar een nieuw onderkomen.  
 
VO 
En dat werd het pand op de Telingstraat 13, waar de boekwinkel nu nog steeds is gevestigd.  
 
Marischka 
 
Nou ja en flash forward jaren negentig. Ik studeerde af en ik kwam hier als vrijwilliger werken. Ik 
heb literatuurwetenschappen gedaan en vrouwenstudies. En ik werd verliefd op het boekenvak. 
Heel veel gebeurd in die tijd. Heel veel gedaan en op een gegeven moment was het zo dat de 
winkel echt in financieel zwaar weer kwam. Echt de jaren negentig, die tijd. De vrouwenbeweging 
was zo goed als dood, of wegbezuinigd.  
 
En ja, er was heel weinig plek meer voor idealisme. Toen heb ik gezegd: ik vind dit zo’n fijne plek, 
ik vind dit zo belangrijk, ik wil het dan wel als eigenaar gaan doen. Dus het is altijd een beetje een 
gekke motivatie. Vaak beginnen mensen een eigen zaak omdat ze daarvan dromen, ze willen 
eigen baas zijn, ze hebben al helemaal bedacht hoe ze het willen, en ik dacht alleen maar: ja 



maar ik wil niet dat dit stopt dus, dan ik maar ofzo, maar ik ben helemaal geen ondernemer en ik 
ben heel slecht in cijfers. Maar er kwamen gewoon mensen. En dat is de magie van Savannah 
Bay. Die mensen zeiden: ik wil wel helpen en die kwamen gewoon. En dat was in 1997 – en nu in 
2022 is het nog steeds zo. 
 
De belangrijkste verandering die ik meteen doorvoerde echt du moment, precies dus 25 geleden 
dat ik eigenaar was, dat ik zei: ik wil geen vrouwenboekwinkel. Wel idealistisch nog steeds, maar 
niet meer beperkt tot de vrouwenbeweging. En dat is eigenlijk nog steeds zo dat wij 
gespecialiseerd zijn in gender, in seksualiteit, in diversiteit. En heel veel mensen zijn hier, ja echt 
wel een beetje geland. Op de voeten gekomen. Vaak ook heel erg gegroeid naar werk of naar 
studie, of in persoonlijk leven, of coming out, maakt niet uit. Maar vrijwel iedereen die hier komt 
heeft wel een bepaalde stap op een gegeven moment gezet en is daarmee dus ook weer een 
inspiratiebron voor andere mensen. Dat is natuurlijk de backbone van Savannah Bay: dat zijn de 
verhalen. Niet alleen wat we verkopen en vertellen maar ook verhalen die hier allemaal… Er is 
hier zo veel... ik zeg altijd als deze tafel kon praten nou… 
 
VO  
En aan die tafel zitten we nu. Een grote zwartgeverfde houten tafel, die trouwens ook al in de 
heksenkelder stond. Maricshka heeft gevraagd of Melle ook bij het gesprek kon zijn. En zodra ik Melle 
een microfoon opspeld, vertelt hij gelijk openhartig over hoe het testosteron zijn stem heeft veranderd. 
 
Melle 
 
Ja het is gewoon vooral heel fijn uitgepakt. Waar ik vooral aan moest wennen was op een 
gegeven moment werd het zo laag dat als ik gewoon praat voel ik het trillen in mijn borstkas. 
 
Marisckha 
 
Ah dat is toch fantastisch! 
 
Melle 
 
En dat was, daar moest ik eerst echt aan wennen. Toen dat net begon, het begon al te zakken, 
maar op een gegeven moment tikte het echt een punt dat ik het de hele tijd voelde trillen in mijn 
borstkaas. Dus de eerste twee maanden daarvan ofzo, elke keer als ik begon te praten had ik zo 
iets van huhh… 
 
Marischka 
 
Wat gebeurt hier (lacht)  
 
Melle 
 
En dan begon ik verder te praten. Daar ben ik nu wel aan gewend omdat het gewoon bij me past 
en ik voel me er thuis bij, maar ja het was wel even wennen.  
 
Nou ja misschien nog even een korte introductie. Ik ben Melle Ik ben 26 en ik kom hier ongeveer 
sinds mijn zestiende. 
 
En ik ben hier ooit gekomen eigenlijk om dezelfde reden als waarvoor Savannah Bay ooit is 
begonnen namelijk: er is een wens voor informatie die je eigenlijk nergens anders vindt. Echt 



informatie over queer zijn, over allemaal van dat soort zaken kon je niet zo goed vinden. Als je 
naar de bieb ging of naar de boekwinkel dan lag dat ergens achterin een stoffig hoekje en had je 
misschien drie boeken. En hier kwam je binnen en het stond er gewoon boekenkasten vol. En dat 
was voor mij heel fijn om te ontdekken, om hier terecht te komen en ook echt een beetje 
community te hebben. Ja, voor mij is Savannah Bay wat dat betreft ook echt een stukje connectie, 
een stukje community. Iets waar ik ook, nouja, mijn ei in kwijt kan. Dingen kan doen die ik leuk 
vind en altijd iets nieuws kan leren. Want iedereen die hier werkt, van alle achtergronden waar ze 
vandaan komen, en met alles wat in de kasten staan leer je elke dag eigenlijk wel wat nieuws.  
 
VO 
Want zonder die mensen geen verhalen, en zonder verhalen geen boeken.  
 
Marischka 
 
Twaalf jaar geleden was ik verliefd op iemand die in transitie ging, en die zei nou ik wil daar 
boeken over lezen en er was niks. Niente, nada, nothing. Ik kon met heel veel moeite in Amerika 
drie boeken vinden, ik zei: die ga ik importeren, die zet ik hier op de plank ik spijker er een bordje 
boven: ‘transgender’. De eerste boekwinkel in Nederland, en ik denk nog steeds de enige 
eigenlijk, die zo’n rubriek had. Nouja dat is, als je daarvoor open staat voor dat soort 
veranderingen – nu doen we heel veel met natuur en klimaat, milieuactivisme, ja dan blijf je 
natuurlijk relevant.   
 
Er komt nooit een uitgever met een boek met een onderwerp of een verhaal waar nog nooit 
iemand van gehoord heeft. Dat gebeurt gewoon niet. Het is vaak een eindstation of een 
middelstation, maar er moeten altijd een paar mensen zeggen: ik heb een verhaal of ik heb een 
gevoel of ik heb iets. En dan moeten ze er op een gegeven moment achter komen er zijn meer 
mensen die dat hebben of ervaren of willen horen. En dan komt er heel vaak iets sociaals eerst. 
 
Ik kan het illustreren aan homo-ouderschap, LHBT ouderschap zou je nu zeggen. Daar was heel 
lang niks over, en toch gingen homo’s en lesbo’s kinderen krijgen one way or another. En die 
kwamen dan hier van: ja maar er is geen kinderboek, er is geen prentenboek, er zijn geen 
zwangerschapsboekjes voor twee vrouwen. Het is er allemaal niet. En dan zei ik altijd twee 
dingen. Als ze enigszins mij daartoe in staat leken zei ik: “maak het alsjeblieft zelf want het is heel 
erg nodig en ik heb heel erg veel mensen die dat willen hebben”. En dan gingen ze dat vervolgens 
ook doen.  Of ik zei: “wacht nou heel even want het komt, het komt”. Echt, er zijn meer mensen 
mee bezig en dan op een gegeven moment gaat iemand self-publishing doen. Eerst is het vaak in 
een artikel, of tegenwoordig online een blog ofzo, en dan denkt een uitgever: oh wacht eens even. 
 
Want hoe lang ik niet op beurzen heb gezeten dat ik zei: “waarom is er geen prentenboek met 
twee moeders”. Was er gewoon niet. En dan zeiden ze daar is geen markt voor. Nee daar is wel 
een markt voor maar jullie kennen het niet. En op een gegeven moment, ja dan is die markt er. 
Black Lives Matter is precies hetzelfde. 
 
 
VO  
Het is dus deze plek waar al die verhalen verteld en gedeeld worden. En het is deze plek, een 
boekwinkel met een grote tafel die voor heel veel mensen heel belangrijk is geweest. 
 
Marischka  
 



Heel veel organisaties zeggen we zetten: alles op de website en iedereen vind het wel online. 
Maar dat is lang niet, lang niet voor iedereen zo. Heel veel mensen willen toch even papiertje 
halen, of mensen die gewoon thuis niet veilig op internet kunnen, of mensen met een 
taalachterstand. Nou ja ik kan allerlei groepen bedenken die het echt prettig vinden dat er een 
plek is in de stad, vrij laagdrempelig, waar je naartoe kan. Daar zijn dan al die flyers en ik kan dus 
ook even gaan zitten met een kopje thee en dan even zo langs mijn neus weg even zo want daar 
loopt dan iemand rond die er waarschijnlijk iets van weet. Ik vind het nog super spannend, maar 
nu durf ik dan wel wat te vragen. Dat is heel anders dan wanneer je online de bodytalk vindt en je 
moet een keer voor het eerst daar heen naar zo’n café vol met waarvan je denkt whaaah. Dus ik 
vind dat super belangrijk.  
 
Melle 
 
Voor mij is dat echt dat stukje community en dat kan je online ook wel vinden, maar het gevoel is 
toch echt anders. En heel veel van iedereen die hier werkt is ook queer of nouja heel feministisch 
ingesteld en dat soort dingen, nou die hebben we hier allemaal. En dan zie je die mensen ook. En 
dat is voor zo’n tienerpukkie toch heel wat. Iemand zien, die embodied, die uitbeeld, hoe jij jezelf 
zou willen zien later. Of iets waar jij je bij thuis voelt. En dat is toch echt een disconnect die je niet 
hebt op het internet. Ik bedoel je kan met allemaal mensen praten, je kan allemaal informatie 
vinden, maar het gevoel van gewoon in een ruimte zitten met de mensen waarvan je denkt oké 
dit is mijn toekomst waar ik naar kan kijken, dat is heel anders.  
 
VO 
In en rondom Savannah Bay vindt dus een constante wisselwerking plaats, als een dans waarin 
boeken, mensen en verhalen de dansvloer delen. En het verhaal is nog niet uit…  
 
Marischka 
 
Hier ontstaan de verhalen soms buiten de boeken om en komen ze later in die boeken weer 
terug en gaan weer die boeken uit. Dat gaat bijna een soort... ja, gesprek aan. En dat merk je elke 
dag en dat is elke dag weer anders. Elke dag staan hier weer andere mensen, elke dag zijn er 
andere klanten en komen er weer nieuwe boeken binnen. En dat maakt dat, “A story told by way 
of other stories” voor mij zo’n treffende beschrijving is, want het verhaal gaat steeds maar verder 
door die andere verhalen.  
 
VO 
De volgende stop op deze audiotour is het Janskerkhof, waar Corinne in het gesprek gaat met Nancy 
Jouwe, over het slavernij verleden in Utrecht.  


