Krantje kopen?
Krantje kopen? is de eerste publicatie uit de reeks Reisdocumenten. Deze reeks bestaat uit
documenten die door reizigers zijn achtergelaten in de trein, maar gelukkig meegenomen door
de uitgever. Na een korte rustperiode zijn de teksten opnieuw vormgegeven en worden ze
geheel verfrist weer in de trein gelegd.

Krantje kopen?
Krantje kopen? is een verkoopinstructie voor straatverkopers
van dagbladabonnementen. Het document dat ten grondslag
ligt aan deze uitgave is gevonden op het traject Haarlem –
Den Haag. De bedrijfsnamen zijn veranderd, maar de
eigentijdse spelling en interpunctie zijn niet aangepast.
De verkoopinstructie beschrijft eerst de onderneming en
geeft vervolgens een beschrijving van de te verkopen kranten
en van de bijbehorende lezers. Hierna begint de eigenlijke
verkoopinstructie, ‘het kader’ genoemd. Het kader omvat
allerlei aspecten, zoals: ‘wat kun je wel zeggen?’, ‘wat kan je
niet zeggen?’, ‘hoe gaan we dit aanpakken?’, ‘wanneer
werken we’, ‘loopstromen’ en ‘houding’.
Onder ‘houding’ krijgt de beginnende verkoper aanwijzingen
over de intonatie, het luisteren naar mensen, wat je moet
doen als je moe bent en hoe je je moet ‘aanpassen aan het
prospect: Denk aan de schaal van emoties. Wanneer je met
iemand praat die positief gestemd is, probeer je dan ook zo
te gedragen. Mensen met een afkeer aan dit medium of een
zwaarmoedige houding zul je eerst een beetje moeten
opkrikken voordat ze pas open staan voor je aanbieding.’
Boekgegevens
Krantje kopen? Verkoopinstructie Dagelijkse Krantengroep. TB01, ISBN 9789081277020. 32 blz.,
12,5x19cm. Redactie Jayzz van Dam; vormgeving Geeke Voortman; druk Heijnis & Schipper.
Bestellen
Bestellen kan alleen door € 6,50 (incl. portokosten) over te maken op ING Bank 509.95.60 ten name
van Tanker Boot in Haarlem, onder vermelding van: TB01, uw naam, adres, postcode en woonplaats.
Het boek wordt u binnen week toegestuurd.
Recensies
Boekblad.nl, 8 juni 2009 ● Trouw, 15 juni 2009 ● De Papieren man, 17 juni 2009 “merkwaardige
uitgaven… er gaat een vreemde bekoring vanuit” ● NRC Next, 19 juni 2009 ● Haarlems Dagblad,
2 juli 2009 “voorkeur voor het absurde” ● NRC Handelsblad, 10 juli 2009 “prachtig uitgegeven…
typografisch zeer verzorgd” ● almaarkleinergroeien.nl, 17 juli 2009 “dankzij Tanker Boot werden lelijke
eendjes begeerlijke zwanen” ● Communicatie, september 2009 “fijn dat deze documenten op deze
manier een tweede leven hebben gekregen”.
Uitgeverij Tanker Boot
Uitgeverij Tanker Boot verzorgt ongerijmde boeken waarin taal en tekst centraal staan. De uitgeverij is
in 2008 opgericht door André Westra. Voor overige publicaties, zie www.tankerboot.nl.

