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Voorwoord

In de jaren dat ik aan dit boek werkte, heb ik veel hulp en belangstelling van 
anderen gehad. Ze allemaal opsommen zou een lange lijst van namen ople-
veren. Een paar instellingen en personen wil ik hier noemen. In de eerste 
plaats bedank ik alle medewerkers van het Noord-Hollands Archief. Dank-
zij hen is het nha een ideale, stimulerende en onmisbare instelling voor de 
onderzoeker. 

Veel collega’s kwamen met nuttige suggesties voor afbeeldingen of lever-
den scans aan. Speciaal noem ik Alexander de Bruin, hoofdconservator van 
topografisch-historische atlas van het nha en Ton Bruins van de Afdeling 
Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Ik ben beiden erg 
dankbaar dat ze zorgden dat alles echt op tijd in orde kwam.

Mijn Leidse collega’s Paul Hoftijzer en Berry Dongelmans zijn mijn 
‘godfathers’ geweest op boekhistorisch terrein. Door Paul werd me duide-
lijk dat er zoiets als boekwetenschap bestond, Berry maakte me voortvarend 
lid van de dynamische Nederlandse Boekhistorische Vereniging. Bovendien 
heb ik vaak kunnen profiteren van zijn uitgebreide kennis van de negentien-
de-eeuwse lezers en leescultuur.

Uitgeverij Vantilt, Marc Beerens en zijn mensen, ben ik zeer erkentelijk. 
Zij wisten in iets meer dan honderd dagen van een stapel computerprints 
een prachtig boek te maken. En dat niet alleen, regelmatig overtuigden ze de 
nerveuze auteur dat alles nog volgens schema verliep en dat er geen enkele 
reden was tot zorg. 

Het onderwerp van dit boek bevindt zich op het snijvlak van geschiede-
nis en neerlandistiek. Gelukkig heb ik kunnen profiteren van commentaar 
van drie neerlandici. In de eerste plaats mijn hartelijke dank aan prof. dr 
Margaretha H. Schenkeveld, die een deel van het manuscript zorgvuldig las 
en mij behoedde voor aantal verkeerde interpretaties op het gebied van de 
protestantse leescultuur. Dr Willemien B. de Vries becommentarieerde 
eveneens een deel van het manuscript, tevens bedank ik haar voor haar ja-
renlange warme belangstelling voor dit project. 

De derde neerlandicus is mijn eigen lieve Eddy Grootes. Eddy, je bleek 
niet alleen verbazingwekkend veel te weten over de negentiende eeuw, maar 
kwam vaak met goede oplossingen voor netelige kwesties en las tot op de 
punt en komma het hele manuscript. Waar ik je vooral dankbaar voor ben, is 
dat het boek je nimmer te veel werd. Dat je altijd liefdevol meedacht als ik het 
er weer eens over had, en dat gebeurde de laatste tijd nogal vaak en op de 
meest onwaarschijnlijke tijdstippen en locaties. Zonder jou was dit boek er 
niet gekomen.



Nicolaas Beets, litho door P. Blommers, 1852.
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 1 

Onbekend terrein: 
de leescultuur in de negentiende eeuw

De Camera Obscura en de Haarlemse leescultuur
Op 13 september 1814 werd Nicolaas Beets geboren, in een huis aan de Haar-
lemse Koningsstraat, vlakbij de Grote Markt. Een gevelsteen herinnert de 
voorbijgangers eraan dat dit het geboortehuis is van een van de grootste 
schrijvers van de negentiende eeuw. Lang bleef Beets niet in Haarlem, want 
na afronding van de Latijnse School vertrok hij naar Leiden om theologie te 
studeren. Na zijn studententijd keerde hij niet meer terug naar zijn geboor-
testad. Maar hij vergat Haarlem niet, want in een paar schetsen van zijn be-
roemde Camera Obscura spelen zijn herinneringen aan de stad een grote rol. 
Beets was nog jong toen de Camera in 1839 verscheen onder het pseudoniem 
van Hildebrand, namelijk pas 25. Het boek had niet alleen onmiddellijk, 
maar ook blijvend succes. Al in de negentiende eeuw waren er 21 drukken 
nodig om aan de lezersvraag te voldoen. Ook in de twintigste eeuw bleef de 
Camera steeds nieuwe generaties lezers boeien, in 1998 stond de teller op 
103 drukken.1 De Camera is overigens het enige werk van Beets dat vandaag 
de dag nog wordt gelezen. De rest van zijn oeuvre bestaat uit stichtelijk pro-
za en vooral uit gedichten, die de bezorgers van de 103e druk typeren als 
‘conventioneel, vroom en vaak niet aan huisbakkenheid ontsnappend’, kort-
om, als ‘domineespoëzie’.2

Een Haarlemmer die rond 1900 de Camera Obscura wilde lezen, kon op 
allerlei manieren aan het boek komen. Als onze lezer een deftige Haarlem-
mer was, hoefde hij waarschijnlijk alleen maar naar zijn boekenkast te lo-
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pen. Veel Haarlemmers die de middelbare school hadden bezocht, hadden 
namelijk daar voor het eerst kennisgemaakt met dit boek.3 Dat betekende in 
die tijd dat ze doorgaans een eigen exemplaar hadden. Maar stel dat de boe-
kenkast niets opleverde. Onze Haarlemmer kon dan beter niet op weg gaan 
naar het stadhuis, waar in een van de zalen het Leesmuseum was gevestigd. 
Deze chique bibliotheek had van Beets alleen titels als Lijden op de weg tot 
heerlijkheid, het stichtelijke genre dat op de Camera volgde. Het Leesmuse-
um schafte namelijk wat betreft de Nederlandse literatuur alleen pas ver-
schenen, nieuwe titels aan, geen herdrukken van klassiekers. Vandaar dat de 
Camera ontbrak. Een welgestelde Haarlemmer kon natuurlijk wel, als hij 
Beets’ bestseller niet zelf had, een van de twintig boekhandels die Haarlem 
rijk was binnenlopen. Daar had hij de keuze uit een groot aantal uitgaven, 
van redelijk goedkoop, ƒ 1,50, vergelijkbaar met 7 15 nu, tot een luxe-uitgave 
voor het forse bedrag van ƒ 28,50, ruim het tienvoudige in euro’s.

Maar stel dat onze lezer niet tot de Haarlemse elite behoorde en ook de 
redelijk goedkope uitgave van anderhalve gulden ver boven zijn budget ging. 
Hij kon dan zijn geluk beproeven in de gratis bibliotheek van de orthodox-
christelijke Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid, die in principe voor 
iedereen toegankelijk was. Een tevergeefse tocht. De Kruiswoorden, zeven lij-
denspreken van Beets kon hij desgewenst lenen, of een historisch verhaal van 
de populaire schrijver voor de protestantse jeugd, P.J. Andriessen, maar de 
Camera ontbrak. Als christelijke jongeling kon je de Camera wél mee naar 
huis nemen. Zowel de jongelingsvereniging Nathanaël, als de Haarlemsche 
Jongelings Vereeniging had het boek in huis. Maar onze lezer kon niet zo-
maar binnenstappen bij deze bibliotheken, tenzij hij tot de leden behoorde. 
Dat was gemakkelijker bij de bibliotheek van de concurrentie, de katholieke 
Vincentiusbibliotheek. Ook in principe voor iedereen toegankelijk, maar in 
de praktijk zullen vooral katholieke Haarlemmers de weg naar de biblio-
theek in de Zoetestraat hebben gevonden. Vincentius had bezwaren tegen 
allerlei, in onze ogen tamelijk onschuldig proza, maar de Camera was goed-
gekeurd door deze katholieke vereniging.

Ook in de collecties van ‘neutrale’ bibliotheken voor arbeiders en de klei-
ne burgerij kwam de Camera vrijwel altijd voor. Onze lezer kon naar de gratis 
Nutsbibliotheek in de Zijlstraat of naar die van de vergelijkbare instantie 
‘Weten en Werken’. Was hij een werknemer van de scheepswerf Conrad, dan 
kon hij terecht in de eigen fabrieksbibliotheek. En waren de vage plannen 
voor een Haarlems Volksgebouw met daarin een socialistische bibliotheek 
ooit gerealiseerd, dan had de Camera in deze collectie zeker een plaatsje ge-
kregen. Goedkope volksleeszalen op commerciële basis waren er eind negen-
tiende eeuw vermoedelijk ook, maar alleen van een aantal duurdere commer-
ciële leenbibliotheken, verbonden aan boekhandels, zijn catalogi bewaard 
gebleven. Bijna allemaal hadden ze de Camera in hun collectie.
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Zo was de Camera Obscura een boek dat gelezen werd door en binnen 
het bereik lag van brede lagen van de bevolking. En niet alleen het mannelijk 
deel daarvan. Want de imaginaire lezer uit het bovenstaande voorbeeld kon 
natuurlijk evenzogoed een lezeres zijn. Het deftige Leesmuseum had een 
paar vrouwelijke leden, vrouwen uit de bourgeoisie bezochten de boekhan-
del, in de Nutsbibliotheek en de commerciële bibliotheken kwamen mannen 
én vrouwen. Sommige bibliotheken waren weliswaar niet toegankelijk voor 
vrouwen – bij de scheepswerf Conrad waren er geen arbeidsters, de jonge-
lingsverenigingen waren beslist niet voor jonge vrouwen bestemd – maar 
geleende boeken werden door meer gezinsleden gelezen dan alleen degene 
die het boek uit de bibliotheek haalde. De vele leenbibliotheken maakten het 
mogelijk dat ook de armen gratis of voor heel weinig geld konden lachen om 
‘Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout’.

De Camera Obscura of andere werken die tot de toenmalige canon behoor-
den, waren in veel leesbibliotheken te vinden en veel mensen lazen ze of kon-
den ze lezen. Deze constatering is vanzelfsprekend niet voldoende om iets te 
concluderen over de omvang, de smaak en de sociale samenstelling van het 
leespubliek. Vreemd genoeg weten we relatief weinig over de negentiende-
eeuwse lezers. Over de schakels tussen schrijvers en lezers, dus de uitgevers, 
drukkers en boekhandelaren is ook lang niet alles bekend, maar toch meer 
dan over de consumenten.4 In dit boek richt ik mij op de lezers, om precies te 
zijn: de Haarlemse lezers in de periode 1850-1920. Ik heb me afgevraagd wie 
deze lezers waren, wat voor boeken en tijdschriften ze lazen en welke veran-
deringen hierin optraden. Dus: wie las wat? De vraag naar ‘wie las’ gaat over 
mannen en vrouwen, over hun sociale status, hun inkomen, hun beroep en 
hun godsdienstige opvattingen of levensovertuiging. ‘Wat ze lazen’ gaat over 
veel of weinig, stichtelijk of niet-stichtelijk, over canon of niet, over boek of 
tijdschrift, brochure of krant, over nuttig of aangenaam, over geliefd of ver-
guisd, over oorspronkelijk of vertaald, over aanbevolen of verboden.

De mogelijkheden die er zijn om boeken te lezen vormen het scharnier 
tussen het ‘wie’ en het ‘wat’. In essentie komen deze neer op kopen, wat uit-
eindelijk resulteert in boekenbezit, of lenen. De mogelijkheden om een be-
paald boek te kunnen lezen hangt daarnaast sterk af van de mate waarin het 
ene individu of de ene groep de macht heeft om te bepalen wat anderen mo-
gen lezen. Een voorbeeld: de deftige bestuurders van de Nutsbibliotheken 
bepaalden in hoge mate wat de arme bezoekers van de bibliotheek konden 
lezen. Het ‘wie leest’, het ‘wat leest men’ en ‘op welke manier komt men aan 
boeken en tijdschriften’ vormen de invalshoeken van deze studie.

Wie wat leest aan boeken en tijdschriften, brochures en kranten, en via 
welke kanalen de lezer aan zijn of haar lectuur komt, zijn vragen die betrek-
king hebben op de leescultuur van deze individuen of groepen. Het gaat dan 
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vooral om de ‘uiterlijke’ leescultuur. Maar ‘leescultuur’ is een breder begrip. 
Er spelen ook andere vragen, zoals naar hoe en waarom er gelezen wordt, of 
naar het normen- en waardenstelsel dat het lezen omgeeft. Veranderingen in 
randvoorwaarden voor het lezen, zoals alfabetiseringsgraad, hoogte van het 
inkomen en hoeveelheid vrije tijd, passen eveneens in een onderzoek naar de 
leescultuur, net als randvoorwaarden op het gebied van productie, oplagen, 
prijzen en distributie. Ook is voor de negentiende-eeuwse leescultuur een 
niet onbelangrijk gegeven dat het voorlezen zeker niet helemaal verdwenen 
was. Volwassenen, vooral aan de onderkant van de samenleving, luisterden 
naar voorgelezen verhalen en nieuwsberichten. Algemener was natuurlijk 
het voorlezen van de bijbel.5 Ten slotte behoort ook de ingewikkelde relatie 
tussen tekst en lezer tot de leescultuur, dit is de ‘innerlijke’ leescultuur: welke 
betekenis kennen lezers toe aan een tekst en wat is de invloed van een tekst op 
het denken en handelen van de lezer. De leescultuur omvat dus een heel scala 
aan sociaal-culturele praktijken van en opvattingen over het lezen.

Dit boek richt zich niet op al deze aspecten, maar primair op de reële le-
zer, het individu dat las of de groepen lezers die lazen, dus niet op de inten-
tionele lezer, de lezer die auteur of uitgever voor ogen had als doelgroep. 
Evenmin is de professionele lezer, degene die door middel van recensies in 
literaire tijdschriften de lezerssmaak tracht te vormen of te beïnvloeden, het 
onderwerp van deze studie. In de bronnen verdwijnen de reële, historische 
lezers echter snel uit het zicht. Zoals zal blijken is soms een omweg nodig 
om die schimmige reële lezers te betrappen op hun leesgedrag en moeten via 
intentionele en professionele lezers, en allerlei normatieve uitspraken of ge-
gevens over inkomens en boekenprijzen, de reële lezers en hun leescultuur 
zichtbaar worden. Ik richt me vooral op lezers van boeken en tijdschriften, 
waarbij boeken het grootste accent krijgen. Daarmee is niet gezegd dat 
kranten en overig drukwerk, zoals brochures, pamfletten en propaganda-
blaadjes, afleveringen van colportageromans, almanakken en stichtelijke 
traktaatjes, onbelangrijk zijn, maar het reële leespubliek van dit drukwerk is 
nog moeilijker te achterhalen dan dat van boeken en tijdschriften.

De groei van het leespubliek is een belangrijk boekhistorisch thema. Over 
een heel lange tijdsperiode gezien, tussen Gutenberg en nu, zal niemand een 
geweldige uitbreiding van het leespubliek ontkennen. Boeken en ander druk-
werk als middel om te genieten of te ontspannen, om zich te laten stichten of 
overtuigen, of om kennis op te doen zijn nu, al dan niet digitaal, gemakkelijk 
en goedkoop toegankelijk voor veel meer mensen dan ooit. Historici zijn op 
zoek geweest naar perioden van versnelling in dit eeuwenlange proces waar-
in het gedrukte woord een steeds grotere rol in de westerse cultuur ging spe-
len. Dat ik heb gekozen voor de periode 1850-1920 is ingegeven door de ge-
dachte dat juist tussen deze twee jaartallen zich een cruciale verandering in 
de geschiedenis van het lezen voordeed. In deze decennia transformeerde het 
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boek van een vrijwel alleen voor de elite toegankelijk medium, naar een voor 
brede groepen in de samenleving beschikbaar massaproduct. Deze demo-
cratisering van het lezen werd hoofdzakelijk geschraagd door uitbreiding 
van de mogelijkheden om boeken en tijdschriften te lenen, want een groot 
privéboekenbezit bleef ook in deze periode een privilege van weinigen. Het 
eindpunt 1920 valt ongeveer samen met de opening van de openbare biblio-
theek in Haarlem, om precies te zijn op 18 januari 1922. Vanaf toen was het 
voor iedereen mogelijk gratis boeken en tijdschriften te lenen uit een ruime 
collectie, bij een door de overheid gesubsidieerde instantie.

Met de opening van de openbare bibliotheek was principieel een einde 
gekomen aan een periode waarin uitsluitend particuliere instellingen het 
boekaanbod, te koop of te leen, konden bepalen. Daarmee konden zij de 
voorwaarden bepalen wie wat kon lezen. Dat betekende niet dat deze instel-
lingen na 1920 minder belangrijk werden, integendeel. De particuliere, met 
name op confessionele leest geschoeide bibliotheken én de commerciële 
volksbibliotheken gingen nog gouden tijden tegemoet. Uiteindelijk legden 
ze allemaal het loodje tegen de openbare bibliotheek, maar dat is een ander 
verhaal. Mij gaat het om die beslissende eerste fase van verbreding van de 
leescultuur.

Met de focus op de reële lezer past dit boek in de aandacht voor de con-
sumptiekant van het boekbedrijf, geïnitieerd door Robert Darnton en Ro-
ger Chartier eind jaren tachtig van de vorige eeuw.6 Een stad vol lezers past 
daarmee ook in het bredere onderzoeksthema van de burgerlijke cultuur, 
want de leescultuur is tot circa 1850 niet uitsluitend, maar wel voornamelijk 
‘typisch burgerlijk’. De verbreding van de leescultuur roept de vraag op of 
de karakteristieken van de burgerlijke leescultuur die omstreeks het midden 
van de negentiende eeuw bestond, bij een uitbreiding van het leespubliek 
ook kenmerkend werden voor andere, lagere sociale groepen. Werd het le-
zen daarmee voor arbeiders of de kleine burgerij een middel tot culturele 
emancipatie? Of bleef er naast de ‘high culture’ van de burgerij een ‘low cul-
ture’ van het volk, een ‘volkse’ leescultuur bestaan, waarin gaandeweg de 
negentiende eeuw steeds meer mensen participeerden? Met dit boek hoop 
ik te laten zien dat een onderzoek naar ‘wie las wat’ bijdraagt aan de beant-
woording van deze grote vragen.

Het uitvoerige en complexe onderzoeksgebied dwingt tot een afbake-
ning ervan. Dit boek betreft de leescultuur in één stad. En zelfs voor die ene 
stad heb ik me niet verdiept in kinderen en hun boeken, niet in schoolbiblio-
theken, nauwelijks in krantenlezers, niet in de geschiedenis van de boekhan-
del of de economische of technische veranderingen in het drukkersbedrijf. 
Maar ik zal aantonen dat de conclusies over de lezers in deze ene stad waar-
schijnlijk ook voor andere Nederlandse steden van toepassing zijn. De keu-
ze voor dit beperkte geografische kader is vooral van methodologische aard. 
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Door een reconstructie van de lokale ‘infrastructuur van het lezen’ is het 
mogelijk om de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende manieren 
om boeken en tijdschriften in handen te krijgen, en de veranderingen daar-
in, zichtbaar te maken. Door daarnaast te onderzoeken welke boeken en 
tijdschriften dat zijn, is inzicht te verkrijgen in verschillen en overeenkom-
sten in de leescultuur van elite, middengroepen en arbeiders, van mannen 
en vrouwen, van protestanten en katholieken. Het geografische kader is ver-
der beperkt omdat ik afzie van een systematische vergelijking met het bui-
tenland. Voor de ons omringende landen zijn er wel publicaties over negen-
tiende-eeuwse lezers, maar die onderzoeken verschillen zoveel van opzet 
met het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit boek, dat een vergelijking 
weinig zinvol is. Vanzelfsprekend zijn deze publicaties wel een inspiratie-
bron geweest en voor specifieke informatie zal ik ernaar verwijzen.7 Deze 
chronologische en geografische afbakening is geen strak keurslijf, het zal 
blijken dat ik deze zelf getrokken grenzen waar nodig en nuttig onbekom-
merd zal overschrijden.

Een leesrevolutie eind achttiende eeuw?
Over de lezers van de tweede helft van de negentiende en vroege twintigste 
eeuw is – ook internationaal – weinig bekend. Dit kan niet liggen aan een 
gebrek aan bronnen, want die zijn er overvloedig in vergelijking met de acht-
tiende eeuw, of nog eerdere eeuwen. Het gebrek aan kennis over het lezen in 
de decennia rond 1900 wordt deels veroorzaakt door de dominantie van het 
concept ‘leesrevolutie’ in het onderzoek naar reële lezers. Daardoor hebben 
veel boekhistorici zich gericht op de lezers en het lezen in de tweede helft 
van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Omdat af en toe in 
deze studie de situatie omstreeks 1800 als uitgangspunt wordt genomen, is 
het goed om bij de leesrevolutie kort stil te staan.

In de tweede helft van de achttiende eeuw vonden fundamentele veran-
deringen plaats in het aanbod van boeken en tijdschriften. Meer romans, 
reisbeschrijvingen en geschiedverhalen rolden van de drukpersen, ook nam 
het aantal kranten en tijdschriften enorm toe. Deze nieuwe genres moeten, 
gezien de groei van het titelaanbod, populair zijn geweest. De stichtelijke 
lectuur verdween niet, maar kreeg heftige concurrentie van deze nieuwe 
genres, die niet uitnodigden tot het telkens herlezen van dezelfde tekst. De 
gewone, niet-geleerde lezers die zich tot dan toe hadden moeten behelpen 
met stichtelijke werken en een enkele almanak, lazen een roman of tijdschrift 
nu maar één keer, om zich daarna gretig op nieuwe lectuur te storten. Zij 
lazen nu in plaats van intensief – het telkens herlezen van een beperkt corpus 
teksten – extensief.

Eind jaren zeventig van de vorige eeuw omschreef de Duitse historicus 
Rolf Engelsing deze omslag als de ‘Leserevolution’, de leesrevolutie. Hij ver-
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bond de leesrevolutie vooral met de goed opgeleide, maar niet per se acade-
misch geschoolde burgers. Volgens Engelsing deed deze leesrevolutie zich in 
Engeland en Frankrijk voor, maar het sterkst, in het kader van de emancipa-
tie van de burgerij, in Duitsland.8 Volgens Engelsing breidde het leespubliek 
zich uit: de nieuwe genres werden gelezen door nieuwe lezers. Na Engelsing 
verscheen geen boek over de achttiende-eeuwse cultuur zonder uitgebreide 
aandacht voor de leescultuur en de mogelijke veranderingen daarin. Het al-
gemene concept van de leesrevolutie werd wel genuanceerd: intensief lezen 
werd niet vervangen door extensief lezen, maar een en dezelfde persoon 
bleef sommige, meestal stichtelijke teksten intensief lezen en las andere, zo-
als romans en tijdschriften, extensief. En, misschien nog wel belangrijker, 
deze verschillende soorten leesgedrag waren ook voor 1750 bij het niet-ge-
leerde leespubliek vast te stellen, zo nieuw was extensief lezen dus niet.9

Ook lijkt het ‘revolutionaire’ karakter van de leescultuur wel mee te val-
len. Er kwamen wel nieuwe genres op de markt, maar het is zeer de vraag of 
er veel nieuwe lezers bij kwamen, in de zin van sociale groepen die voorheen 
helemaal niet, of alleen maar intensief lazen. Breidde het leespubliek zich wel 
zo uit? In elk geval is er in Nederland bijzonder weinig te merken van een 
groei van het boekenbezit of van een drastische uitbreiding van het aantal 
boekenkopers. Onderzoeken in Den Haag, Middelburg en Zwolle wijzen al-
lemaal in dezelfde richting: géén spectaculaire veranderingen, noch in de 
tweede helft van de achttiende eeuw, noch in de eerste helft van de negen-
tiende. Bovendien, en dat strookt geheel met noties uit andere landen, heel 
veel mensen kochten nooit een boek, althans niet via de boekhandel.10 Welis-
waar ventten marskramers en colporteurs in de stad en op het platteland met 
centsprenten, liedjes, almanakken, school-, kerk- of kinderboeken, goed   kope 
ridderromans of boekjes met historische verhalen of sprookjes, zoals ze al 
eeuwenlang deden,11 maar deze ‘doelgroep’ schakelde zeker niet eind acht-
tiende eeuw over op de boeken die de boekhandel bood. Die bleven voor het 
grootste deel van de bevolking onbetaalbaar. En dat veranderde niet zo snel, 
marskramers en colporteurs zouden tot diep in de negentiende eeuw hun 
werk doen. Met andere woorden: een revolutionaire uitbreiding van het boe-
ken kopende publiek deed zich niet voor.

Dat er wat veranderde, is ontegenzeggelijk waar. Er kwam meer druk-
werk in de volkstaal, de productie van romans nam toe, opinievormende 
kranten en tijdschriften waren een nieuw verschijnsel. Engelsing zelf, dat 
wordt wel eens vergeten, attendeerde op de bredere verspreiding van kran-
ten en periodieken.12 Bovendien wees hij op de enorme groei van leesgezel-
schappen, vaak door academici opgericht. De leesgezelschappen creëerden 
de mogelijkheid om voor de prijs van één boek een veelvoud ervan te lezen. 
Het waren meestal leescirkels: voor gezamenlijke rekening werden boeken 
en tijdschriften gekocht, deze circuleerden onder de leden in een bepaalde 
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volgorde en werden aan het eind van het jaar onder de leden verkocht. Ze 
lijken bijna tegelijkertijd te ontstaan in heel Europa.13 De gewone burgers 
waren onervaren in het literaire veld, wisten niet wat te kiezen uit het groei-
ende aanbod. Het leesgezelschap was zo bij uitstek de manier om kennis ma-
ken met de nieuwe genres. In navolging van Engelsing vermoeden Kloek en 
Mijnhardt dat de leesgezelschappen een specifieke rol speelden in wat zij 
noemen, de literaire socialisatie van de burgers.14 Ook andere onderzoekers 
hebben erop gewezen dat een leesrevolutie zich niet per se hoeft te manifes-
teren in een groter boekenbezit, maar net zo goed tot uiting kan komen in de 
grotere hoeveelheden periodieken die op de markt kwamen. Deze kwamen 
via leesgezelschappen, sociëteiten en cafés onder de aandacht van een groot 
publiek.15 Maar van een explosieve groei van het aantal tijdschriften in de 
laatste decennia van de achttiende eeuw is in Nederland geen sprake. Het 
aantal periodieken nam wel toe, maar in een geleidelijk tempo. Pas ná 1830 
lijkt het aantal tijdschriften flink te groeien en stijgen de oplagen.16

Dat er weinig verandering kwam in het boekenbezit laat onverlet dat er 
niet via andere kanalen, zoals het leesgezelschap, veel meer werd gelezen. 
Maar het lijkt eerder zo te zijn dat mensen boeken die ze intensief gebruik-
ten, aanschaften en zich voor de wat vluchtiger leesgenoegens aansloten bij 
een leesgezelschap of naar een sociëteit gingen. Alles bijeen komen de mees-
te onderzoekers tot de conclusie dat zo zich al een uitbreiding van het le-
zende publiek heeft voorgedaan, die uitbreiding niet anders dan bescheiden 
kan zijn geweest. De vele klachten over een ‘leeswoede’ uit deze tijd, zeggen 
eerder iets over de zorgen van predikanten en pedagogen, dan over het daad-
werkelijke leesgedrag.17 Uiteindelijk is het een onbeantwoordbare vraag of 
er in de tweede helft van de achttiende eeuw veel nieuwe lezers bij kwamen. 
Het kan zijn dat door dezelfde mensen meer gelezen werd dan voorheen: via 
de leesgezelschappen en door het grotere aanbod van kranten en perio-
dieken in cafés en sociëteiten. Meer mensen traden buiten de kring van de 
bijbel- en almanakkenlezers en participeerden in een nationale ontwikkel-
dencultuur via de kranten en spectators, romans en reisbeschrijvingen. On-
miskenbaar meer mensen dan voorheen discussieerden met elkaar over 
maatschappelijke problemen, waarop ze zich via het leesgezelschap oriën-
teerden. Maar het bleef allemaal heel kleinschalig; hooguit ging het om een 
paar procent van de bevolking.18

Bronnen voor het negentiende-eeuwse lezersonderzoek
De bronnen vormen een tweede reden waarom er zo weinig is gedaan aan 
het onderzoek naar het leesgedrag in de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Het is echter niet een kwestie van een gebrek aan bronnenmateriaal.19 
Als we eenmaal een naam van een lezer hebben is het na 1850 een koud 
kunstje om beroep, religie en leeftijd op te zoeken in bevolkingsregisters. 
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Adresboeken en akten van de burgerlijke stand leveren ook systematisch ge-
gevens over de hele, of nagenoeg de hele bevolking. Van zeer welgestelde le-
zers hebben we vanaf 1850 informatie over de belasting die ze betaalden, ter-
wijl tegen het einde van de eeuw ook de middengroepen niet langer aan het 
betalen van belasting ontsnapten. Belastingbedragen zeggen veel over inko-
mens en daarmee over de financiële armslag om boeken te kopen of te lenen.

Er zijn daarnaast voor elke Nederlandse stad of plattelandsregio in de no-
tariële archieven duizenden boedelinventarissen te vinden die informatie be-
vatten over de omvang van boekenbezit en over hun eigenaars. Boeken uit 
omvangrijke nalatenschappen komen vaak terecht op boekenveilingen, ook 
vóór 1850 is dat het geval, maar in de loop van de tijd nam de ‘overlevingskans’ 
van veilingcatalogi toe. Over de hele periode 1850-1925 zijn voor heel Neder-
land ruim achtduizend catalogi van boekenveilingen bewaard gebleven.20 Ze 
sommen miljoenen boeken op. Ook wat betreft het lenen van boeken zijn we 
goed geïnformeerd. In archieven en bibliotheken berusten honderden, mis-
schien wel duizenden catalogi van collecties van uitleenbibliotheken voor de 
sociale echelons lager dan de elite, naast allerlei ander archiefmateriaal van 
deze instellingen. De deftige leesgezelschappen en hun negentiende-eeuwse 
variant, de leesmusea, hebben eveneens voldoende sporen in de bronnen na-
gelaten met hun ledenlijsten, catalogi en hun wetten.

Maar ondanks deze enorme hoeveelheid archiefmateriaal ontbreken er 
toch cruciale gegevens. In de eerste plaats zijn de notarissen die de boedelin-
ventarissen opmaakten onaangenaam stil over het soort boeken dat ze aan-
troffen in nalatenschappen, in tegenstelling tot hun collega’s uit vroeger tij-
den, die zich beijverden om boek voor boek op te sommen. Op zichzelf is dat 
al een teken dat boeken minder uitzonderlijk worden in de samenleving, 
maar het is wel lastig. Door hun gebrek aan boektitels onthullen de negen-
tiende-eeuwse boedelinventarissen weinig specifieks over de leescultuur. 
Hebben de lezers een voorkeur voor bepaalde genres? Hoe is de verhouding 
tussen de aandacht voor stichtelijke, informatieve of ontspannende boeken? 
Verandert die verhouding in de tijd? Allemaal vragen die onbeantwoord blij-
ven. Wel is het mogelijk om op basis van boedels eventuele veranderingen in 
de omvang van het boekenbezit te traceren en dat te specificeren naar ver-
schillende sociale groepen. Catalogi van boekenveilingen zijn voor het on-
derzoek naar leesgedrag alleen in heel globale zin bruikbaar, omdat ze zel-
den het boekenbezit van één erflater betreffen, maar van meer mensen 
tegelijkertijd. Daarnaast blijft in de meeste gevallen onbekend hoeveel boe-
ken uit een nalatenschap naar de veiling gaan.

Ten tweede is er heel weinig bekend over de bezoekers van allerlei stich-
telijke en filantropische bibliotheken. De doelgroep is vaak wel duidelijk, 
maar of die bereikt werd? Soms weten we nog wel om hoeveel lezers het gaat 
en hoeveel boeken ze gezamenlijk leenden, maar zelden komen de lezers zelf, 
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als individu, in beeld. Ook zijn er kwalitatieve uitspraken over het leespu-
bliek of leesvoorkeuren, maar alertheid is geboden omdat normatieve opvat-
tingen hierin nogal eens meeklinken. Deze normatieve uitlatingen zijn wel 
interessant, omdat de zorgen van de veelal burgerlijke besturen over wat ge-
lezen wordt in vergelijking met wat er volgens hen gelezen zou moeten wor-
den, ons iets zegt over de smaak van de lezers. Logisch geredeneerd zijn de 
lezersvoorkeuren het beste zichtbaar bij de collecties van commerciële bi-
bliotheken, want commerciële bibliotheken hebben er belang bij nauwkeu-
rig aan te sluiten bij de lezerssmaak. Een opvoedende taak door het aanbie-
den van verantwoorde lectuur zien zij niet als hun terrein. Helaas tasten we 
in het duister over aantallen en soorten lezers van deze bibliotheken; we we-
ten slechts dat ze genoeg geld moesten hebben voor een abonnement. Al-
leen het aantal en de continuïteit van dit soort instellingen zeggen iets over 
hun succes, en dus over de belangstelling van de lezers voor hun collectie.

Van de lezers van de besloten instituties, zoals de vele leesgezelschappen, 
leeskabinetten en leesmusea die de negentiende eeuw rijk was, is daarente-
gen redelijk veel bekend. Ledenlijsten, catalogi en reglementen zijn nu een-
maal het fundament van zo’n institutie. De ‘coördinaten’ van de lezers zijn 
met enig gespit in de archieven wel vast te stellen. Niet verrassend gaat het 
om mannelijke, deftige burgers, geflankeerd door een enkele wat minder wel-
gestelde predikant, onderwijzer of boekhandelaar. Vrouwen waren door-
gaans minder welkom in dit soort instellingen. Door een karakteristiek van 
de collectie te koppelen aan een karakteristiek van de lezers is het mogelijk 
om in vrij algemene termen iets te zeggen over de smaak van de elite en de 
hogere middengroepen.

Dit soort onderzoek is in Nederland en ook in andere landen vrij veel 
gedaan.21 Maar over individuele leesvoorkeuren zegt dit niets. Zijn er varia-
ties in leesvoorkeuren naar beroep van de lezer of religie? Is er iets waar van 
de veelgehoorde uitspraak dat vrouwen bij voorkeur romans van vrouwelij-
ke auteurs lezen? Hoe is eigenlijk de verhouding tussen boekenbezit en het 
lenen van boeken? Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden is infor-
matie over het individuele leesgedrag nodig. Leenregisters, waarin wordt 
opgetekend wie wat leent, vormen hiervoor een goede, maar uiterst zeldza-
me bron. Het zijn vooral de leenregisters van het Haarlemse Leesmuseum, 
waarin van 1868 tot 1914 ruim honderdduizend uitleningen staan opgete-
kend, die de keuze op Haarlem hebben doen vallen.

De keuze voor één stad maakt het mogelijk om archiefbronnen over al-
lerlei soorten leenmogelijkheden en over boekenbezit met elkaar te vergelij-
ken. Deze informatie kan gekoppeld worden aan biografische informatie 
over de lezers. Dit onderzoek is dus veel ruimer van opzet dan de concentra-
tie op één institutie of één type bron. Tegelijkertijd sluit de keuze voor één 
stedelijke context een andere bron nagenoeg uit, namelijk de egodocumen-
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ten. De brieven, dagboeken en memoires van negentiende-eeuwse en vroeg-
twintigste-eeuwse lezers bevatten soms informatie over wat er gelezen 
wordt. Ze geven inzicht in de leespraktijk: wat en hoe er wordt gelezen. Wat 
betreft het ‘hoe’, kan een egodocument ook iets laten zien van continuïteit of 
verandering in een eeuwenoude leespraktijk: het voorlezen. Ook in de ne-
gentiende eeuw werden de bijbel, romans en de krant voorgelezen. Bekend 
is bijvoorbeeld dat Conrad Busken Huet dommelende Haarlemse fabrieks-
kinderen Dickens en Van Lennep voorlas. Ook verhaalt hij hoe hij alle veer-
tien delen van zijn exemplaar van de romantische werken van Van Lennep 
uitleende aan de Zantvoortsche Antje. Die werden door haar zoon in de fa-
miliekring voorgelezen terwijl de anderen doorwerkten.22

Als de auteur van het egodocument wat mededeelzaam is, is ook iets te 
vinden over het waarom van het lezen, de reactie van de lezer op de tekst en 
de invloed die de tekst heeft op zijn of haar levenshouding. Teksten zijn im-
mers betekenisdragers en hebben dus de potentie om lezers te overtuigen 
van een bepaald standpunt, bijvoorbeeld op politiek of godsdienstig vlak, of 
te mobiliseren. Maar de relatie is niet één op één, want uiteraard zijn allerlei 
vormen van lezersrespons denkbaar, van jubelende instemming, scepsis van 
het begin tot het eind, tot het boek half uitgelezen terzijde leggen.23

Wat betreft de invloed van teksten op iemands opinies, geloofde de ne-
gentiende-eeuwse burgerij in een eenvoudige parallellie. Slechte boeken 
leidden onontkoombaar tot geloofsafval, zedenverwildering, socialisme en 
andere kwaden, goede boeken met brave voorbeelden zouden het lagere 
volk beschaven. In werkelijkheid was deze relatie natuurlijk flink wat inge-
wikkelder. Dat neemt niet weg dat inderdaad een enkel boek een geweldige 
indruk op een lezer kan maken, die een blijvende invloed kan hebben op zijn 
of haar leven. De negerhut van Oom Tom was zo’n boek, en ook Het commu-
nistisch manifest. Door de gekozen methode geeft deze studie alleen een in-
druk van de denkbeelden waarmee mensen in aanraking kwamen of konden 
komen, niet wat ze ervan vonden, laat staan of ze een ommekeer in iemands 
leven betekenden. Op de vraag wat voor rol de verbreding van de leescultuur 
heeft gespeeld in bijvoorbeeld het ontstaan van massabewegingen aan het 
eind van de negentiende eeuw, geeft dit onderzoek geen gefundeerd, maar 
hoogstens een hypothetisch antwoord.

De complexe relatie tussen tekst en lezer zou dus beter onderzocht kun-
nen worden op basis van egodocumenten. Het onderzoek naar lees prak tij-
ken op basis van egodocumenten vereist echter een heel ander type onder-
zoek dan het mijne. Daarom ontbreekt in deze studie systematisch onderzoek 
naar de leeservaringen van individuen, zoals beschreven in egodocumenten. 
Ik heb echter niet geschroomd incidenteel egodocumenten aan te halen als 
voorbeeld van leespraktijken of lezersrespons. Dat er op basis van een syste-
matische bestudering van egodocumenten mooie resultaten zijn te behalen, 
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bewijzen wel de studies van Jeroen Blaak over een aantal vroegmoderne le-
zers en van Arianne Baggerman en Rudolf Dekker over het dagboek van 
Otto van Eck.24 Ik noem hier ook de monumentale studie van Jonathan Rose, 
The intellectual life of the British working classes, gebaseerd op een zeer groot 
aantal autobiografieën uit een tijdvak van twee eeuwen.25

In deze studie tracht ik een nauwkeurig beeld te krijgen van lezers en hun 
boeken. Daarbij maak ik echter maar relatief oppervlakkig gebruik van de 
inhoud van de boeken als bron. Dat klinkt paradoxaal. Natuurlijk worden 
wel zo veel mogelijk lezers getypeerd naar hun voorkeuren voor bepaalde 
genres. De boeken die ze lezen moeten dus hoe dan ook op basis van hun 
inhoud ingedeeld worden in een genre. Daarbij gaat het echter om betrek-
kelijk globale categorieën. Uit wat we weten over de smaak van de lezers is 
wel af te leiden waarom een bepaald genre door de ene groep meer gelezen 
werd dan door een andere. In het algemeen zijn sommige genres, juist omdat 
ze zo ver afstaan van de dagelijkse realiteit, populair. De benepen burgerlijke 
moraal of de grauwheid van alledag van het arbeidersleven creëert het ver-
langen naar iets totaal anders: historische romans over heldendaden uit de 
geschiedenis of mystieke, exotische of avontuurlijke verhalen. Romans 
waarin ze elkaar, na de nodige problemen, altijd krijgen en daarna nog lang 
en gelukkig leven, konden ook op een omvangrijk, vast leespubliek rekenen, 
net als tegenwoordig.

De belangstelling voor misdaad en seks lijkt eveneens tijdloos te zijn. De 
waanzinnig populaire negentiende-eeuwse sensatieverhalen, hetzij in de 
vorm van romans, hetzij in de vorm van de breed uitgemeten rechtbankver-
slagen in kranten en tijdschriften, waren de meer schriftelijke equivalenten 
van de tegenwoordige uitgebreide televisiereportages, films en clips over de-
zelfde onderwerpen. Daarnaast waren er ook boeken die lezers juist lich-
tende voorbeelden voorschotelden, zoals de onuitstaanbaar brave, volmaak-
te mevrouw Rueel uit de Haarlemse roman Onze buurt (1861), geschreven 
door mevrouw Bohn-Beets, een zuster van Nicolaas Beets.26 Ook dit soort 
boeken kon veel lezers trekken. Onze buurt beleefde zeven herdrukken, of 
was dit misschien alleen maar omdat de naam Beets eraan verbonden was? 
Het boek tot het einde te lezen is voor veel hedendaagse lezers in elk geval 
een hele opgave, maar dat geldt voor heel wat populaire fictie van de negen-
tiende eeuw.

Of de lezers mevrouw Rueel als spiegel van de realiteit beschouwden, is 
onzeker. Mevrouw Rueel stond voor hen misschien even ver van de werke-
lijkheid als de prins en het arme meisje uit de romantische sprookjes of de 
seriemoordenares uit de bloederige sensatieverhalen. Op de vraag hoe een 
lezer een bepaald boek ervoer en wat voor respons hij of zij had op deze 
specifieke tekst, heb ik, zoals gezegd, geen antwoord. Daarom doe ik ook 
geen poging om uit de boeken die de mensen lazen hun opvattingen over de 
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toenmalige samenleving te destilleren. Dat kan misschien wel, maar vereist 
diepgaande kennis van de plots van boeken en bovendien de aanname dat 
wat romanpersonages vinden, ‘men’ in werkelijkheid ook wel zal hebben ge-
vonden. Het is te betreuren dat in Nederland een project als de Reading Ex-
perience Database ontbreekt.27 Aan deze database kan iedereen bijdragen 
die in contemporaine bronnen of in contemporaine fictie uitlatingen over 
lezen tegenkomt.

Het verloren paradijs van Mary Kemperink is een geslaagd voorbeeld van 
het gebruik van de inhoud van romans als bron. In deze studie beschrijft 
Kemperink allerlei laatnegentiende-eeuwse opvattingen – vooral van de bur-
gerij – over bijvoorbeeld de natuur, de stad, rangen en standen, geloof en 
kunst aan de hand van voorbeelden uit de contemporaine literatuur.28 Ook is 
het aantrekkelijk om te proberen op basis van gedachten en emoties van fic-
tieve personages de opvattingen en emoties die misschien broeiden achter 
het masker van de strikte en bekrompen burgerlijke moraal op het spoor te 
komen. Behalve via literaire werken weten we weinig van deze emoties, want 
egodocumenten zijn evenmin kwistig met het boekstaven van de diepste 
zielenroerselen. In De gemaskerde eeuw hanteert Marita Mathijsen met 
succes deze methode.29 Deze aanpak veronderstelt eveneens een grondige 
kennis van de intriges. Ten slotte is het lezen zelf soms ook onderwerp van 
passages uit romans. De vraag of uitlatingen van fictieve personages over 
waarom ze iets wel of niet (mogen) lezen een basis kunnen zijn voor uitspra-
ken over ‘lectuur, leesgedrag en leesgewoonten’ beantwoordt Berry Dongel-
mans in zijn Lezen in romans bevestigend. Maar ook voor zijn onderzoek 
geldt, net als bij de twee andere voorbeelden, dat daarvoor een minutieuze 
kennis van de geanalyseerde boeken nodig is.30 Noodgedwongen blijven 
zulke onderzoeken beperkt tot een relatief beperkt corpus teksten. Alleen 
dan lukt het om via handelingen en uitlatingen van romanpersonages, of de 
fictionele maatschappelijke context waarin zij leefden, te achterhalen wat de 
idealen, opvattingen en praktijken van de intentionele lezers waren.31

Egodocumenten noch de specifieke inhoud van boeken spelen in deze 
‘stad vol lezers’ een rol van betekenis. Door niet een of een paar, maar veel 
lezers als uitgangspunt te nemen, gaat het al snel om honderden boeken. Dit 
is een effectieve rem op het diepgaand onderzoeken van de relatie tussen 
tekst en lezer.32 De inhoud van deze boeken fungeert in deze studie dus niet 
als bron voor de negentiende-eeuwse (lees)cultuur, de auteurs en het genre 
waarin ze werkzaam zijn wel. De graadmeter van populariteit van auteurs 
en genres is zo veel mogelijk gebaseerd op uitleengegevens. Waar die er niet 
zijn, en dat is meestal het geval, is uitgegaan van de notie dat als een biblio-
theek veel had aangeschaft van een bepaalde schrijver, hij of zij een geliefde 
auteur was. Anders dan bij de studie naar de leescultuur op basis van egodo-
cumenten is dit onderzoek stevig geografisch verankerd: het gaat over Haar-
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lem. De concentratie op één stad biedt de mogelijkheid onderlinge verban-
den en scheidslijnen in de leescultuur op allerlei manieren in kaart te brengen 
en de dynamiek van de veranderingsprocessen tussen 1850 en 1920 te analy-
seren. Door aannemelijk te maken dat Haarlem geen exceptionele leescul-
tuur had, krijgen de conclusies een bredere betekenis.

Ten slotte nog een opmerking over de informatie over auteurs en hun 
boeken. Het is onnodig om uiteen te zetten wie Dickens, Zola of Multatuli 
waren. Wat de Nederlandse auteurs betreft ben ik ervan uitgegaan dat ook 
Van Lennep en iemand als J.J. Cremer de meeste lezers bekend in de oren 
zullen klinken. Zo niet, dan is over deze auteurs voldoende te vinden, onder 
andere in de recente literatuurgeschiedenis van de negentiende eeuw van 
Willem van den Berg en Piet Couttenier, of via de Digitale Bibliotheek der 
Nederlandse Letteren, de dbnl.33 Maar in dit boek komt een groot aantal 
namen voor van auteurs die voor de meeste mensen van nu volslagen onbe-
kend zullen zijn. Veel auteurs bereikten nooit de canon, ook niet de toenma-
lige. Dat neemt niet weg dat de boeken van sommigen van hen immens po-
pulair waren en wereldwijd honderdduizenden, soms miljoenen lezers 
kenden. Dit onderzoek naar de leescultuur probeert recht te doen aan de be-
tekenis die zij voor de negentiende-eeuwse lezers hebben gehad. Om een 
loodzwaar notenapparaat te voorkomen verwijs ik lang niet altijd naar de 
wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke internetsites, waarop feiten 
over leven en werk van Mrs. Oliphant, Georges Ohnet, Thérèse Hoven, Felix 
Dahn, E. Marlitt en vele, vele anderen zijn te vinden. Voor Nederlandse au-
teurs bestaat uiteraard de uitvoerige, uitstekende en wetenschappelijk be-
trouwbare dbnl. Dit boek had niet geschreven kunnen worden zonder de 
dbnl. De eigentijdse waardering voor auteurs is vooral gebaseerd op de uit-
voerige Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de xixe eeuw van Jan 
ten Brink, die in 1889 verscheen. Veel informatie over buitenlandse auteurs is 
gehaald uit eigentijdse literatuurgeschiedenissen. Verder is wat betreft bui-
tenlandse auteurs gebruikgemaakt van een aantal uitstekende digitale litera-
tuurportals, zie bijlage 1. Dit boek heeft enorm kunnen profiteren van het 
werk van veel onderzoekers en hun inspanningen om hun resultaten op het 
internet te zetten. Zij leverden veel informatie over auteurs en hun boeken, ik 
heb de lezers erbij gezocht. Uiteraard is de informatie van niet-wetenschap-
pelijke sites zo veel mogelijk gecheckt. Maar soms was er niets anders.

De boeken die de Haarlemmers lazen vallen uiteen in twee voor de hand 
liggende categorieën: eigen boeken en geleende boeken. In het eerste deel, 
de hoofdstukken 2, 3 en 4, analyseer ik het boekenbezit en de veranderingen 
daarin. Dit gebeurt vooral op basis van boedelinventarissen en een enkele 
veilingcatalogus. Deel ii en iii gaan over geleende boeken. In deel ii, hoofd-
stuk 5 en 6, zijn welgestelde lezers die boeken lenen het onderwerp. De aan-
dacht richt zich op de lezers van de deftige burgerij, die via het Haarlemse 
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Leesmuseum of een lidmaatschap van een exclusief leesgezelschap boeken 
konden lenen. Verschillende typen leenbibliotheken voor arbeiders en de 
kleine burgerij volgen daarna in deel iii, hoofdstuk 7 tot en met 11. Een com-
plicatie die zich vooral voordoet in het derde deel is dat de tijdgenoten in hun 
terminologie lang niet altijd een strikt onderscheid maakten tussen ‘boek’ 
‘deel’, ‘band’ en ‘titel’. Vooral volksbibliotheken kochten goedkope uitgaven 
die vaak in meerdere delen werden uitgegeven. De beroemde roman van Ja-
cob van Lennep, Klaasje Zevenster, was zelfs in vijf delen geknipt. Het voor-
deel was dat meerdere lezers zo tegelijkertijd één roman konden lezen, na-
deel is dat deze gewoonte het zicht op de omvang van de collecties belemmert. 
Zo veel mogelijk is getracht om ‘titel’ te hanteren bij het vergelijken van de 
omvang van collecties. Dit derde deel eindigt met een hoofdstuk over drie 
landelijke rapporten over lezen en bibliotheken en een kort hoofdstuk over 
de totstandkoming van de openbare bibliotheek in Haarlem in 1922. Daar-
mee begon een heel nieuw tijdperk in de geschiedenis van het lezen.





deel 1

Boeken bezitten



Arentina Arendsen in 1876.

uitsnijden
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2 

Drie Haarlemmers en hun boeken

Onderzoek naar het privéboekenbezit
Boeken zijn vergankelijk, maar bezitters van boeken zijn tot diep in de negen-
tiende eeuw vergankelijker geweest dan boeken. Tot ongeveer 1900 ‘overleef-
den’ kostbare, maar ook andere, minder duurzame boeken hun lezers. In de 
twintigste eeuw lijkt de balans om te slaan in het voordeel van de boekenbezit-
ters: zij overleven veel van hun boeken. Van de fysieke exemplaren die we ooit 
in handen hebben gehad is een groot deel verdwenen. In vroeger eeuwen wer-
den de meeste boeken, behalve het goedkope volksdrukwerk, doorgegeven 
van erflater op erfgenaam of van verkoper op koper. Historisch gezien is de 
boekenbezitter dus vluchtiger van karakter dan het boek zelf. Juist deze rela-
tieve tijdelijkheid is in het voordeel van de boekhistoricus. Wie iets wil weten 
over boeken en hun eigenaren vindt veel informatie in twee typen bronnen die 
uitsluitend bestaan bij de gratie van het doorgeven van boeken van de ene ge-
neratie op de andere. Boedelinventarissen schetsen met meer of minder details 
wat iemand bij zijn of haar overlijden aan goederen, en dus ook boeken, in huis 
had en soms wie de goederen erfde. Catalogi van boekenveilingen betreffen 
vooral boekverkopingen uit nalatenschappen. Beide bronnen zijn dus schakels 
tussen bezitters en nieuwe bezitters van de volgende generatie. Boekenbezit is 
natuurlijk niet altijd identiek met het lezen van boeken, maar het geeft wel aan 
hoe gewoon of ongewoon boeken waren in bepaalde milieus. Daarmee is het 
boekenbezit ook een indicatie van de mogelijkheden die mensen hadden om in 
aanraking te komen met informatie of ideeën uit die boeken.
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Een boedelinventaris is een notariële akte waarin iemands nalatenschap 
gedetailleerd wordt beschreven. De wet schreef bepaalde gevallen voor waar-
in inventarisatie verplicht was, maar bij ingewikkelde erfkwesties waarmee 
veel geld was gemoeid, werd de nalatenschap ook wel geïnventariseerd zon-
der dat de wet dit voorschreef.1 De meeste akten werden door een notaris 
opgemaakt om de rechten van minderjarige erfgenamen te beschermen, van-
zelfsprekend alleen als er iets van waarde te vererven viel. Inventarissen van 
de grote groep armen met hun schamele goederen zijn zeldzaam, maar van 
de net iets hogere sociale groep, van eenvoudige ambachtslieden en winke-
liers, zijn er genoeg. Te meer geldt dit voor de erflaters die nog wat royaler 
met aardse goederen waren bedeeld. De notariële, oud-rechtelijke en wees-
kamerarchieven tussen de vijftiende en het begin van de twintigste eeuw be-
vatten letterlijk honderdduizenden inventarissen. Catalogi van boekenveilin-
gen zijn vergelijkenderwijs een stuk zeldzamer en er zijn er bovendien veel 
meer verloren gegaan, maar er zijn toch nog tienduizenden exemplaren wél 
bewaard.

Geen wonder dat dit soort bronnen boekhistorici fascineert. Er zijn tal-
loze inventarissen waar we de notaris door het huis van de erflater kunnen 
volgen. Hij inventariseert niet alleen nauwkeurig het linnengoed, de kleding, 
het glaswerk, het porselein en het zilver, maar hij doet ook de mahoniehouten 
boekenkasten voor ons open en beschrijft boeken op en in boekenhangers, 
boekenmolens, boekenrekjes, boekenstandaarden en boekétagères. En dan 
de veilingcatalogi met hun exotische, kostbare werken, hun eindeloze rijen 
klassieke, religieuze, juridische en andere titels, waaraan we kunnen zien hoe 
het Latijn langzaam verdween en hoe nieuwe genres de stichtelijke titels ver-
drongen.

Inventarissen en veilingcatalogi lijken op sirenen: met mooie beloften 
lokken ze de onderzoeker die vervolgens te pletter dreigt te slaan op de rots 
van de overdaad. Daardoor is het evenmin verwonderlijk dat maar weinig 
boekhistorici zich gewaagd hebben aan een gedetailleerd onderzoek naar 
álle boekenbezitters met al hun verschillende soorten boeken in een bepaal-
de stad of regio. De pioniers van het systematische onderzoek naar boedel-
inventarissen in Nederland, Thera Wijsenbeek-Olthuis en Anton Schuur-
man onderzochten de hele materiële cultuur en behandelden de boekcultuur 
niet systematisch, alleen in wat algemene termen en treffende voorbeelden.2 
Dat geldt ook voor een aantal recentere publicaties over de materiële cultuur 
op basis van boedelinventarissen.3 De enige in Nederland die op grond van 
inventarissen een grootschalig onderzoek naar het privéboekenbezit heeft 
gedaan is José de Kruif in haar inspirerende analyse van de Haagse leescul-
tuur in de achttiende eeuw.4 Er is ook een aantal voorbeelden van binnen- en 
buitenlandse onderzoeken, waarin ‘boeken in boedels’ zijn bestudeerd, zij 
het dat die veel minder veelomvattend zijn dan dat van De Kruif.5
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Wat betreft de veilingcatalogi is Bert van Selm de stuwende kracht ge-
weest achter het onderzoek op basis van deze bronnen, vooral door zijn stu-
die naar de boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw.6 Om-
dat bij de meeste veilingen de boeken van meerdere personen worden 
samengevoegd, is het echter moeilijk om uitspraken te doen over het aantal 
en het soort boeken dat huishoudens bezitten. Veilingcatalogi geven wel op 
een globaal niveau inzicht in het verdwijnen en verschijnen van genres of 
titels, maar deze genres of titels zijn zelden te koppelen aan individuele boe-
kenbezitters, behalve als het om beroemdheden gaat. En het boekenbezit 
van bekende denkers, schrijvers en boekverzamelaars zegt nu eenmaal per 
definitie weinig over wat doorsnee en gewoon is.

De notariële protocollen, weeskamerarchieven en oud-rechtelijke archie-
ven zijn ons zeker niet compleet overgeleverd, maar voor de negentiende 
eeuw is het bestand nagenoeg volledig. Het merendeel van wat er in die eeuw 
ooit aan boedelinventarissen is opgesteld, is bewaard gebleven. Het tegen-
deel is waar wat betreft de veilingcatalogi. Volgens een schatting is van de 
Nederlandse boekenveilingcatalogi van voor 1800 slechts zo’n 10 à 20 pro-
cent bewaard, en dan misschien eerder 10 dan 20 procent. Hannie van Goin-
ga heeft becijferd dat van de catalogi van de publieke boekenveilingen die tus-
sen 1721 en 1805 in Leiden werden gehouden, slechts 14 procent bewaard is 
gebleven. Voor Den Haag kwam zij op hogere cijfers, 27 procent, maar in 
Amsterdam en Groningen was het nog geen 8 procent. Dit is het typische lot 
van efemeer drukwerk.7 Voor de negentiende eeuw zal de verhouding tussen 
het aantal bewaarde catalogi en het oorspronkelijke aantal catalogi waar-
schijnlijk wel wat gunstiger liggen. In de Bibliotheek van de Koninklijke Ver-
eniging voor het Boekenvak (bkvb) zijn 5600 negentiende-eeuwse catalogi 
te vinden, maar er moeten er nog veel meer zijn in andere bibliotheken en 
archieven. Maar ook in de negentiende eeuw zullen nog veel catalogi verloren 
zijn geraakt. Het aantal catalogi in de bkvb stijgt in het eerste kwart van de 
twintigste eeuw explosief naar ruim tienduizend.8

In Nederland en elders hebben vooral boekhistorici met belangstelling 
voor de zeventiende en de achttiende eeuw zich met boedels en veilingcata-
logi beziggehouden.9 Dat is begrijpelijk, omdat er voor die eeuwen zo wei-
nig andere bronnen over het boekenbezit zijn.10 Daarnaast stimuleerde de 
hypothese van de leesrevolutie een concentratie van het onderzoek op de 
tweede helft van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Ana-
lyses van het boekenbezit op basis van negentiende-eeuwse veilingcatalogi 
op hoger dan individueel niveau ontbreken echter vrijwel geheel, onder meer 
vanwege de verpletterende hoeveelheid gegevens die deze catalogi bevatten. 
Bovendien, als het gaat om het boekaanbod, zijn er voor deze periode wel 
andere bronnen.11

Dat er evenmin veel is gedaan met het boekenbezit uit negentiende-
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eeuwse inventarissen heeft echter niet alleen te maken met de arbeidsintensi-
teit van dit type onderzoek. De negentiende-eeuwse boedels hebben welis-
waar als groot voordeel boven de achttiende-eeuwse dat ze altijd taxatie -
bedragen bevatten, maar helaas valt dit weg tegen een in het oog springend 
nadeel van de negentiende-eeuwse akten. De notaris, die in de achttiende 
eeuw nogal eens de gewoonte had om het boekenbezit met een brede zwaai 
te omschrijven als ‘eenige boeken’ of ‘een partij boeken’, ging dit in de daar-
opvolgende eeuw helaas steeds vaker doen. Boeken en boekenmeubels wer-
den gewoonlijk op één hoop gegooid met andere voorwerpen. ‘Een geschil-
derd tafeltje, een theestoof, een spiegel, twee prenten achter glas, een 
boekenhanger, twee lampen en zes ornamenten, 8 gulden’ heet het in een 
boedel uit 1862.12 Karakteristiek is ook: ‘Een boekenhanger, een inktkoker 
en twee blauwe vazen, 3 gulden’,13 maar de mooiste opsomming is wel: ‘Een 
hertekop, een oleografie, een boekenhanger en een hanglamp, 10 gulden’.14 
Deze goederen verfraaiden in het begin van de twintigste eeuw de souter-
rainkamer van de bejaarde Adrianus van Cappellen.

Alle bovenstaande opsommingen laten bovendien in het midden of er 
boeken op de boekenhangers stonden. Deze verminderde ijver en toene-
mende nonchalance zijn waarschijnlijk zowel een teken van het normaler 
worden van boeken als consumptiegoed, als van de geringe waarde die het 
overgrote deel van de boeken vertegenwoordigde in het tweedehandscir-
cuit. Het loonde de moeite niet om over te gaan tot een uitgebreide titelbe-
schrijving.15 De vaagheid waarmee na 1850 boeken in boedels werden aange-
duid, betekent dat nauwkeurig kwantitatief onderzoek naar de omvang van 
het boekenbezit of een analyse van stijgende of dalende populariteit van be-
paalde titels of genres tot de onmogelijkheden behoren. Ook is het vaststel-
len of zelfs maar een globale indruk geven van de voorkeuren van bepaalde 
sociale groepen voor bepaalde genres uitgesloten. Daarmee is echter niet 
alle onderzoek op basis van deze bronnen van de baan, want de boedels le-
veren veel interessante kwalitatieve informatie op.

Veilingcatalogi, en dan vooral die waarin vermoedelijk slechts het boe-
kenbezit van één individu onder de hamer kwam, bieden wel veel titelinfor-
matie, maar zij hebben ten opzichte van de boedels als nadeel dat alleen col-
lecties van een zekere omvang geveild werden. Bij de ‘enige boeken’ die de 
notaris bij de kleine boekenbezitters noteerde, ontbreken de titels, maar als 
zodanig geven boedels wel een beter idee van de spreiding van het boeken-
bezit over diverse sociale groepen dan de veilingcatalogi, die alleen maar 
substantiële boekencollecties betreffen. Aangezien ik heb gekozen voor ‘de 
lezer’ als invalshoek, en niet voor ‘het boek’, ligt het accent op de boedelin-
ventarissen en minder op de veilingcatalogi.

De boedelinventarissen maken het mogelijk om de globale omvang van 
het boekenbezit te koppelen aan kenmerken van de overleden boekenbezit-
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ter, zoals welstand, beroep, religie, sekse en leeftijd. Dat gebeurt in het vol-
gende hoofdstuk op basis van de boedels van tachtig Haarlemmers omstreeks 
1860 en eenzelfde aantal omstreeks 1915.16 In hoofdstuk 4 worden de uitkom-
sten van dit boedelonderzoek omgerekend naar het boekenbezit van de ‘to-
tale Haarlemse bevolking’ en de veranderingen daarin. Veranderingen in het 
boekenbezit, een groei in dit geval, kan alleen optreden binnen gunsti ge rand-
voorwaarden. In hoofdstuk 4 komen de belangrijkste van deze randvoor-
waarden aan bod: het alfabetiseringsproces, de beschikbaarheid van goed-
kope boeken en de uitbreiding en intensivering van het distributienetwerk. 
De stijging van de welvaart, die tot uiting kwam in een verandering van de 
inkomensstructuur, is de belangrijkste motor achter deze veranderingen. 
Een diepgaande analyse van al deze veranderingsprocessen moet de lezer 
niet verwachten, omdat het onderwerpen zijn voor andere monografieën.

Hieronder volgen drie levensschetsen van boekenbezitters, over wier le-
ven en boekenbezit relatief veel bekend is. Deze drie voorbeelden laten goed 
zien wat de mogelijkheden en grenzen zijn van het onderzoek op basis van 
boedels en veilingcatalogi. Anders dan in de rest van dit deel ga ik tamelijk 
uitvoerig in op de levensgeschiedenissen van deze drie mensen. Hun boe-
kenbezit is verbonden met hun eigen geschiedenis en heeft zoveel meer nu-
ances dan alleen de wat bloedeloze categorieën welstand, beroep, religie, 
leeftijd en sekse. De boekencollecties van deze boekenliefhebbers weerspie-
gelen hun persoonlijke mogelijkheden, keuzen en voorkeuren. De bezitters 
van boeken uit de 160 Haarlemse boedels, die in het volgende hoofdstuk aan 
bod komen, zijn helaas vooral te omschrijven in deze globale termen. Na dit 
deel over het boekenbezit, volgen twee delen waarin het lenen van boeken 
centraal staat. De drie Haarlemmers komen we dan opnieuw tegen: ze wa-
ren ieder ook lange tijd lid van een uitleenbibliotheek en leeszaal voor de 
elite, het Haarlemse Leesmuseum. Ze kregen dus meer drukwerk onder 
ogen dan alleen hun eigen boeken. Dat gold voor veel meer mensen; de com-
binatie van boekenbezit en het lenen van boeken kwam veel voor.

De bibliotheek van een bierbrouwer
In zijn monumentale woning aan het Kenaupark in Haarlem overleed op 22 
februari 1895 dr. Daniël de Haan, 61 jaar oud. Tijdens zijn leven had hij veel 
aanzien genoten als deftig burger en prominent lid van de plaatselijke be-
stuurselite. De Haan was eigenaar van bierbrouwerij De Witte Raaf, wet-
houder en, zoals zijn vooraanstaande positie met zich meebracht, lid van 
een groot aantal maatschappelijke instellingen. In een necrologie in de Op-
regte Haarlemsche Courant werd De Haan betreurd als een van de ‘beste 
mannen en geachtste burgers van de stad (…) ijverig voor het algemeen wel-
zijn’.17 De lijst van zijn maatschappelijke functies en taken is inderdaad haast 
onafzienbaar. Als wethouder was hij bijvoorbeeld tevens ambtenaar van de 
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burgerlijke stand, een functie waarbij ‘hij altijd op gemoedelijken toon en op 
treffende wijze de plichten van den echt voor oogen stelde en de hooge 
waarde daarvan kenschetste’. Daarnaast was hij lid van de raad van beroep 
voor de vermogensbelasting en voorzitter van het college van zetters der di-
recte belastingen.

Zoals vrijwel elke notabele was De Haan ook kerkelijk actief. In zijn ge-
val was dat de doopsgezinde gemeente. Het was voor hem daarom vanzelf-
sprekend allerlei kerkelijke taken op zich te nemen. Zijn macht en invloed in 
het plaatselijke circuit namen hierdoor toe, al zal hij dat zelf wellicht niet zo 
gezien hebben. De Haan was lid van een fonds dat scholen oprichtte voor 
kinderen van minvermogende gemeenteleden, lid van de Groote Kerkeraad, 
regent van twee hofjes voor armlastige doopsgezinde weduwen en onge-
huwde vrouwen, en voorzitter van een liefdadig bestuur dat brood en turf 
uitdeelde aan ‘eigen’ behoeftigen. Het bleef niet bij deze kerkelijke activitei-
ten: De Haan was tevens commissaris van drie coöperatieve bouwvereni-
gingen, respectievelijk ‘de Volharding’, ‘des Werkmanslust’ en ‘Ons Tehuis’. 
Deze bouwverenigingen hadden als doel om woningen te bouwen voor ar-
beiders, maar als die verslaafd waren aan sterkedrank of lid van de Sociaal-
Democratische Bond, werden ze uitgesloten. Naast deze filantropisch ge-

Deftige woningen aan het Kenaupark.
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tinte commissariaten waren er nog andere: De Haan was commissaris van 
de Haarlemsche Begrafenissociëteit, van de Naamloze Vennootschap “De 
Haarlemsche Hypotheekbank”, van de Hollandsche Maatschappij van Le-
vensverzekering en van de Haarlemsche Brandverzekering-Maatschappij.

En alsof dat allemaal al niet wat veel was: cultuur, wetenschap en econo-
mie hadden zijn warme belangstelling. De Haan had zitting in de commissie 
voor het Koloniaal Museum, was een van de dertien Haarlemse directeuren 
van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en directeur van Tey-
lers Stichting. De Hollandsche Maatschappij had twaalf Haarlemse directeu-
ren, zonder uitzondering behorend tot de elite van de stad. Directeur bij Tey-
lers was nog exclusiever: het waren er slechts vijf. Tot vlak voor zijn dood was 
De Haan president van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Maatschap-
pij ter bevordering van Nijverheid. De belangstelling voor het economisch 
welvaren van de stad blijkt ook uit zijn lidmaatschap van een comité dat zich 
inspande voor een spoorwegverbinding tussen Haarlem en Nieuwersluis.18 
Deze indrukwekkende hoeveelheid maatschappelijke activiteiten is tamelijk 
uitzonderlijk, maar niet uniek. Er waren meer notabelen die tal van functies 
combineerden, zoals leden van de families Enschedé, Teding van Berkhout, 
Krelage en Quarles van Ufford. Deze mannen waren sleutelfiguren in uitge-
breide, hechte netwerken, die eind negentiende eeuw nog grotendeels lokaal 
in oriëntatie waren.

Al deze functies brachten op een of andere manier werk of inspanning 
met zich mee. Maar tijd voor ontspanning, anders dan in de huiselijke kring, 
was er ook. Leden van de Haarlemse elite waren bijna vanzelfsprekend lid 
van de sociëteit Trou moet Blycken, Daniël dus ook. Niet alleen in de maat-
schappelijke organisaties, maar ook daar, in de sociëteitsruimte aan de Gro-
te Markt, ontmoette tout Haarlem elkaar. Op mooie zomeravonden waren 
er concerten in de Buiten-Sociëteit in de Haarlemmerhout, waarbij ook da-
mes welkom waren. Daniël was al in 1858, op 24-jarige leeftijd, lid geworden 
van Trou en zoals voor bijna alle leden gold, bleef hij dit de rest van zijn le-
ven.19 Van het Haarlemse Leesmuseum, opgericht in 1861, was hij een van de 
leden van het eerste uur. Hij bedankte al snel, in 1863. Twaalf jaar later, in 
1876, werd hij opnieuw lid en hij zou dit tot zijn dood in 1895 blijven.20 Je 
vraagt je af waar hij de tijd vandaan haalde om te lezen.

De leeslust had hij misschien van thuis meegekregen. Zijn vader was zijn 
leven lang een vermogende rentenier die in elk geval tijd en geld genoeg had 
om veel te lezen. In zijn milieu was het vanzelfsprekend om te gaan stude-
ren, waarbij Leiden favoriet was. Ook Daniël ging in 1853, 19 jaar oud, aan 
de Leidse universiteit studeren, maar anders dan veel andere zonen van def-
tige burgers, koos hij niet voor een rechtenstudie, maar voor wis- en natuur-
kunde. Er was geen haast om de universitaire studie af te ronden. Pas negen 
jaar later verliet hij de universiteit, maar wél met een doctorsbul. Hij promo-
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veerde op het proefschrift Scheikundig onderzoek van eenige Haarlemsche 
drinkwateren inzonderheid met betrekking tot hunne vaste bestanddeelen. Of 
hij toen al gekozen had voor het bierbrouwersvak is onbekend, maar gezien 
zijn latere beroep is het niet vreemd dat hij voor dit onderwerp een speciale 
belangstelling had.

Behalve in zijn studentenjaren woonde Daniël in Haarlem. Hier ont-
moette hij ook zijn toekomstige vrouw, Jacoba Frederica van Breda, met wie 
hij in 1863 huwde. Jacoba was een geheel voor de hand liggende keuze als 
dochter uit een welgesteld patricisch geslacht. Haar vader was de bekende 
professor J.G.S. van Breda, die in 1839 benoemd was als secretaris van de 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en directeur van Teylers 
Stichting. Het is niet ondenkbaar dat Daniël het mede aan zijn schoonvader 
te danken had dat ook hij directeur werd van de Hollandsche Maatschappij 
en van Teylers. Toen Van Breda in 1867 overleed, verzocht de Maatschappij 
der Nederlandsche Letterkunde zijn schoonzoon om wat persoonlijke her-
inneringen voor een levensbericht. Daniël was zeer lovend over zijn schoon-
vader. Andere bronnen zijn minder positief over Van Breda: een geringe 
dadendrang, statusgevoelig, slordig, een afkeer van administratief werk en 
verwaarlozing van het kabinet van naturaliën van de Hollandsche Maat-
schappij. Ook zijn belangrijke privécollectie fossielen beheerde hij slecht. 
De boekerij van de Hollandsche Maatschappij kreeg evenmin veel van zijn 
aandacht.21

Het lijkt er niet op dat Daniël en Jacoba werden overstroomd met boeken 
uit de nalatenschap van Van Breda. In het familiearchief De Haan is een on-
derhandse akte te vinden, waarbij de inboedel van Van Breda werd verdeeld 
tussen Jacoba en haar enige en ongehuwde zuster, die voor haar vader had 
gezorgd.22 De inboedel had een waarde van ƒ 6000, voor die tijd een uitzon-
derlijk groot bedrag. Jacoba kon zich als gehuwde vrouw genereus opstellen. 
Veel huisraad had ze niet nodig. Ze kreeg bij de verdeling een paar kostbare 
sieraden, een Frans servies dat maar liefst ƒ 250 waard was, een mahonie-
houten boekenkast en vijf schilderijen, waaronder een portret van Boer-
haave, in totaal voor een waarde van ƒ 2000. Haar zuster kreeg de rest, on-
geveer hetzelfde aan kostbare voorwerpen, maar daarenboven nog allerlei 
meubels, bedden en mahoniehouten wastafels. Over eventuele boeken in de 
boekenkast werd niet gerept.

Daniël en Jacoba waren in alle opzichten een doorsnee echtpaar uit de 
deftige burgerij. Hij was begaan met het lot van de minderbedeelde mede-
mens, vervulde een prominente rol in de kerk, was actief in zijn eigen bedrijf 
en legde tegelijkertijd een grote maatschappelijke, politieke en culturele be-
langstelling aan de dag. Die belangstelling vertaalde zich in een brede waaier 
aan activiteiten in Haarlem, zowel in het verenigingsleven als in de politieke 
arena. Zijn vrouw had, zoals zoveel aanzienlijke dames, een paar bestuurs-
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lidmaatschappen van liefdadige instellingen. Hun zoons kregen hoge func-
ties in ambtenarij en bedrijfsleven en hun dochter deed een goed huwelijk. 
Toch bleek bij het overlijden van Daniël niet alles in orde.

Twee weken na zijn dood beschreef notaris M.F. Beets uitvoerig de roe-
rende goederen van het echtpaar, maar vooral de zakelijke perikelen waren 
een tijdrovende klus. Vier lange dagen waren Beets en zijn klerken in touw 
om zicht te krijgen op de stand van zaken bij de stoombierbrouwerij.23 Het 
bedrijf had de laatste jaren niet goed gerendeerd, het uiteindelijke resultaat 
was zelfs negatief.24 De som van ruim ƒ 50.000 die de verkoop van de be-
drijfspanden opleverde, was hard nodig om de omvangrijke tekorten te dek-
ken.25 Dit betekende echter niet dat Jacoba berooid verder moest: zij had een 
groot bedrag, ƒ 200.000, van haar vader geërfd. Door afstand te doen van 
de gemeenschappelijke inboedel en de gemeenschappelijke winsten en ver-
liezen, kon Jacoba voorkomen dat haar erfenis gebruikt moest worden om 
de bedrijfstekorten aan te zuiveren.

Zoals vaker gebeurde, kwam mej. Antoinetta Sarlet de notaris te hulp bij 
het waarderen van de inboedel. Bijna altijd namen de Haarlemse notarissen 
hiervoor een schatter of schatster in de arm. Ze hadden daarbij niet veel keus, 
want in Haarlem waren maar enkele schatters actief, die meestal werkten 
voor hun ‘eigen’ notarissen. Doordat ze zo vaak moesten opdraven, hadden 
deze mensen een grote routine in het schatten van de waarde van linnengoed, 
meubilair, porselein of kleding. Meestal combineerden ze het taxeren van 
goederen met het exploiteren van een eigen veilinglokaal voor publieke ver-
kopingen van inboedels. Ook mej. Sarlet wist van wanten. Ze kwam uit een 
geslacht van makelaars en verkopers en was van jongs af aan met het schatten 
vertrouwd. Samen met haar broer, J.J.C. Sarlet, had ze een bloeiend make-
laarsbedrijf in de Zijlstraat, waar ook inboedelveilingen werden gehouden. 
Uit het Haarlemse Adresboek blijkt dat ze een van de weinige zelfstandige 
vrouwelijke ondernemers was.

De boedelbeschrijving zelf ging volgens het ritueel dat al eeuwenlang 
vaststond. Men begon op zolder, daalde verdieping voor verdieping af en 
beschreef kamer voor kamer de spullen. De ruime woning aan het Kenau-
park telde veertien kamers: beneden een vestibule, een salon, een zit- en een 
eetkamer, dan een dessertkamer, en een ‘kamer van den heer erflater’. Op 
hogere verdiepingen waren nog twee zitkamers, een slaapkamer, een berg-
kamer, twee logeerkamers, een dienstbodenkamertje en als toppunt van 
comfort, een aparte badkamer. De slechte bedrijfsresultaten hadden hun 
sporen nog niet nagelaten in de inrichting van het huis. Nadat ze haar werk 
had gedaan, ondertekende mej. Sarlet dit gedeelte van de boedel en kon naar 
huis. De notaris met zijn klerken bleef om de ingewikkelde zakelijke affaires 
te ontrafelen.

Het echtpaar leefde in weelde. In het hele huis stonden luxe, mahonie-
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houten kasten, tafels, stoelen, sofa’s, secretaires en fauteuils. Op de grond 
lagen Deventer tapijten. Porseleinen vazen en sierborden stonden op 
schoorsteenmantels, tafeltjes en étagères, de kasten puilden uit van servies, 
glaswerk en linnengoed. De in deze kringen onvermijdelijke pianino, ge-
taxeerd op ƒ 75, had een plaatsje gekregen in de eetkamer.26 De kleding van 
De Haan werd geschat op het kolossale bedrag van ƒ 150, die van zijn vrouw 
zelfs op ƒ 200. Er was een lange lijst van gouden en zilveren voorwerpen, 
samen voor een waarde van ruim ƒ 1200. Net als andere leden van de burge-
rij leek de deftige familie De Haan haar status te willen benadrukken met 
een bijna eindeloze variatie aan zilveren bestek. Naast ‘gewone’ lepels, mes-
sen en vorken, waren er gemberlepels, eierlepels, botermesjes, bonbonle-
pels, pasteischeppen, aspergetangen, slalepels, taart- en visscheppen. Los 
van de intrinsieke waarde van dit zilver, werd status natuurlijk ook beklem-
toond door te weten op welk moment wat voor bestek moest worden ge-
bruikt en op welke manier. Het was een inrichting zoals te verwachten viel 
van een gegoed lid van de Haarlemse burgerij. De inboedel had een totale 
waarde van ruim ƒ 5700. Onder andere op basis van de waarde van zijn in-
boedel werd De Haan voor ruim ƒ 220 aangeslagen in de personele belas-
ting, een soort weeldebelasting.27 Weinig Haarlemmers betaalden een hoger 
bedrag.

Het intellectuele milieu waarin Daniël was opgegroeid, kwam tot uiting 
in zijn aardse goederen: hij had nogal wat boeken in huis. Zelfs op de zolder 
stond een geschilderde kast met enige boeken, door mej. Sarlet op ƒ 30 ge-
schat. Helaas is onduidelijk welk gedeelte van dit bedrag sloeg op de waarde 
van de kast en welk gedeelte op de boeken. Evenmin is ook maar iets bekend 
over het soort boeken dat op zolder was opgeslagen. Het waren gezien de 
plaats in huis, vast niet de lievelingen die de familie onder handbereik wilde 
hebben. Mej. Sarlet vond ook boeken in de bergkamer, evenmin een plek die 
duidt op veelvuldig gebruik. Hier trof ze een geschilderde boekenkast aan, 
met wederom ‘enige boeken’, samen op ƒ 40 geschat. Toch werden niet alle 
boeken in dit huis verbannen uit het dagelijks leven. In de salon stond een 
notenhouten kastje met ‘enige boeken’, gewaardeerd op ƒ 80. Twee maho-
niehouten boekenkasten met opnieuw ‘enige boeken’, bij elkaar gewaar-
deerd op ƒ 75, waren ten slotte te vinden in Daniëls kamer. Het totaal van de 
boekenkasten en boeken in deze boedel bedroeg ƒ 225, net geen 4 procent 
van het totaal aan roerende goederen.

De grootste tekortkomingen die aan de boedelbeschrijvingen kleven, ko-
men hier onmiskenbaar naar voren. Er is geen specificatie van het aantal of 
de waarde van de boeken, hoewel het nog meevalt. De boeken en de boeken-
meubels worden nog apart genoemd, zonder allerlei andersoortige goede-
ren erbij. Er is geen enkele boektitel vermeld en we tasten daarom niet alleen 
in het duister over de hoeveelheid boeken, maar ook omtrent hun aard. Ech-
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ter, het grote voordeel van de negentiende-eeuwse boedelbeschrijving, de 
taxatie, maakt het mogelijk om het totaal aan boeken en boekenkasten te 
vergelijken met andere voorwerpen uit deze boedel. De geschatte waarde 
van de boeken en de boekenmeubels, ƒ 225, was wat lager dan die van het 
tafel- en bedlinnen, ƒ 275, maar iets hoger dan die van 24 zilveren lepels en 
vorken, ƒ 188. De waarde van de boekenmeubels en de boeken krijgen zo 
betekenis ten opzichte van andere onderdelen van de boedel. Deze welge-
stelde familie had relatief gezien maar weinig van haar consumptie-uitgaven 
op boeken gericht.

De taxatie geeft daarnaast niet alleen een idee van de relatieve waarde 
van de boeken binnen één boedel, maar geeft bovendien een globale indruk 
van de omvang van het boekenbezit in vergelijkingen tussen boedels. Zon-
der de vermelding van specifieke titels of aantallen zal een boekverzameling 
die wordt omschreven als ‘een boekenhanger met enige boeken, twee gul-
den’, een andere hoeveelheid boeken vertegenwoordigen dan een boekver-
zameling die op ongeveer ƒ 200 wordt geschat.

Tamelijk uitzonderlijk is dat we over de boeken uit deze nalatenschap 
veel meer informatie hebben. Er bestaat namelijk een veilingcatalogus: No-
titie van de gedeeltelijke bibliotheek, nagelaten door wijlen den WelEd. zeer ge-
leerden Heer Dr. D. de Haan, in leven Wethouder der gemeente Haarlem, enz., 
welke verkocht zal worden op Woensdag 18 December 1895, des avonds te half 
zeven uur, ten overstaan van den notaris M. N. Beets, door de makelaars A. C. L. 
en J. J. C. Sarlet, in het Verkooplokaal aan de Nassaulaan bij de Zijlstraat te 
Haarlem.28 Dit is een bijzonder document, want het lijkt erop dat het alléén 
om De Haans boeken ging en niet die van nog een aantal anderen. De erfge-
namen hielden, gezien de titel van deze catalogus, een deel van de boeken 
zelf, maar onduidelijk is wat bij de familie achterbleef.29 De catalogus geeft 
een interessante blik in de boekenkast van De Haan, maar we moeten wel in 
gedachten houden dat het niet álle boeken zijn. Het kan zijn dat de kostbaar-
ste, of meest geliefde werken juist niet geveild werden, maar in bezit bleven 
van de weduwe of de kinderen. Het is echter onwaarschijnlijk dat zeer veel 
kostbaar boekenbezit werd achtergehouden, om de eenvoudige reden dat de 
schatster dan wel op een hoger bedrag dan ƒ 225 was uitgekomen bij de boe-
delbeschrijving. Ook om andere redenen is dit een zeer bijzondere catalo-
gus: de namen van de kopers en de bedragen die de boeken opbrachten staan 
erbij. Dat is heel zeldzaam.30

De boeken brachten op de veiling ruim ƒ 440 op, heel wat meer dus dan 
wat mej. Sarlet schatte voor het totale boekenbezit, inclusief de boekenkas-
ten. Het is mogelijk dat dit verschil wordt veroorzaakt door het feit dat de 
hoogte van de successiebelasting was gebaseerd op deze schattingen. Nie-
mand, behalve de belastingdienst, had er voordeel bij om hoog te schatten. 
Het verschil tussen de veilingopbrengst en de schatting uit de boedel kan 
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daarom wijzen op een gangbaar verschil. Het is helaas nauwelijks te contro-
len of de schatters ook bij de andere goederen wat aan de lage kant zaten.

De veilingcatalogus telt 320 nummers of kavels, waarvan zeven niet op 
boeken slaan, maar op andere voorwerpen.31 Nummer 210 bijvoorbeeld, zijn 
‘twee schilderijen van W. Hendriks, Gezichten op het gebouw van Teylers 
stichting en de zaal met de natuurkundige instrumenten’, de familie stelde 
kennelijk geen prijs meer op het bezit. Ze had evenmin belangstelling voor 
een kris, een zoeloemes, een verrekijker en een draaibank met gereedschap, 
die aan het eind van de catalogus opduiken. De 313 boekenkavels behelzen 
vrijwel altijd meerdere boeken. Soms gaat het om een ‘pakket diverse boe-
ken’, zonder nadere titelaanduiding, soms worden in één kavel een paar ti-
tels genoemd, gevolgd door ‘en andere’. Over het algemeen geldt: hoe duur-
der het boek, des te groter is de kans dat het als afzonderlijke kavel wordt 
geveild. De prijzen variëren van enkele dubbeltjes voor de pakketten diverse 
boeken, tot enkele guldens voor oudere werken, zoals De Bray, Bedenkingen 
over het Uijtleggen en Vergrooten der stadt Haarlem uit 1661 in folioformaat, 
dat ƒ 7 opbracht. De duurste kavel was de achtdelige serie Lives of the Queens 

Titelpagina van een deel van Lives of the Queens of England.

vlekken wegwerken
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of England van A. Strickland. Met potlood staat bij deze titel: ‘heeft ƒ 42,- 
gekost volgens inschrift’. Er was een voorzichtig bod van ƒ 5,25 op gedaan. 
De serie werd uiteindelijk voor ƒ 18 verkocht.

Het is onmogelijk vast te stellen hoeveel boeken de 313 boekenkavels ver-
tegenwoordigen, in elk geval heel wat meer dan 313. De catalogus somt zo’n 
achthonderd titels op, waarvan er vele bestaan uit meerdere delen of ban-
den. Met de niet-genoemde titels in de kavels, plus zo’n 25 pakketten diverse 
boeken, komt deze bibliotheek op een omvang van minstens 1500 à 2000 
banden. In de catalogus zijn de kavels verdeeld in een aantal rubrieken (tabel 
2.1). In de tabel is het relatieve aandeel van een rubriek in het totaal berekend 
– gebaseerd dus op het aantal kavels per rubriek en niet op het aantal boe-
ken. Omdat bekend is welk bedrag elke kavel opbracht, is de gemiddelde op-
brengst per kavel, wederom niet per boek, eveneens te berekenen.

De rubriek ‘godsdienst en kerkgeschiedenis’ is qua omvang niet bijster op-
vallend voor iemand die kerkelijk zo actief was als De Haan: een enkele 
Franstalige bijbel, leerredenen van Cohen Stuart, Stichtelijke uren van Beets, 
vier delen Histoire de la Réformation van Merle d’Aubigné en dergelijke titels. 
Slechts 7 procent van het totale aantal kavels valt onder deze rubriek. Het is 
juist hier niet ondenkbaar dat Jacoba een aantal stichtelijke boeken zelf 
hield. Een aanwijzing hiervoor is ook dat het overgrote deel van de kavels 
betrekking heeft op de geschiedenis van de doopsgezinden, een onderwerp 
dat Daniël vermoedelijk meer interesseerde dan zijn vrouw, die Nederlands-
hervormd was. De gemiddelde opbrengst lag rond de gulden per kavel, al-
leen de vier delen Histoire de la Réformation brachten samen slechts een 
schamele twintig cent op.

De volgende rubriek mag dan wel ‘kunsten en wetenschappen’ heten, zij 
bestaat geheel uit ‘wetenschappen’. Allereerst zijn er heel wat titels over het 
bierbrouwersvak en over scheikunde, zoals Der Bierbrauwer. Monatsberichte 
über die Fortschritte des gesammtes Brauwesens (Leipzig en Halle 1859-1889) 
in achttien banden, dat voor ƒ 6 naar de firma Sarlet zelf ging. De boeken 
over de bierbrouwerij en de scheikundige handboeken brachten slechts en-

Tabel 2.1 Veilingcatalogus boekenbezit Daniël de Haan (1895) 
 

rubriek aantal kavels  % per nr (ƒ) 

godsdienst en kerkgeschiedenis 22  7 1,04 

 31,1 21  73 neppahcsnetew ne netsnuk

letterkunde 46  15 1,30 

 12,3 01  03 .zne ednukneklov ne -dnal ,sinedeihcseg

Haarlemsche zaken, geschiedenis enz. 74  23 1,68 

 43,1 21  93 airav

nagekomen boeken 65  21 0,68 

 14,1 001 313 sremmunnekeob-tein feisulcxe ,laatot

Bron: UBA, Veilingcatalogus van D. de Haan, 18 december 1895 
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kele dubbeltjes op. Het overgrote deel van deze rubriek bestaat uit werken 
die De Haan waarschijnlijk verworven had in zijn functies als directeur van 
Teylers en van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, of mis-
schien kwamen ze uit de nalatenschap van zijn schoonvader. Zo zijn er de 
Archives du Musée Teijler over de jaren 1866 tot 1894, en andere publicaties 
van Teylers, zoals De gewervelde dieren van het verleden. Palaeontologische 
studiën in Teijlers Museum (Haarlem 1893) van T.C. Winkler. De Hollandsche 
Maatschappij is vertegenwoordigd met een serie van 31 werken. Van de Ver-
handelingen uitgegeven door de commissie belast met het vervaardigen eener 
Geologische beschrijving en kaart van Nederland van 1854, is het aannemelijk 
dat ze afkomstig zijn uit de nalatenschap van zijn schoonvader, die in 1852 in 
deze commissie zitting had genomen.32 De opbrengsten van deze publicaties 
variëren nogal. De drie delen Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland 
en de Nederlanders betrekking hebbende Penningen, uitgegeven door Teylers 
tussen 1889 en 1894, brachten ƒ 6,25 op, een pakketje stukken van het Kolo-
niaal Museum kon de koper met nog twee andere pakketten voor twee dub-
beltjes meenemen.

De letterkunde bevat veel van wat wij wel, maar ook van alles wat wij niet 
direct tot deze rubriek zouden rekenen: tijdschriftseries (zoals De Navor-
scher, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 
Schorer’s Familienblatt, Punch), series almanakken, ‘kleine geschriften’ – 
verhandelingen over allerlei onderwerpen – van de Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen, zangbundels, een Frans woordenboek, een Duits-Latijns lexi-
con, de Natuur- en geschiedkundige verhandeling over de Reuzen en dwergen 
van Wilhelmus Greve uit 1818 en de Verzameling van uitgekorene Zinspreu-
ken, en zinnebeeldige Print-Vercieringen van Hermanus van den Burg uit 1743. 
De rest van deze rubriek, de ‘echte’ letterkunde stelt kwantitatief weinig 
voor. Het is echter ondoenlijk om een schatting te maken van het aantal of 
het soort boeken in deze rubriek, omdat hier heel vaak één titel wordt ge-
noemd, gevolgd door ‘en andere’. Voor een pak ‘diverse Engelsche boeken’ 
hoefde F.J. Fröhlich, een Haarlemse boekhandelaar in oude en nieuwe boe-
ken, slechts twee dubbeltjes neer te tellen. Voor hetzelfde bedrag kocht hij 
een andere kavel, dat de aandacht van de koper moest trekken door als titel 
Princess Napraxine te noemen, een roman van de geweldig populaire Engelse 
schrijfster Ouida. Fröhlich kocht overigens de meeste her en der opduiken-
de pakketten ‘diverse boeken’.

De series tijdschriften brengen het meeste op, misschien niet per deel, 
maar wel in totaal: de veertien jaargangen van De Navorscher gingen voor 
ƒ 2,25 naar de koper, 32 delen Punch brachten veel meer op, namelijk ƒ 12,50. 
Misschien waren de opbrengsten van de oude jaargangen van tijdschriften 
zo hoog omdat er illustraties in voorkwamen. Ter vergelijking: achttien ban-
den Sämmliche Werke van Schiller brachten samen met Scotts Ivanhoe, de 
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Pickwick-Club en twee andere titels van Dickens maar negentig cent op. Dan 
deden twaalf delen Oeuvres van Le Sage het met ƒ 11 stukken beter. Er zijn 
een paar bekende negentiende-eeuwse Nederlandse schrijvers vertegen-
woordigd: Bosboom-Toussaint, Van Lennep en Multatuli; oudere werken 
zijn zeldzaam, de klassieken ontbreken totaal. De boekverzameling van De 
Haan kende, naast titels van Nederlandse auteurs, ook titels van Franse, 
Duitse en Engelse auteurs in de originele taal. Duitstalige werken waren ver-
uit in de minderheid, Frans was het populairst.

De twee voornamelijk historische rubrieken die na de letterkunde volgen 
– ‘geschiedenis, land- en volkenkunde’ en ‘Haarlemsche zaken, geschiede-
nis’ – verschillen op belangrijke punten van de letterkunde: per stuk brengen 
de boeken gemiddeld hoge bedragen op en het aandeel van oude drukken is 
aanmerkelijk groter. Vooral de series met plaatwerken, zoals het zesdelige 
Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden (Amsterdam 1733) van 
Rademaker gingen voor hoge prijzen van de hand, in dit geval ƒ 6. De ru-
briek ‘algemene geschiedenis’ is met dertig kavels niet erg groot en nogal 
uiteenlopend van aard. Naast oude drukken als Bockenberg, Catalogus Ge-
nealogia, et Brevis Historia regulorum Hollandiae, Zeelandiae et Frisiae (Lei-
den 1583) was er een 52-delige Wagenaar, Vaderlandsche Historie (Amster-
dam 1749). Ook negentiende-eeuwse titels komen voor, zoals de History of 
England, acht delen in vier banden van Macaulay, een Baedeker-reisgids 
voor Parijs en Nederland en zijne bewoners van De Amicis.33

De rubriek ‘Haarlem’ bevat in de eerste plaats historische titels die nogal 
uiteenlopende bedragen opbrachten. Vanzelfsprekend zal de hoogte van die 
bedragen sterk samenhangen met de zeldzaamheid van de exemplaren, de 
editie en de staat waarin ze verkeren. De zestiende-eeuwse uitgaven brengen 
flink wat op, zoals Van Rooswijck, Cort en waerachtig verhaal van alle geschie-
denissen, aenslagen, enz. in en voor de Stadt Haarlem geschiedt, enz. (Leijden 
1573) dat voor ƒ 11 werd geveild. Ik noemde al het werk van De Bray, dat ƒ 7 
opbracht, een Schrevelius in kwarto-formaat uit 1754 deed ƒ 1,20 en een 
vroegnegentiende-eeuws werk, vier delen met platen, ging voor vijftig cent 
naar de nieuwe eigenaar. Allan, Geschiedenis en Beschrijving van Haarlem van 
de vroegste tijden tot op onze dagen van 1888, dus nog een recent boek in 1895, 
bracht ƒ 6,50 op. Deze categorie bevat verder nog allerlei pakken met resolu-
ties, handvesten, keuren en ordonnanties, naamregisters van regenten, naam-
lijsten van geborenen en overledenen, de inventaris van het stadsarchief, de 
catalogus van de Stadsbibliotheek, boeken met stadsgezichten, enkele titels 
over de uitvinding van de boekdrukkunst, allerlei rederijkersgedichten en 
liedbundels, vooral uit de achttiende eeuw, maar ook enkele zeventiende-
eeuwse drukken. Het is, overigens net als bij de andere titels, bij deze boeken 
en stukken maar de vraag of De Haan ze zelf antiquarisch verworven had, of 
dat het om familiebezit ging dat weer uit oudere boedels kwam. In elk geval 
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koesterden Daniëls erfgenamen ze niet als onvervreemdbaar familie-eigen-
dom. Datzelfde geldt voor de portefeuilles met kaarten en afbeeldingen, die 
het grootste deel van de rubriek varia uitmaken.

Wat de rubrieken betreft komen we ten slotte aan bij de ‘nagekomen boe-
ken’. Het zijn veel pakketten ‘diverse boeken’ of series literair werk. Het lijkt 
erop dat de firma Sarlet hier nog wat eigen boeken liet meeliften in deze vei-
ling. Er is eigenlijk geen reden te bedenken waarom deze kavels niet gewoon 
bij de rubriek ‘letterkunde’ zijn ingedeeld, tenzij het niet ging om boeken 
van De Haan, maar om boeken van de firma Sarlet zelf. Er zijn bijvoorbeeld 
twee series complete werken van Walter Scott in het Frans bij de nagekomen 
boeken, naast afzonderlijke titels van Scott bij de rubriek letterkunde. Ook 
zijn er onder de nagekomen boeken twee series verzamelde werken van 
Schiller. Niet erg voor de hand liggend in de collectie van één individu. De 
inhoud is daarom verder buiten beschouwing gelaten. De ‘nagekomen boe-
ken’ brachten overigens gemiddeld erg weinig op, los van deze categorie was 
het totaalbedrag van deze veiling nog altijd ƒ 400.

Het laatste opvallende aspect van deze veilingcatalogus is de vermelding 
van de kopers, iets wat maar zelden gebeurt. Wie waren de nieuwe eigenaren 
van de boeken? Het blijken vooral antiquaren, boekhandelaren, uitdragers 
en de veilinghouders zelf te zijn, en dan ook nog voornamelijk uit Haarlem. 
Er is een tussenschakel nodig tussen de boekenveiling en de uiteindelijke 
lezer, particulieren zijn er niet of nauwelijks. Los van een aantal moeilijk te 
identificeren namen, zoals De Bruin, zijn er in elk geval twee herkenbare, 
particuliere kopers: ‘De Koning, Linschotenstraat’ staat er als eerste koper. 
Dit was P. de Koning, een bloemist. Hij kocht de nummers een en twee: ‘La 
Sainte Bible. Le Nouveau Testament en Kerkboeken, te zamen 7 stuks’ en 
‘v.d. Bergh, Land- en volkenkundig Woordenboek der Heilige Schrift (Amster-
dam 1877)’. Deze acht boeken kostten hem samen dertig cent. Verder komt 
hij niet meer voor. Een andere koper is E. von Saher, directeur van het Mu-
seum en de School voor Kunstnijverheid, die wat Franse romans en een pak-
ket diverse boeken kocht, vermoedelijk dus voor privégebruik en niet voor 
de boekerij van het Museum. Bij de kopers domineren slechts drie namen: 
de al genoemde boekhandelaar F.J. Fröhlich, de boekhandel P. van Cittert 
Zonen en de firma Sarlet zelf. Bovendien staat nogal eens in de kantlijn Po. 
F.M. of alleen F.M., wat zou kunnen betekenen: per order Frederik Muller, 
of gekocht door of in opdracht van Frederik Muller. Het is bekend dat hij in 
Haarlem boeken liet veilen en zelf ook als koper op veilingen optrad.34 Ge-
heel zoals we zouden verwachten van Frederik Muller kocht deze F.M. niet 
zomaar van alles, maar richtte zijn aandacht op heel specifieke, over het al-
gemeen duurdere en oudere titels. Een voorbeeld is kavel 145: Een Corte 
waerachtige beschrijvinghe van alle Geschiedenissen, Aenslagen, Stormen 
Schermutsingen, ende schieten voor de Vrome Stadt Haerlem in Hollandt ge-
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schiet (Delft 1574), in kwarto, die ƒ 9 deed. Tot de wat minder vaak voorko-
mende kopers behoort de uitdrager J.A. Rekman. Hij kocht wel vaker par-
tijen goedkope boeken op boekenveilingen, maar specialiseerde zich niet in 
boeken. Op verkopingen van inboedels duikt zijn naam op bij huishoudtex-
tiel, kleding, aardewerk, glaswerk, meubels en nog veel meer. Voor twintig 
cent kocht Rekman onder andere ‘een pakket diverse fransche werkjes’.

Wat kunnen we concluderen uit de gegevens van deze veilingcatalogus? 
In de eerste plaats is er wel enige, maar niet een rechtstreekse relatie tussen 
het bedrag dat de schatter aangeeft in de boedelinventaris en wat de veiling 
opbrengt. Mej. Sarlet kwam op ƒ 225 uit, inclusief de boekenkasten, de boe-
kenveiling bracht bijna ƒ 400 op, zonder de boekenmeubels. En dan is in dit 
geval het nog niet eens zeker welk deel van de boeken uit deze nalatenschap 
geveild werd. Ten tweede: een bedrag van ƒ 400 opbrengst van de veiling, of 
pakweg ƒ 200 geschatte waarde in een boedelbeschrijving staat voor een 
groot aantal banden. Deze veiling had 313 boekenkavels, maar het is niet on-
denkbaar dat het aantal boekbanden 1500 à 2000 was, dus vijf tot zes keer 
zoveel. Ten derde, onder het voorbehoud dat we niet weten wat er niet ge-
veild werd, deze erflater had meer belangstelling voor Haarlemse geschiede-
nis dan voor algemene geschiedenis, zijn specifieke vakbibliotheek was niet 
erg omvangrijk, hij was geabonneerd op een aantal tijdschriften die bij de 
veiling nog redelijk wat opbrachten en zijn boekenkast was deels gevuld met 
presentexemplaren van de organisaties waarvan hij lid was. Heel kostbare 
oude boeken ontbraken in deze boekencollectie, de rubriek geschiedenis en 
land- en volkenkunde bracht het meest op, eigentijdse romans het minst.35 
Daniël had boeken in het Frans, Engels en Duits in zijn collectie; de eerste 
taal was het meest, de laatste taal was het minst favoriet.

De inhoud van de boekenkast van De Haan eind negentiende eeuw komt 
verrassend overeen met de smaak en voorkeuren van de burgerij aan het 
eind van de achttiende en in de eerste helft van de negentiende eeuw. Zijn 
belangstelling voor geschiedenis en land- en volkenkunde was sedert eind 
achttiende eeuw bon ton onder de vooraanstaande burgerij. Het tijdschrift 
was eveneens een typisch laatachttiende-eeuwse verschijning, die onver-
minderd populair bleef in de negentiende eeuw. Tijdschriften waren relatief 
duur en alleen welgestelde burgers konden zich een abonnement veroorlo-
ven. Als het ging om buitenlandse bladen, zoals bij De Haan, moesten ze 
ook nog de taal machtig zijn. Verder is de geringe aanwezigheid van letter-
kunde in de veilingcatalogus een teken dat De Haan vooral non-fictie aan-
schafte. Ook uit onderzoeken op basis van klantenboeken is bekend dat in 
elk geval tot halverwege de negentiende eeuw de boekenaanschaf zich voor-
al richtte op non-fictie. Een genre-indeling van ruim 360.000 door Frederik 
Muller geveilde kavels uit de periode 1841-1881 wijst in dezelfde richting. 
Het aandeel ‘taal- en letterkunde’ daalde van 29 procent naar 20 procent.36 
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Het typisch burgerlijke aanschafgedrag dat zich sedert het eind van de acht-
tiende eeuw manifesteerde, is dus nog steeds te herkennen in het boekenbe-
zit van De Haan, een eeuw later.37

Het gebeurt maar heel zelden dat we zo geïnformeerd zijn over iemands 
boekenbezit. De negatieve bedrijfsresultaten van de bierbrouwerij hebben 
voor de boekhistoricus een positief resultaat opgeleverd. Het is allerminst 
zeker dat een boedelinventaris zou zijn opgemaakt als het bedrijf beter had 
gedraaid. En een veiling van boeken en andere goederen uit een nalaten-
schap kwam wel vaak voor, maar niet zelden werden boeken als grote onge-
specificeerde partijen uit meerdere nalatenschappen bijeengeveegd en ver-
kocht. We weten in die gevallen niet om wat voor boeken of prijzen het gaat, 
noch wie de kopers waren. Zo is de smaak van Daniël de Haan in grote lij-
nen te distilleren uit deze veilingcatalogus. In dit geval is er echter nóg een 
bron die ons informeert over zijn leesvoorkeuren: de leenregisters van het 
Haarlemse Leesmuseum. Zoals hiervoor al vermeld, was Daniël, naast zijn 
talloze andere activiteiten, lid van deze leeszaal en bibliotheek voor de be-
tere standen. Uit de uitleenregisters die het Leesmuseum bijhield, weten we 
dat Daniël veel romans las. Welke boeken dat waren, is een van de onder-
werpen van hoofdstuk 6, waarin de aandacht zich richt op de leesvoorkeu-
ren van de leden van het Leesmuseum.

‘Eenige boeken’, de nalatenschap van een bloemschilderes
Haarlem stond vanouds bekend als centrum van de bloembollenstreek. De 
bloeiende bollenvelden, maar ook afzonderlijke, decoratieve tulpen waren 
een inspiratiebron voor veel kunstenaars. Een daarvan was Arentina Arend-
sen (1836-1915), een Haarlemse bloemschilderes. Uit een terugblik op haar 
leven weten we dat zij zich in haar jonge jaren bijzonder aangetrokken had 
gevoeld tot het toneel en ‘had zij hare neiging mogen volgen, dan had zij zich 
hieraan wellicht geheel gewijd’.38 Maar meisjes uit een fatsoenlijk milieu gin-
gen in die jaren niet bij het toneel. Gelukkig had zij ook aanleg voor schilde-
ren en tekenen, een heel wat acceptabeler manier om aan de kost te komen.

Arentina werd in 1836 in Amsterdam geboren als dochter van een koek- 
en pasteibakker. Haar moeder overleed toen ze nog maar anderhalf jaar oud 
was en vermoedelijk kwam ze om die reden als klein kind naar Haarlem. Zij 
werd opgevoed door haar achterneef, de landschapsschilder Cornelis Lieste 
(1817-1861), zijn moeder en een tante. Later, in de jaren zestig, woonde Aren-
tina enige jaren samen met haar vriendin Jeanette Sterk. Na het huwelijk van 
Jeanette woonde ze soms alleen, soms samen met andere ongehuwde vrou-
wen. Arentina was al jong particulier teken- en schilderonderwijzeres en 
had als leerlingen ‘zeer vele jonge dames uit de deftige Haarlemsche krin-
gen’. Haar talent lag op het gebied van het bloemschilderen. Een van haar 
eervolste opdrachten was het schilderen van 120 platen voor het Album van 
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Eeden. Haarlem’s flora. Afbeeldingen in kleurendruk van verschillende bol- en 
knolgewassen, uitgegeven door A.C. van Eeden & Co, Bloemisten en Zaadhan-
delaars, Wagenweg no 2. Dit Album werd tussen 1872 en 1881 in afleveringen 
gepubliceerd.

Van haar boekenbezit weten we iets, omdat zij de Stadsbibliotheek in haar 
testament opnam: ‘aan de gemeente Haarlem ter plaatsing in de stadsbiblio-
theek al mijne boeken, waaronder de tijdschriften “Het tooneel” (orgaan van 
het Nederlandsch Tooneelverbond) en de tweemaandelijksche afleveringen 
van “Uit de Remonstrantsche Broederschap” alsmede het plaatwerk Album 
van Eeden’.39 De Stadsbibliotheek was in haar nopjes met dit legaat en meld-
de dat het merendeels bleek te bestaan uit ‘oorspronkelijke, doch ook uit-
heemsche, deels vertaalde, tooneelstukken en andere tooneelliteratuur’.40 De 
bibliotheek had van haar reeds een aantal bloemstudies en naast de boeken 
was het Album een waardevolle aanwinst.

Van Arentina’s leven is verder niet zoveel bekend. Wel is er een portret 
van haar op nog vrij jonge leeftijd, met een schetsboek op schoot. Ze over-
leed in 1915, 79 jaar oud. Een boedelbeschrijving was nodig, omdat er alleen 
erfgenamen in de zijlijn waren. Bovendien had Arentina wat goederen gele-
gateerd, namelijk aan de kinderen van haar overleden broer en zuster, aan 
Anna Lieste, een dochter van Cornelis Lieste en aan de kinderen van haar 
vriendin Jeanette Sterk. Het portret van grootmoeder Arendsen ging naar 
haar neef, de bekende kunstschilder Willem Bastiaan Tholen, zoon van haar 
zus Anna. Heel boekhistorisch Nederland kent Tholens portret van de twee 
lezende zusjes Arntzenius.41 Haar schildersgereedschap legateerde Arenti-
na aan haar nicht Margot Tholen, ook kunstschilderes, samen ‘met een door 
Gabriël geschilderde olieverfstudie, voorstellende eene maneschijn en mijn 
hond Flok’. Paul Gabriël was net als Willem Bastiaan Tholen een bekende 
‘schilder van Tachtig’.42 Arentina moet Gabriël goed gekend hebben, want 
hij werkte enige jaren in het atelier van Lieste. De collectie toneelstukken die 
Arentina aan de Stadsbibliotheek vermaakte, vinden we in de inventaris te-
rug als ‘eenige boeken, 15 gulden’. Het Album Van Eeden werd niet apart ge-
taxeerd. Hoe gering de relatieve waarde van de boeken was, blijkt wel uit het 
legaat aan Anna Lieste: zij kreeg zes mahoniehouten stoelen en een halfrond 
kastje, die samen ƒ 125 waard waren. Geldbedragen van ƒ 50 tot ƒ 100 wer-
den ten slotte gelegateerd aan de kinderen van haar vriendin, aan de dienst-
bode en aan nog een nicht. In een later testament uit 1908 legateerde Aren-
tina nog twee keer ƒ 1000 aan de remonstrants-gereformeerde gemeente en 
aan haar predikant.

De meubels van het legaat aan Anna Lieste waren veruit de duurste die 
zich in Arentina’s eenvoudige tweekamerwoning bevonden. Er waren nog 
wat tafels en stoelen, een ledikant, een eikenhouten linnenkastje en wat 
prenten, samen enkele tientjes waard. Relatief kostbaar waren een gouden 
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broche en wat zilveren theelepels, maar het goud- en zilverwerk werd bij el-
kaar op slechts ƒ 12,50 getaxeerd. Haar kleding moet sober zijn geweest, ge-
zien de schatting van ƒ 10. De hele inboedel werd op ƒ 320 geschat. Het is 
onmogelijk om na te gaan hoe Arentina er financieel voorstond gedurende 
haar leven, een inventaris is immers slechts een momentopname aan het 
eind ervan. Maar toen bezat ze voor ruim ƒ 12.000 aan effecten, vooral vei-
lige beleggingen in obligaties met een vaste rente. Per jaar bedroeg haar in-
komen uit deze effectenportefeuille zo’n ƒ 500. Ook moet ze nog andere 
inkomensbronnen hebben gehad, want haar inkomen werd in 1912 op ƒ 700 
geschat. Dat betekende zeker geen armoede, maar een bescheiden welstand. 
Arentina zat met dit inkomen in een ruime middengroep van de Haarlemse 
huishoudens, die ook geschoolde arbeiders, ambachtsbazen, winkeliers en 
onderwijzers telde, maar die moesten veelal met een gezin van een dergelijk 
bedrag rondkomen. In 1912 moest 15 procent van de huishoudens het zelfs 
met minder dan ƒ 500 per jaar doen.43 Arentina had op haar oude dag vol-
doende bestaanszekerheid, zoals ook blijkt uit een deposito van ruim ƒ 2000 
bij de Haarlemsche Bank Vereeniging. Toen ze stierf had ze het vrij grote 
bedrag van ƒ 160 in huis.

Arentina’s belangstelling voor het toneel blijkt dus uit haar verzameling 
toneelliteratuur, maar we zouden ons danig vergissen in haar leeslust, als we 
alleen afgaan op wat ze aan boeken en tijdschriften in huis had. Op 48-jarige 
leeftijd, in 1884, was ze namelijk lid geworden van het Leesmuseum. Ze was 
een trouwe bezoeker van de ledenvergadering, ook toen het begin twintigste 
eeuw steeds slechter ging. Als een van de laatsten zegde ze in 1913 haar abon-
nement op. Uit de boeken die ze leende blijkt haar brede belangstelling. Ze 
las werk van Zola, Alphonse Daudet, E. de Goncourt, Van Eeden, Potgieter, 
Emants, Ibsen en Vosmaer, en van tal van auteurs wier namen toen wel, 
maar nu weinig meer zeggen. Ook leende ze A.C. Krusemans Bouwstoffen 
voor een geschiedenis van den Nederlandsche boekhandel, De Socialisten van 
H.P.G. Quack en Critique sociale van Auguste Blanqui. Ze las romans, ver-
halen, toneelstukken, memoires, reisverslagen en boeken over geschiedenis 
en maatschappelijke onderwerpen. Door de jaren heen leende ze honderden 
en nog eens honderden boeken. Wat ze precies leende, komt aan bod in 
hoofdstuk 6. Nu is het voldoende om vast te stellen dat een boedelinventaris 
wel een indicatie is voor de omvang van het boekenbezit, maar dat het on-
juist is om de leescultuur van een individu of een groep mensen louter af te 
leiden uit wat ze in de boekenkast hebben staan. Juist voor degenen met be-
scheiden middelen zoals Arentina, was het lenen een goed alternatief. Haar 
bescheiden boekenbezit vulde ze aan met een groot aantal geleende boeken.
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Twee kisten met boeken van een markante Haarlemmer
Rudolph Gallandat Huet was een veelzijdig mens, zo blijkt uit het Haarlemse 
Adresboek van 1891: lid van de Gemeenteraad, voorzitter van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken, advocaat, uitgever van ‘eigene geschriften’ en fa-
brikant van zijden gazen onder de firma Wed. Abr. le Grand en Belain. Een 
bepaald onalledaagse combinatie. Maar dit was nog lang niet alles.44 Hij had 
letteren en rechten gestudeerd in Leiden, in dat laatste vak promoveerde hij 
in 1862. Maar zijn passie was de taalkunde, vooral die van de Germaanse 
talen. Enkele jaren was hij werkzaam als leraar Nederlands en geschiedenis 
aan het gymnasium in Rotterdam, en na de dood van zijn schoonvader in 
1870 nam hij diens fabriek van zijden gazen over. De ‘zijden gazen’ werden 
gebruikt om verschillende meelsoorten die in bakkerijen werden gebruikt 
van elkaar te scheiden. In de fabriek van Gallandat Huet werkten veertien 
arbeiders. Sedert de jaren zestig ging het slecht met de productie, aanvanke-
lijk door Zwitserse, later door Amerikaanse concurrentie. Toch was Gal-
landat Huet een van de weinige ondernemers die zijn arbeiders slechts acht 
à achtenhalf uur liet werken, terwijl werktijden van elf uur per dag eind jaren 
tachtig heel normaal waren. Bovendien werden oude arbeiders door hem 
niet aan de kant gezet, maar bleven ze in dienst en kregen een kleine onder-
steuning.

‘Een man van zaken’ werd hij nooit, winst interesseerde hem niet. Deze 
filantropische instelling maakte Gallandat Huet ongetwijfeld niet erg popu-
lair bij zijn medeondernemers. Hij gedroeg zich evenmin als een doorsnee-
gemeenteraadslid, door zich met alles te willen bemoeien. Zo bezocht hij de 
gemeentereiniging en stelde de buitengewoon ongezonde arbeidsomstan-
digheden daar aan de kaak. Hij beschuldigde de burgemeester ervan dat hij 
alleen jaknikkers als ambtenaren in dienst nam. En als een van de weini gen 
verzette hij zich openlijk tegen het autoritaire en reactionaire optreden van 
de burgemeester, E.A. Jordens. Zijn woede over dit gedrag bereikte een hoog-
tepunt in 1890, toen hem door Jordens in een raadsvergadering de mond was 
gesnoerd. Hij beklaagde zich tot de regering aan toe over het optreden van 
Jordens, zonder veel resultaat overigens. In het kader van deze kwestie gaf hij 
enige brochures uit – vandaar het ‘uitgever van “eigene geschriften’’’ – waar-
uit het beeld oprijst van een man die terecht de vinger legde op misstanden, 
maar niet helemaal vrij was van een zeker querulantisme.

Het is misschien juist vanwege dit querulantisme dat hij minder bestuurs-
functies had dan Daniël de Haan, maar hij was ook minder welgesteld. Dat 
laatste blijkt uit de respectievelijke aanslagen in de personele belasting: 
slechts ƒ 50 van Gallandat Huet tegenover ƒ 220 van De Haan. Gallandat 
Huet was dan ook geen lid van de elitesociëteit Trou moet Blycken, zoals De 
Haan, maar van de veel minder chique Sociëteit Vereeniging. Gallandat Huet 
had wel bestuursfuncties die pasten bij zijn belangstelling voor onderwijs en 
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zijn onconventionele betrokkenheid bij maat-
schappelijk onrecht. Hij was president-curator 
van het gymnasium, voorzitter van de com-
missie van toezicht op het Middelbaar Onder-
wijs, voorzitter van de vrijmetselaarsloge Vicit 
Vim Vir tus, voorzitter van de Vereeniging voor 
Volks onderwijs en secretaris van het bestuur 
van de Schuurman Schimmel-Van Outeren-
Stichting. Dit was een studiefonds voor min-
vermogende jongelieden. Ten slotte was hij, 
net als Daniël de Haan en Arentina Arendsen 
lange tijd, in zijn geval bijna dertig jaar, lid van 
het Leesmuseum. Hij leende nooit een boek, 
maar las in de leeszaal de boeken, tijdschriften 
en brochures die daar ter inzage lagen. Gal-
landat Huet was hierin geen uitzondering, want 

ruim een derde van de leden gebruikte alleen de leeszaal van het Leesmu-
seum. Hij bleef lid tot een paar jaar voor zijn dood.

Tegen 1890 legde hij al zijn bestuursfuncties neer, volgens zijn necrolo-
gie waarschijnlijk uit ‘een gevoel van teleurstelling over de weinige vruchten 
die hij van zijn maatschappelijken arbeid zag, waaraan ongetwijfeld de ei-
genaardigheden van zijne persoonlijkheid niet zonder schuld waren’. In 
1897 kreeg hij een ernstig ongeluk waardoor hij nauwelijks meer de deur uit-
kwam. Op 10 november 1902 overleed hij in zijn woonhuis annex fabriekje 
aan de Jansstraat, een paar dagen nadat hij 66 jaar was geworden. De necro-
logie roemt Gallandat Huets voortreffelijke gaven, zijn uitgebreide kennis, 
zijn grote werkkracht en zijn oprechte wil om goed te doen, maar consta-
teert dat ‘de vruchten van zijn arbeid’ hiermee niet in overeenstemming wa-
ren. Er werd aan toegevoegd dat zijn familie meer leden van buitengewone 
bekwaamheden had geteld, over wie hetzelfde gezegd zou kunnen worden. 
Hier kan niemand anders bedoeld zijn dan de neef van Gallandat Huet, 
Conrad Busken Huet.45

Er waren weinig nabestaanden. Gallandat Huet was weduwnaar, zijn 
twee kinderen waren al voor hem overleden. De enige erfgenaam was zijn 
broer Jacobus, een arts uit Schoonhoven. Jacobus Gallandat Huet aanvaard-
de de boedel onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dat wil zeggen 
dat hij pas nadat de boedel was opgemaakt, hoefde te beslissen of hij de erfe-
nis aanvaardde.46 Als hij de boedel uiteindelijk niet aanvaardde, liep hij wel-
iswaar de baten mis, maar was niet aansprakelijk voor de schulden. Dit was 
altijd verstandig om te doen als een bedrijf deel uitmaakte van de erfenis, 
maar in dit geval zeker.

Rudolph Gallandat Huet.
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Aan de actieve kant van de boedel waren de bedrijfsgoederen het belang-
rijkste: een partij zijden zeefgaas, Frans gaas, builgaas en griesgaas, apothe-
kerszeefjes en linnen band, die door mej. Sarlet op ƒ 1500 werden geschat. 
De privé-inboedel werd op ongeveer ƒ 700 getaxeerd. Het zilveren bestek, 
de zilveren koffiekan, de eikenhouten linnenkast en het tafel- en bedlinnen 
zouden volgens mej. Sarlet nog het meeste waard zijn. Twee kisten met boe-
ken en prenten – er staat niet bij waar die in huis stonden – schatte ze op ƒ 15 
en een boekenkast in het kantoor op ƒ 6. Bij het bedrag van de totale inboe-
del, zowel de bedrijfsgoederen als het privédeel, werd nog ruim ƒ 1100 opge-
teld aan zakelijke vorderingen. Daarnaast had Gallandat Huet ƒ 3600 nomi-
naal gestoken in obligaties ten laste van de stad Vlissingen. Het actief van de 
boedel beliep dus naar schatting, en mits alle vorderingen geïnd konden 
worden, ruim ƒ 7000.

Toch stond de boedel er niet goed voor. Enkele jaren eerder had Jacobus 
namelijk al een flink pakket effecten aan zijn broer afgestaan om ze te gebrui-
ken als onderpand voor een lening bij De Nederlandsche Bank, een teken dat 
Rudolph in geldnood zat. Om hoeveel het precies ging is onbekend, maar 
vaststaat dat het om duizenden guldens ging.47 Ongetwijfeld had dit te maken 
met de slechte situatie in de gaasindustrie. Vermoedelijk was het geld van De 
Nederlandsche Bank gewoonweg op, waarmee Jacobus dus een flinke vorde-
ring op de boedel had, maar zijn effecten was hij kwijt. Naast wat kleine hui-
selijke schulden was er bovendien een schuld van ƒ 576 aan naailoon en sala-
ris van de huishoudster. Het is niet bekend of Jacobus de boedel uiteindelijk 
aanvaardde of niet.

Anderhalve maand na Rudolphs dood, werd op 23 en 24 december 1902 in 
het sterfhuis een publieke verkoping van zijn inboedel en koopmansgoederen 
georganiseerd door notaris G.C. Merens, die daarvan, zoals gebruikelijk, een 
proces-verbaal opmaakte.48 Zo’n proces-verbaal begint met de standaard-
voorwaarden voor de verkoop. De belangrijkste is geformuleerd in artikel 1: 
‘De goederen worden verkocht bij opbieding en afslag ter keuze van den ver-
kooper, zoodanig als ze zich op het oogenblik van den verkoop bevinden.’ 
Daarna volgt een bladzijdenlange lijst met zes kolommen: het veilingnum-
mer, een korte omschrijving (lakens, koperwerk, bakjes, kom, gordijnen, 
stoel, tafel) en de achternaam van de koper. De laatste drie kolommen geven 
de koopprijs in guldens en centen, in letters en in cijfers. Er is wel een zekere 
sortering in de goederen aangebracht, die per veiling verschilt. In dit geval 
begon men met het aardewerk, daarna werden achtereenvolgens de boeken, 
het textiel, de meubels en als laatste het goud- en zilverwerk geveild.

De eerste dag kwamen 341 nummers onder de hamer, allemaal koop-
mansgoederen, die samen ƒ 1501,70 opbrachten. Mej. Sarlet zat er met haar 
ƒ 1500 die in de boedelbeschrijving staat, dus niet ver naast. Op de tweede 
dag was de notaris van tien uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds bezig met 
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de rest, nog eens 179 nummers. Voor de inboedel telden de kopers in totaal 
ruim ƒ 900 neer, wat meer dan de oorspronkelijke taxatie. De kopers op 
deze veiling waren voor het overgrote deel de uitdragers en makelaars die 
altijd te vinden waren bij dit soort gelegenheden: Rekman, Mok, Spier, Van 
Kammen, Hangjas en vooral de firma Sarlet zelf. Er waren zes kavels met 
‘boeken’, zonder nadere omschrijving. De bedragen die deze kavels op-
brachten, variëren van dertig cent tot ƒ 1,20. Alles bij elkaar brachten de boe-
ken ƒ 4,40 op, evenveel als een stel gordijnen, een paar vazen of een aantal 
trekpotjes. Wat er verder uitspringt is een ‘boek met goud’, ongetwijfeld een 
bijbel of ander kerkboek dat vanwege het edelmetaal ƒ 21 opbracht. Dit boek 
werd helemaal niet genoemd bij de inventarisatie, misschien zat het in een 
van de kisten met boeken. Maar het gebeurde wel vaker bij inventarisaties 
begin twintigste eeuw dat alle kerkboeken gewoon werden overgeslagen. De 
rest van de boeken bracht dus ruim ƒ 4 op. Intrigerend is overigens catalo-
gusnummer 496, ‘kranten’ dat ƒ 3,50 opbracht.

Gallandat Huet liet bij zijn dood geen omvangrijke bibliotheek na, op de 
inboedelveiling bracht zijn boekenbezit nog geen tientje op. Toch is dit niet 
het hele verhaal. Wat blijkt? Precies twee jaar voor zijn dood kwam bij Bur-
gersdijk & Niermans te Leiden een omvangrijke catalogus uit, die op de om-
slag de bibliotheken nagelaten door twee juristen aanprijst, net als de boe-
ken uit andere ‘successions importantes’, ‘ensemble avec la bibliothèque 
linguistique et littéraire de M. R.H.J. Gallandat Huet avocat à Harlem et la 
bibliothèque de M. H.A. Groskamp Dr. en médecine à Deventer. Vente du 
12. au 17. Novembre 1900’.49 Het is een veilingcatalogus zoals zovele: op de 
omslag wat klinkende namen, maar de andere ‘successions importantes’, 
waarop nog even wordt geattendeerd, laten het gewone proces zien. Ver-
schillende boekverzamelingen plus wat de veilinghouder nog in huis had, 
werden bijeengevoegd tot een aantrekkelijk aanbod. De catalogus bevat 
voorin een handgeschreven genummerde lijst met in totaal 149 namen, van 
bieders. Het is een doorschoten exemplaar, op de tegenoverliggende blad-
zijde staan catalogusnummers, met daarachter het nummer van de bieder, 
gevolgd door het geboden bedrag. Dit is waarschijnlijk het exemplaar ge-
weest van het veilinghuis zelf, want in de kantlijn staat vaak een letter of een 
getal. De letters lijken niet op de toenmalige codering voor de inkoopprij-
zen, maar waren wellicht bedoeld om later snel de opbrengstprijzen te kun-
nen sorteren naar de herkomst van de boeken. In de kantlijn komen naast 
letters en getallen ook namen voor van degenen van wie boeken worden ver-
kocht, zoals ‘Sluis’ (een van de twee juristen) bij de grote afdeling recht.

De naam Huet komt veelvuldig voor bij de omvangrijke afdeling – bijna 
duizend kavels – taal en literatuur, daarnaast zijn er een enkele keer namen 
als Sluis, Wed. Suringar en Wessels, en letters en getallen. Het is niet te be-
wijzen dat daar waar ‘Huet’ staat, het gaat om een boek uit de collectie van 
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Gallandat Huet, maar er is geen reden te bedenken waarom dat niet zo zou 
zijn. De soorten boeken die uit Huets verzameling lijken te komen, passen 
naadloos bij wat we weten over zijn belangstelling. Als we aannemen dat het 
om boeken uit de bibliotheek van Huet gaat, dan kunnen we constateren dat 
hij heel veel dichtbundels, monografieën, liedboekjes, sprookjesverzamelin-
gen en tijdschriftenseries, onder andere De Gids, liet veilen. Er zit ook nogal 
wat oude literatuur bij: Van Maerlants Spiegel Historiael, de Beatrijs en heel 
wat titels over de Reinaert, Cats, Vondel en Hooft. Bij sommige van deze 
titels vermeldt de catalogus expliciet dat het zeldzame werken betreft, zoals 
La Serre, Le sécrétaire à la mode, ou méthode facile d’escrire, selon le temps, di-
verses lettres de complement, amoureuses etc. uit 1652. Verder zijn er titels van 
Wolff en Deken, Bilderdijk, Beets, Da Costa, De Genestet, Bosboom-Tous-
saint en Multatuli.

Wat betreft de buitenlandse literatuur is er nauwelijks Engels, wat Franse 
toneelschrijvers, maar vooral Duitse auteurs als Goethe, Herder, Lessing en 
Schiller. Duits ging Huet waarschijnlijk gemakkelijker af dan Engels, dat 
blijkt bijvoorbeeld ook uit een serie verzamelde werken van Shakespeare in 
Duitse vertaling. Zijn passie voor talen komt ook tot uiting: de catalogus 
somt (woorden)boeken op in het Sanskriet, Noors, Zweeds, Italiaans, Grieks 
en Fries, en vermeldt ook de Thesaurus theutonicae linguae van Chr. Plantin 
uit 1573, een zeldzaam werk, en een Duits-Reto-Romaans woordenboek. 
Slechts een enkele maal duikt de naam Huet op bij juridische titels, onder 
andere bij een zeldzame editie van De jure belli ac pacis van Hugo de Groot, 
een teken dat hij na zijn promotie in de rechten weinig meer deed met deze 
kennis. De veilingcatalogus sprak niet voor niets van een ‘bibliothèque lin-
guistique et littéraire’.

Net als bij het boekenbezit van Daniël de Haan en Arentina Arendsen, is 
het niet mogelijk vast te stellen om hoeveel boeken het gaat. In dit geval is het 
ook nog eens onzeker wat de boekenveiling opbracht en zelfs óf het telkens 
om de boeken van Gallandat Huet gaat. Zeker is dat Gallandat Huet tot kort 
voor zijn dood een boekencollectie had die interessant genoeg was voor 
Burgersdijk en Niermans om op de omslag van hun veilingcatalogus te zet-
ten. Zijn bibliotheek had veel meer dan die van Daniël de Haan de trekken 
van een collectie van een geleerde met een grote belangstelling voor taal- en 
letterkunde.

Het zal wel altijd de vraag blijven waarom Gallandat Huet zijn boeken de 
deur uit deed. Het kan zijn dat zijn ongeluk in 1897 hiermee te maken had, 
maar het is niet ondenkbaar dat geldgebrek hem noopte tot de verkoop van 
boeken. Het grote pakket effecten dat hij van zijn broer kreeg om een lening 
af te sluiten, wijst immers in deze richting. Boedelbeschrijvingen of boeken-
veilingen hangen vrijwel altijd samen met nalatenschappen. Maar niet altijd, 
zoals blijkt uit de veiling van de boeken van Gallandat Huet. Het geval van 
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Gallandat Huet attendeert ons erop dat, ook al laat iemand weinig boeken 
na, dit niet hoeft te betekenen dat iemand altijd weinig boeken heeft gehad. 
Ook in de negentiende eeuw werden mensen blind of dement en konden 
daardoor niet meer lezen, of ze moesten uit geldgebrek hun boeken van de 
hand doen.

De drie voorbeelden illustreren de voor- en nadelen van de boedelbeschrij-
vingen in de tweede helft van de negentiende eeuw. De nadelen zijn de vaag-
heid in de omschrijvingen van de boeken zelf, het op één hoop gooien van 
uiteenlopende voorwerpen en de mogelijk onjuiste schattingen van de waar-
de. Het voordeel van deze bron is dat zij inzicht geeft in de relatieve waarde 
van het boekenbezit ten opzichte van andere categorieën van de inboedel en 
meestal veel informatie bevat over de levensstijl van de erflater. Veilingcata-
logi blinken uit door nauwkeurige titelomschrijving, het nadeel is de ver-
menging van het boekenbezit van diverse personen. De Haans veilingcata-
logus is in dat opzicht een grote uitzondering. De processen-verbaal van 
publieke verkopingen van boedels met hun korte en zeer algemene aandui-
dingen van wat onder de hamer komt, zijn hooguit interessant als vergelij-
kingsmateriaal voor de getaxeerde bedragen uit de boedelbeschrijvingen, 
alle informatie over de aard van de boeken ontbreekt hier. De inboedelvei-
lingen via de notarissen zullen zelden betrekking gehad hebben op bijzon-
dere boekencollecties. Doorgaans werden belangrijke collecties niet op een 
algemene publieke verkoping geveild, samen met meubilair en aardewerk, 
maar op boekenveilingen van gespecialiseerde veilinghuizen.

Al deze bronnen zeggen ons echter niets over het boekenbezit op andere 
momenten van het leven van de boekenbezitter, zwijgen over de manier waar-
op de boeken in het bezit van de erflater zijn gekomen, geven geen inzicht in 
wat niet geveild werd of beschreven door de notaris en maken het onmogelijk 
veranderingen in voorkeuren voor genres, behalve op een heel geaggregeerd 
niveau, vast te stellen en te relateren aan sociale groepen.50 Kostbare werken 
werden misschien wel beschreven, maar niet geveild als de erfgenamen ze zelf 
wilden houden, onooglijke liedbundeltjes, almanakken en kranten ontsnap-
ten meestal aan de aandacht van de notaris en de vraag is of ze ooit geveild 
werden, anders dan in pakketten met diverse boeken. In hoeverre erflaters 
pornografische werken in huis hadden, die de erfgenamen uit gêne verdonke-
remaanden of graag zelf hielden, is absoluut niet te bepalen. Ze bestonden 
uiteraard wel. Op veilingen doken soms pikante Franse boekjes op, meestal in 
categorieën met wat neutrale aanduidingen als ‘Anthropologie sexuelle’. Een 
titelbeschrijving als: ‘De l’abus des nudités de gorge. Attribué à l’abbé J. Boi-
leau Par. 1858 d. veau. Réimpression de la 2e éd. de 1677 de cet ouvrage dans 
lequel l’auteur traite avec une délicatesse galante le sujet épineux qu’il a choi-
si’, geeft natuurlijk te denken.51 In het Frans klonk het prachtig.
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De boedelinventarissen zijn weinig representatief voor het boekenbezit 
van alle stadsbewoners. Ze betreffen meestal het boekenbezit van oudere 
mensen en relatief vaak nalatenschappen met flinke schulden of afwezigheid 
van erfgenamen in de eerste of tweede graad. Representatief voor alle vol-
wassen overledenen in een bepaalde periode zijn ze evenmin, omdat vrijwel 
het hele arme gedeelte van de bevolking ontbreekt. Desondanks levert de 
bestudering van ‘de boeken in de boedels’ interessante gegevens op, zoals 
zal blijken uit hoofdstuk 3.

Ten slotte: vanzelfsprekend is het bezit van boeken geen feilloze graad-
meter voor de leescultuur van de erflater en zijn of haar gezin. De uitzonder-
lijke collectie leenregisters van het Haarlemse Leesmuseum geeft in twee 
van de drie voorbeelden belangrijk aanvullend inzicht in de leeslust van de 
overledenen. Daniël de Haan bezat veel boeken en leende er ook veel, Aren-
tina Arendsen bezat weinig boeken en leende veel, Gallandat Huet beschik-
te tot kort voor zijn dood over een omvangrijke verzameling taal- en letter-
kunde en leende helemaal geen boeken. Hij had echter voldoende interesse 
voor wat de leeszaal van het Leesmuseum te bieden had, om tientallen jaren 
lid te zijn.



Een van de honderden afbeeldingen van Coutumes des anciens peuples, een boek in bezit van Jan Adam Kruseman.
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3 

Boeken in Haarlemse boedelinventarissen

Keus te over? Selectie en indeling van boedels
De wooncultuur verandert voortdurend en boedelinventarissen zijn een 
ideale bron om die veranderingen te volgen. Deftige interieurs waren hal-
verwege de negentiende eeuw volgestouwd met portretten, prenten, kastjes, 
spiegels, vazen, ornamenten en theebladen met porseleingoed. Dat was be-
gin twintigste eeuw niet zoveel anders, maar dan is de moderne tijd al zicht-
baar. In de rijkere inboedels zijn er inmiddels gaskronen als verlichting, spo-
radisch zelfs lampen voor elektrisch licht. Badkamers komen in plaats van 
de mahoniehouten wastafels met lampetkannen, de typemachine doet haar 
intrede, ingelijste foto’s hangen naast prenten en een enkeling heeft een ab-
solute nouveauté als een fonograaf.1 Helaas veranderde de manier waarop 
de notaris inventariseerde ook. Hij somde steeds meer goederen in één 
adem op en als geheel inventariseerde hij steeds globaler: ‘kleding’, ‘keuken-
goed’, ‘serviesgoed’ of ‘linnengoed’ komen in plaats van gedetailleerde op-
sommingen van kledingstukken, potten en pannen, koppen en schotels en 
de eindeloze reeksen lakens en slopen. In vergelijking met de achttiende 
eeuw waren de notarissen halverwege de negentiende eeuw al een stuk min-
der uitvoerig en deze tendens zette zich daarna voort. Ook de aanduiding 
van het boekenbezit is na 1850 nog globaler dan daarvoor. Ondanks deze 
tekortkomingen zijn de boedels een belangrijke bron voor het onderzoek 
naar het particuliere boekenbezit.
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Doel van dit hoofdstuk is om verschillen in het boekenbezit tussen di-
verse groepen erflaters in kaart te brengen en veranderingen in dat boeken-
bezit te analyseren binnen de periode van ongeveer 1850 tot 1920. Gekozen 
is om een aantal boedels te bestuderen rond 1860 en eveneens een aantal 
jaren voorafgaand aan 1915, met 1915 als eindpunt. Dit laatste jaartal wordt 
gedicteerd door de openbaarheid van de bronnen. Uit de Haarlemse notari-
ele archieven zijn voor beide meetpunten tachtig boedels geselecteerd. Hier-
onder, en uitgebreider in bijlage 2, is een toelichting op het selectieproces te 
vinden, bijlage 3 geeft een tabel van het databestand zelf.2

Het ligt voor de hand om welstand en welstandsverschillen als uitgangs-
punt te nemen voor de analyse van het boekenbezit. De omvang van iemands 
boekenbezit hangt immers vooral samen met de middelen die hij of zij heeft 
om boeken aan te schaffen, in combinatie met het sociaal-culturele milieu 
waartoe iemand behoort. De waarde van iemands inboedel is genomen als 
maatstaf voor zijn of haar welstand. Deze waarde is een gemakkelijk te vin-
den bedrag, want het werd in elke inventaris vermeld. In de meeste boedelin-
ventarissen komt een driedeling in de beschrijving van de inboedel voor: 
eerst de inboedel zelf, dan het ‘goud en zilver’ en ten slotte het ‘gereed geld’. 
De inboedel is het huisraad, ‘goud en zilver’ is een aparte categorie waarin 
alle kostbare sieraden en snuisterijen, het zilveren bestek en de familiebijbel 
met beslag worden opgesomd. De derde categorie is het geld aanwezig in 
het huishouden op het moment van overlijden. Als ‘waarde van de inboedel’ 
is het huisraad en het goud en zilver genomen, de contanten die mensen in 
huis hadden zijn buiten beschouwing gelaten. Soms hing een grote liquidi-
teit namelijk samen met een bedrijf dat iemand had, soms was er geld opge-
pot bij gebrek aan goede beleggingsmogelijkheden. Pas begin twintigste 
eeuw duiken in de boedels spaarbankboekjes op. De hoeveelheid baar geld 
in een boedel zegt natuurlijk wel iets over het welstandsniveau, maar hangt 
er minder direct mee samen dan de waarde van het huisraad en het goud en 
zilver. Interessante informatie leveren ten slotte de lijsten met schulden op, 
die overigens lang niet altijd worden opgesteld. De onderzoeker geïnteres-
seerd in de leescultuur vindt hier af en toe rekeningen van boekhandelaren, 
bedragen die nog verschuldigd zijn voor abonnementen op kranten of tijd-
schriften en een heel enkele keer voor de contributie van een leesgezelschap.

Er zal een positieve, maar niet per se eenduidige relatie bestaan tussen het 
boekenbezit van een erflater en de waarde van de inboedel. Immers, de eige-
naar van de inboedel heeft de vrije keuze gehad om geld te besteden aan de 
aankoop van meubelstukken of serviesgoed, van tafellinnen of boeken. Dit 
geldt uiteraard alleen voor diegenen die boven een bestaansminimum uitstij-
gen: niemand zal boeken kopen in plaats van een stoel, als die nodig is om 
niet op de grond te hoeven zitten. Maar de meeste erflaters overstijgen dit 
basisniveau en kunnen daarom wel of niet kiezen voor bepaalde luxegoede-
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ren, zoals boeken. Door mensen in te delen in groepen die inboedels met min 
of meer dezelfde waarde hebben, kan zichtbaar worden hoe de preferenties 
van mensen met ongeveer dezelfde financiële mogelijkheden liggen: kiezen 
ze voor boeken of niet? Er zal ook zeker een relatie zijn tussen de omvang van 
het vermogen van een erflater en het boekenbezit. Het vermogen is echter 
alleen na arbeidsintensieve berekening vast te stellen. De notaris somde wel-
iswaar het onroerend goed en de effecten op, maar taxeerde ze niet. Alleen 
via een omweg is de waarde van deze vermogensbestanddelen te bepalen.

De tweede invalshoek zijn de sociaal-culturele kringen waarin de erflater 
zich bewoog, als mogelijke verklaring voor verschillen in boekenbezit bij ge-
lijk welstandsniveau. Voor het sociaal-culturele milieu zijn alleen maar on-
nauwkeurige maatstaven te vinden, waarvan beroep het meest gebruikt 
wordt. Dat gebeurt in deze studie ook. Het voordeel van deze maatstaf is dat 
beroepstitels vrijwel altijd zijn te vinden. Van erflaters zonder beroep is na-
gegaan wat hun vroegere beroep was, omdat een gepensioneerde onderwij-
zer of rechter natuurlijk nog wel tot een bepaald milieu behoort. Erflaters 
die tot kort voor hun dood een beroep uitoefenden, zijn daarom bij de be-
treffende beroepsgroep ingedeeld, ook al vermeldt een overlijdensakte of de 
inventaris zelf dat ze geen beroep hadden. Gehuwde vrouwelijke erflaters 
zijn ingedeeld naar het beroep van hun echtgenoot, omdat er bij huwelijken 
in gemeenschap van goederen – en alleen deze boedels zijn geselecteerd als 
het om gehuwden gaat – sprake is van een gemeenschappelijk boekenbezit.

Een aselecte steekproef in alle boedelinventarissen levert een tamelijk 
ongewenst resultaat op. In de eerste plaats is er een sterke vertekening naar 
welstandsniveau. Arme boedels ontbreken vrijwel geheel. Tussen de vele 
honderden boedels die bestudeerd zijn, zat bijvoorbeeld welgeteld maar één 
wever, Hermanus Honing, die in 1855 overleed.3 En dat terwijl de textielin-
dustrie (inclusief de kledingnijverheid) bij de beroepstelling van 1859 met 
ruim 1600 arbeiders veruit de belangrijkste bedrijfstak was.4 Ook de me-
taalnijverheid, die in de periode 1859-1909 explosief groeide, leverde weinig 
boedels op.5 Dit is niet verwonderlijk, want het merendeel van de arbeiders 
bevond zich omstreeks 1860 net boven, en in slechte jaren ónder het be-
staansminimum en zal weinig met de notaris van doen gehad hebben. Dat 
laatste gold ook nog in 1915. Hoewel de inkomens van arbeiders onmisken-
baar waren gestegen, was er over het algemeen zelfs toen nog zo weinig te 
verdelen, dat men het gemakkelijk afkon zonder de dure notaris. Dat de zeer 
bescheiden have en goed van Hermanus Honing en zijn vrouw, in totaal 
ƒ 23, werd beschreven, komt omdat ze hun huis in de Koksteeg in eigendom 
hadden. Hoe eenvoudig hun inrichting ook was, met een eigen huis behoor-
den ze niet tot de allerarmsten.

Ook de top van de sociale piramide is slecht vertegenwoordigd in de in-
ventarissen. De erfgenamen hadden misschien niet zo’n behoefte aan een 
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notaris als pottenkijker in hun huis. Bovendien was bij de zeer rijken de 
waarde van de inboedel, zelfs als alles bestond uit het mooiste van het mooi-
ste, slechts een klein bedrag, vergeleken met het geld dat belegd was in ef-
fecten of onroerend goed. Daarom maakte men zich niet zo druk over een 
nauwkeurige beschrijving van de inboedel. Soms werd alleen vermeld dat bij 
onderhandse akte de inboedel op zoveel duizend gulden was geschat en 
schakelden de erfgenamen de notaris alleen in bij verdeling van de erfenis. 
Dat was het geval bij de verdeling van de nalatenschap van C.J. de Bruyn 
Kops, oud-burgemeester van Haarlem. Zonder verdere specificatie werd de 
inboedel op ƒ 6000 geschat, waarna een vele bladzijden lange beschrijving 
volgde van de rest van het vermogen, ruim ƒ 50.000. Een boedelinventaris 
was eenvoudigweg niet gemaakt en daarmee verdwijnt alle zicht op een 
eventuele boekverzameling.6

De ondervertegenwoordiging van arm en rijk is niet het enige nadeel dat 
aan een aselecte steekproef kleeft. Die zou namelijk ook, zeker voor de peri-
ode rond 1860, een onevenredig groot aantal ambachtslieden en midden-
standers met een inboedel tussen de ƒ 500 en ƒ 1000 opleveren. Omdat sla-
gers, bakkers en winkeliers vaak niet contant, maar op rekening werden 
betaald, hadden deze middenstanders bijna eindeloze lijsten van debiteuren. 
Daarnaast genoten ze zelf allerlei krediet van leveranciers. Overleden ze, 
dan was het voor de erfgenamen van het grootste belang om lijsten van vor-
deringen en schulden vast te leggen. Dit type inventaris komt daarom on-
evenredig vaak voor. Vanzelfsprekend levert een aselecte steekproef ook een 
groot aantal oudere erflaters zonder beroep, vooral weduwen, op. De stij-
ging van de leeftijdsverwachting tussen 1860 en 1915 is in dat opzicht ook 
goed merkbaar in de toename van het aantal beroepsloze erflaters.

Om de scheve verhoudingen van een aselecte steekproef tegen te gaan, is 
gekozen voor een gestratificeerde steekproef. Er is net zo lang gezocht in de 
inventarissen totdat er clusters erflaters samen te stellen waren, die zowel 
binnen een bepaalde welstandscategorie vallen als tot een bepaalde beroeps-
groep horen.7 Een dergelijke steekproef levert meer informatie op over wel-
standsklassen en beroepsgroepen die bij een aselecte steekproef onderbe-
licht zouden blijven. Daarbij lukte het niet helemaal om voor elk tijdvak per 
welstandsklasse en per beroepsgroep precies even grote clusters te vormen: 
soms zijn er gewoonweg niet meer inventarissen in een bepaald cluster te 
vinden, ook niet als men eindeloos blijft doorzoeken.8 Er zijn voor beide 
tijdvakken veertig inventarissen met een inboedelwaarde onder de ƒ 1000 
geselecteerd, twintig inventarissen tussen de ƒ 1000 en ƒ 2000 en eveneens 
twintig met meer dan ƒ 2000 aan huisraad en goud en zilver. Bovendien is 
gezorgd voor zo veel mogelijk spreiding over zeven beroepsgroepen: arbei-
ders, verzorgende ambachten en kleine zelfstandigen (smid, kleermaker, 
broodbakker, koffiehuishouder), handelaren en ondernemers, technische 
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ambachten en beroepen, artistieke en intellectuele beroepen, mannen zon-
der beroep en vrouwen zonder beroep.9 Aangezien het maken van clusters 
op twee criteria – welstand en beroep – al bijna ondoenlijk is, is ervan afge-
zien nog meer criteria te formuleren. Dat betekent niet dat er geen aandacht 
is voor allerlei andere aspecten, zoals leeftijd, religie en sekse, maar er is niet 
gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van bijvoorbeeld ka-
tholieken en protestanten in het bestand.

Wat de verdeling naar de drie categorieën inboedelwaarde in de praktijk 
inhoudt, is al enigszins af te leiden uit de drie levensschetsen van het vorige 
hoofdstuk. De eenvoudige inboedel van Arentina Arendsen werd op ruim 
ƒ 300 getaxeerd, Gallandat Huets persoonlijke eigendommen beliepen ƒ 700, 
Daniël de Haan steeg daar met zijn ƒ 5700 ver boven uit. De dorre opsom-
mingen van huisraad door de notaris geven een goede indruk van de mate-
riële welvaart van deze erflaters. Dat geldt ook voor de 160 erflaters wier in-
ventarissen tot het steekproefbestand horen.10 Wat we ons moeten voorstellen 
bij de verschillende welvaartsniveaus is globaal als volgt. Een boedel van 
ƒ 100 of minder duidt op een moeizaam en zeer armoedig bestaan. Een voor-
beeld is de boedel van Johannes Opbroek (1819-1860), een werkman. Na zijn 
dood trachtte zijn weduwe zich in leven te houden met een water- en vuur-
handeltje.11 Er was wat huisraad, de kleding van de weduwe werd geschat op 
ƒ 9, de kleding van Johannes was intussen vermaakt voor de kinderen. Het 
enige kostbare voorwerp in deze boedel was een ketting van kornalijn (een 
rode topaasachtige edelsteen) met gouden slot van ƒ 4. De totale waarde van 
de inboedel was een schamele ƒ 64, de begrafeniskosten bedroegen ƒ 50. In 
vergelijking met andere begrafeniskosten was dit heel weinig. Logisch dat lid 
worden van een begrafenisfonds voor veel arme gezinnen de enige mogelijk-
heid was om dit soort bedragen op te brengen.

Wegens onvermogen hoefde geen zegelrecht betaald te worden voor het 
opmaken van de akte. Dát er een akte werd opgemaakt, kwam doordat Jo-
hannes en zijn vrouw twee huisjes bezaten, die in vier gedeelten werden be-
woond. In een van deze delen woonden ze zelf, de andere waren verhuurd. 
Hoe het precies met hun financiën zat, is niet helemaal duidelijk, want de 
weduwe verklaarde dat de koopprijs van deze twee huisjes, ƒ 600, nog niet 
was betaald. De huisjes waren al enkele jaren eerder aangeschaft, maar ook 
de rente op de lening die ze daarvoor hadden moeten afsluiten, was nog niet 
betaald. Mogelijk hadden ze de huisjes gekocht vooruitlopend op een erfenis 
van ruim ƒ 400 waar ze recht op hadden. In een tijd dat er nog maar weinig 
andere spaarmogelijkheden waren dan de oude sok, was het investeren in en 
verhuren van onroerend goed een populair middel om te proberen de ergste 
gevolgen van inkomensdaling bij ziekte, werkloosheid of overlijden tegen te 
gaan. Boeken golden als luxeproduct in zo’n omgeving. Die waren er dan 
ook niet.
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Boedelinventarissen werden ook opgemaakt bij een onbeheerde nalaten-
schap, wat ons een zeldzame blik kan geven op de levensomstandigheden 
van de onderlaag van de samenleving. De wasvrouw Mina Bevel overleed 
zonder enige nabestaanden in mei 1913, 61 jaar oud.12 In haar boedeltje van 
ruim ƒ 90 was de naaimachine van ƒ 8 nog een van de kostbaarste voorwer-
pen. Een kerkboek met zilver werd met het linnengoed en een ‘bontje’ sa-
men getaxeerd op ƒ 1,50.

Met meer dan ƒ 100 aan inboedel wordt heel langzaam het bestaan min-
der moeizaam. Met de waarde van de inboedel stijgt het aantal vertrekken in 
huis, zijn er grotere hoeveelheden meubels, ledikanten, beddengoed, komt er 
porselein in plaats van aardewerk, de lijsten met goud en zilver worden langer 
en de bedragen voor kleding hoger. Er ligt wel een grens bij ƒ 1000 aan inboe-
del. De inboedel van alle arbeiders en vrijwel alle ambachtslieden, winkeliers, 
beoefenaren van technische beroepen en kleine zelfstandigen als koffiehuis-
houders, blijft onder dit bedrag. Dat geldt ook voor de inboedels van lagere 
ambtenaren, onderwijzers, en kantoorbedienden en boekhouders. Boven de 
ƒ 1000 is het woord ‘weelde’ misschien niet direct van toepassing, maar tus-
sen de ƒ 1000 en ƒ 2000 aan inboedel leefde een gezin, zowel in 1860 als in 
1915, zonder meer in comfortabele welstand. Kooplieden met goed rende-
rende zaken, leraren en beoefenaren van vrije beroepen vallen qua inboedel 
in deze tussencategorie. Boven de ƒ 2000 hebben we met de gegoede burgerij 
te doen, de gefortuneerde kooplieden en fabrikanten, notarissen, advocaten, 
predikanten en renteniers voor wie een grachtenhuis, een pand met uitzicht 
over het Spaarne, of een van de villa’s aan het Flora- of Kenaupark geliefd 
waren: riante huizen met een luxueuze inrichting.

Deze welstandscategorieën zijn niet probleemloos in de tijd te vergelij-
ken, maar dit is moeilijk op te lossen. De inventarissen geven tot op de cent 
– en soms zelfs halve cent – nauwkeurig het bedrag van de totale inboedel. 
Toevallig lagen de prijzen rond 1860 op min of meer hetzelfde niveau als 
tussen 1913 en 1915, hoewel zich in de tussenliggende periode eerst een peri-
ode van prijsdaling voordeed, die na 1900 omsloeg in een prijsstijging.13 
Voor dit onderzoek zijn niet zozeer de prijzen, als wel de reële inkomens van 
belang. Na een lange periode van loonstarheid, trad tussen 1860 en 1900 een 
spectaculaire stijging van de reële lonen op van meer dan 150 procent, om 
daarna min of meer op hetzelfde niveau te blijven. In de budgetten kwam 
ruimte voor meer consumptie, die zich vertaalde in hogere uitgaven voor 
eerste levensbehoeften: beter voedsel – meer vlees bijvoorbeeld – meer kle-
ding, schoeisel en betere huisvesting.14

De flinke stijging van de welvaart, niet alleen van arbeiders maar over de 
hele linie, betekende ook meer geld om meubels, linnengoed, spiegels en 
boeken aan te schaffen. Daardoor kwamen deze goederen in steeds grotere 
hoeveelheden in huishoudens voor, maar tegelijkertijd werden ze daardoor 
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in de inventarissen ‘per eenheid’ vermoedelijk lager getaxeerd. Dat kan voor 
boeken opgaan, maar ook voor allerlei andere goederen. Bij kleding in de 
rijkere inboedels is het bijvoorbeeld zonneklaar dat de notarissen steeds la-
gere bedragen noteerden, terwijl onaannemelijk is dat de zeer welgestelden 
minder, of minder dure kleding gingen dragen. Met andere woorden, een 
stijgende waarde van de inboedel tussen 1860 en 1915 wegens een groter 
wordende welvaart, werd vermoedelijk gecompenseerd door lagere taxaties 
van de notaris. Alles bij elkaar is het welstandsniveau oppervlakkig gezien 
wel vergelijkbaar. Daarom zijn voor de twee steekproefperioden dezelfde 
welstandsklassen aangehouden. Omdat gekozen is voor vrij ruime wel-
standsklassen is het probleem ook niet zo groot.

‘Een partij boeken’: categorieën boekenbezit
Deze gestratificeerde steekproef op basis van de waarde van de inboedel en 
beroepsgroep is wel representatiever dan een aselecte steekproef, maar is 
daarmee nog niet representatief voor de hele bevolking. Het vertalen van de 
resultaten van deze steekproef naar de hele bevolking komt in het volgende 
hoofdstuk aan bod. Maar voordat we ons bezighouden met de boeken in de 
boedels, is het nodig om in te gaan op een ander aspect van het bronnenma-
teriaal: de vage aanduidingen van het boekenbezit. Zoals al eerder opge-
merkt, gingen notarissen het steeds meer hebben over ‘enige boeken’. Dat 
deden ze in de achttiende eeuw ook al, maar in de negentiende en vroege 
twintigste eeuw nam dit hand over hand toe. De Kruif constateerde voor 
haar Haagse, achttiende-eeuwse inventarissen dat van de 618 boedels waarin 
boeken werden genoemd, de notaris zich in negentig inventarissen helemaal 
niet uitliet over de aard van de boeken, en in de rest, 528 boedels, ofwel 85 
procent, werden titels genoemd, waarvan in 213 gevallen zelfs álle titels. Ruim 
een eeuw later was dit ingrijpend veranderd. De cijfers spreken voor zich: in 
de 128 Haarlemse inventarissen van mijn steekproef waarin boeken voorko-
men, is vaagheid absoluut overheersend. In 1860 werd nog in negentien boe-
dels een enkele titel, naam van een auteur of van een genre genoemd, in 1915 
ontbreekt elke informatie. Alleen in de boedelbeschrijving van Arentina 
Arendsen werd vermeld dat haar legaat toneelliteratuur en een religieus tijd-
schrift betrof, maar daarnaast werd in geen enkele inventaris meer opge-
schreven dan alleen ‘een kerkboek’, ‘een partij boeken’, ‘enige boeken’ of iets 
dergelijks.15

Zoals gezegd zijn de gegevens van De Kruif en die van mij op een ver-
schillende manier tot stand gekomen en daardoor niet helemaal vergelijk-
baar, maar ik heb precies één promille van de titels van De Kruif. Tegenover 
de 11.000 titels uit het Haagse materiaal staan er elf uit de Haarlemse bron-
nen. Vaak is dat alleen maar een flard van een titel zonder een auteur erbij: 
Vaderlandsche gedichten kan natuurlijk van alles zijn, net als Histoire de Na-
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poléon. In 1860 worden daarnaast dertig auteursnamen genoemd, de meeste 
zonder een titel erbij. De werken van Cats komen drie keer voor, Sepp, De 
vogelen, twee keer, de andere namen en titels één keer. We zijn in dit opzicht 
dus snel uitgepraat. De Kruif, en ook andere onderzoekers die boeken in 
achttiende-eeuwse boedels bestudeerden, stelden vast dat de nauwkeurig-
heid van de notarissen te wensen overliet, maar ten opzichte van mijn peri-
ode is deze nalatigheid dus wel erg relatief.16 Vaststaat dat in de loop van de 
tijd de detaillering van de inventarissen, zeker wat betreft de boeken, verder 
afnam. Voor een onderzoek naar de populariteit van titels en genres zijn de 
negentiende- en vroegtwintigste-eeuwse boedels totaal ongeschikt, maar ze 
zijn daarmee nog niet waardeloos voor het onderzoek naar de leescultuur.17

Zo werd het boekenbezit van de spoorwegbeambte Frans van den Broek 
(1824-1860) door de notaris omschreven als een mahoniehouten boeken-
hanger 75 cent, met daarop enige boeken ƒ 1,75; de rest van zijn inboedel 
werd op ruim ƒ 500 geschat.18 Hendrik Flier (1806-1861), een timmerman 
met een inboedel van ruim ƒ 700, had ook een boekenhanger in huis, die 
samen met ‘enige boeken’ ƒ 2 waard was.19 Makelaar Gerard Holst (1784-
1859) was heel wat meer gezegend met aardse goederen. Zijn boedel werd 
op ƒ 1911 getaxeerd. Dat was veel, want hij woonde op twee kamers bij zijn 
dochter en schoonzoon. Zijn kamers waren volgepropt met allerlei snuiste-
rijen: er stonden étagères met daarop vaasjes, bekertjes en beeldjes, verder 
tafeltjes met kandeelgoed, kommetjes, pulletjes, melkketeltjes, theepotten 
enzovoort. Te midden van deze uitstalling hing in de voorkamer een maho-
niehouten boekenhanger van ƒ 3. De meeste boeken bevonden zich echter in 
de slaapkamer in een vaste kast. Hier noteerde de notaris: ‘eene verzameling 
boeken waaronder in folio Cats werken, in quarto Chomel, huishoudkundig 
woordenboek, Stuart Romeinsche geschiedenis, in octavo onderscheidene 
dichtwerken van Tollens, Spandau, ter Haar en meer anderen, alles bijelkan-
der geschat op de som van zeventig gulden’.20 Frans van den Broek en Hen-
drik Flier behoorden dus onmiskenbaar tot een heel andere categorie boe-
kenbezitters dan Gerard Holst. De notarissen zijn doorgaans veel vager 
over het type boeken dat ze onder ogen krijgen dan bij Holst, en ze doen 
evenmin moeite om aantallen te schatten, maar ze noemen wel een waarde 
van de boeken, al dan niet in combinatie met boekenmeubels of ander huis-
raad. De vaagheid van de notaris kunnen we alleen hanteren door zelf ook 
niet al te exact te willen zijn. Daarom zijn boekenbezit en boekenbezitters in 
zes ruime categorieën ingedeeld.

De eerste twee categorieën zijn eenvoudig en gemakkelijk vast te stellen. 
De eerste categorie zijn de erflaters met een inboedel zonder enig boek, de 
tweede heeft alleen een een bijbel of kerkboek in eenvoudige uitvoering.21 
De kerkboeken staan meestal bij het goud en zilver en worden, anders dan 
andere boeken, qua aantal exact omschreven: ‘een kerkboek met twee zilve-
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ren sloten ƒ 4,50’. Bij de kostbaardere inboedels waarin ook andere boeken 
te vinden zijn, komen veel hogere bedragen voor bijbels en kerkboeken voor. 
De waarde van deze boeken heeft natuurlijk niets te maken met de boeken-
passie van hun eigenaar, maar alles met de hoeveelheid edelmetaal die erin 
verwerkt is. Daarom zijn ze qua aantal wel meegeteld, maar niet betrokken 
in de schatting van de waarde van het boekenbezit, omdat dat onzuivere ver-
gelijkingen oplevert.

De derde categorie heeft ‘weinig’ boeken, ter waarde van maximaal ƒ 5. 
Tot deze categorie zijn ook de inboedels gerekend waarin wel sprake is van 
een boekmeubel, maar geen boeken worden genoemd. Doorgaans zal een 
boekenhanger een signaal zijn dat er boeken waren, alhoewel dat niet hele-
maal zeker is. Het zal van het toeval afhangen of de notaris de moeite nam 
om op te schrijven: ‘en de boeken’. Soms is genoteerd: ‘een boeketagère met 
boeken 1 gulden’, of: ‘een boekenhanger en de boeken 2 gulden, een andere 
keer staat er ‘een boekenhanger 2 gulden’. Meestal betreft het in deze cate-
gorie een of twee gulden aan boeken, vaak inclusief het boekenmeubeltje.

Het is onmogelijk om aan te geven hoeveel boeken er bedoeld zijn met 
‘een boekenhanger met enige boeken’. Dat hangt vanzelfsprekend sterk af 
van het soort boeken, maar het gaat in zo’n geval om een paar, niet al te kost-
bare boeken. Misschien is een schatting dat een bedrag van ƒ 1 in deze cate-
gorie verwijst naar maximaal tien boeken, niet helemaal een slag in de lucht. 
Pakketten diverse boeken op de veilingen, zoals die van Daniël de Haan, 
brachten meestal enkele dubbeltjes op. Een andere aanwijzing voor de waar-
de van ‘gewone’ tweedehandsboeken is de boedelinventaris van Jan Gerrit-
sen (1826-1859), die aan de Grote Houtstraat een boekhandel annex leenbi-
bliotheek exploiteerde. De leesinrichting bestond uit ongeveer negenhonderd 
boekdelen, die volgens de schatter samen ƒ 90 waard waren.22 Boeken uit 
zo’n commerciële leenbibliotheek, meestal romans, brachten niet veel op, 
zeker niet als ze al door vele handen waren gegaan.

De vierde categorie (‘midden’) is ruim genomen, het betreft boekenbezit 
met een waarde tussen de ƒ 5 en ƒ 50. Erflaters in deze categorie hebben niet 
heel veel boeken, maar ook niet heel weinig. Bij een wat groter boekenbezit 
zullen de boeken gemiddeld wat duurder zijn geweest dan in de categorie 
‘weinig boeken’: ƒ 50 zal niet vijfhonderd boeken hebben betekend, maar 
waarschijnlijk wat minder.23 Tot deze middencategorie behoorde bijvoor-
beeld Arentina Arendsen, wier legaat aan de Stadsbibliotheek op ƒ 15 werd 
getaxeerd. Tot deze boekenbezitters behoort ook Dirk van Beusekom (1791-
1858), koopman en fabrikant van Vrieschgroen (een groene verfstof ge-
maakt van salmiak en koper). Zijn inboedel was ruim ƒ 1000 waard. Hij had 
‘een boekenkast met diverse boeken als Kok, Woorden,24 Vaderlandsche ge-
dichten, Martinet, Cathegismus der Natuur en anderen’ in totaal op ƒ 20 
geschat. De boekenkast stond op zolder, waar de notaris ook een kastje met 
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schoolboeken aantrof, dat op ƒ 2 werd getaxeerd. In een zijkamer hing nog 
een boekenrekje.25 Zowel de vermelding van titels is zeldzaam, als die van de 
schoolboeken. Schoolboeken werden doorgaans als persoonlijk bezit van de 
kinderen beschouwd, net als hun kleding en speelgoed, en werden daarom 
niet genoemd.26 Er zijn maar twee andere boedels waarin schoolboeken 
worden genoemd, maar het betreft een hoofdonderwijzer en een institu-
teur, een kostschoolhouder, voor wie de schoolboeken een soort bedrijfska-
pitaal waren.

De vijfde categorie (‘veel boeken’) heeft een geschat boekenbezit van 
ƒ 50 tot ƒ 100. Nog geen uitgebreide bibliotheek, maar wel een behoorlijk 
boekenbezit. Sporadisch komen titels voor, zoals in de boedelbeschrijving 
van mej. Helena Deiman (1785-1859) die voor ruim ƒ 2500 aan goederen na-
liet. Bij haar trof de notaris een eikenhouten boekenkast aan die ƒ 16 waard 
was. In de kast bevond zich ‘een partij boeken in verschillende talen en we-
tenschappen, waaronder voorkomen de werken van Byron, Gellert, Pope, 
Vondel en anderen’, gewaardeerd op ƒ 60.27 Een andere erflater in deze cate-
gorie is de in 1915 overleden gepensioneerde kapitein-luitenant ter zee, jonk-
heer Cornelis Charles van der Wijck (1838-1915). Zijn boekenbezit werd 
door de notaris omschreven als: ‘een eikenhouten boekenkast 50 gulden, de 
boeken 80 gulden’.28 Dit is weer een van de vele boedels waaruit blijkt hoe 
weinig boeken relatief waard waren: het porselein dat Van der Wijck in huis 
had, werd geschat op ƒ 1287.

De zesde en laatste categorie (‘bibliotheek’) zijn erflaters met een boe-
kenbezit boven de ƒ 100. Daniël de Haan, wiens boekenbezit – inclusief de 
boekenmeubels – werd geschat op ƒ 225, viel in deze categorie. Een ander 
voorbeeld is de zeer welgestelde advocaat en procureur mr. Johan Spoor 
(1866-1912) die voor ruim ƒ 11.000 aan inboedel naliet. In zijn huis stonden 
op meer plaatsen boeken: in de bovenhuiskamer waren twee vaste kasten 
met boeken en in Spoors eigen kamer trof de notaris twee boekenkasten 
aan. In een daarvan stond een partij boeken, in de andere een eetservies en 
enig kristal. De boeken in huis waren enige tientjes waard, maar in Spoors 
kantoor vlak bij zijn huis aan de Wilhelminastraat, bevond zich een partij 
boeken ter waarde van ƒ 800. De notaris liet zich verder niet uit over de aard 
van de boeken, maar het zal wel een collectie jurisprudentie zijn geweest. In 
elk geval duidt een dergelijk bedrag op een grote boekenverzameling.29 Het 
is dus niet zo moeilijk om Spoor in te delen in de hoogste categorie, al geeft 
de vermelding van het eetservies in de boekenkast wel te denken. Een boe-
kenkast wil dus niet altijd zeggen dan er boeken zijn.

Ook andere inventarissen laten zien hoe gecompliceerd de informatie 
kan zijn. Zo is er de boedel van de eerwaarde Johannes Breukel, pastoor in 
ruste, die in december 1860 op 71-jarige leeftijd overleed.30 Hij genoot een 
ruim pensioen van ƒ 600 per jaar, zijn boedel was bijna ƒ 1200 waard en er 
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waren behoorlijk veel contanten en effecten in huis. Kosten noch moeite 
werden gespaard om deze pastoor een luisterrijke begrafenis te geven. Geld-
gebrek kan er niet geweest zijn. Maar zijn boedelbeschrijving vermeldt geen 
enkel boek, zelfs geen bijbel of kerkboek! Slechts twee kruisjes in de slaapka-
mer en een op de overloop getuigen van een religieus leven. Woonde hij in 
een pastorie en werden alleen zijn eigen bezittingen beschreven? Het lijkt er 
helemaal niet op, want zijn huishoudster leidde de notaris rond door het 
huis en alle keukenspullen, serviesgoed, linnen en meubels werden ijverig 
genoteerd. Misschien was hij slechtziend geworden en waren, net als bij 
Gallandat Huet, zijn boeken al de deur uitgedaan? Zelfs dan blijft het vreemd 
dat ook alle kerkboeken waren verdwenen. Kortom: waren er geen boeken of 
besteedde de notaris er geen aandacht aan?

Met de religieuze boeken is er namelijk wat vreemds aan de hand. Het 
aantal bezitters van alléén maar religieuze lectuur in huis daalt tussen 1860 
en 1915 van elf naar drie. De vermindering van het aantal kerkboeken doet 
zich ook voor bij degenen die naast een bijbel of kerkboek ‘gewone’ boeken 
hebben. In precies de helft van het aantal boedels van 1860, dus in veertig 
gevallen, werd melding gemaakt van een kerk- of ander religieus boek, in 
1915 gebeurt dit nog maar bij veertien van de tachtig boedels. Bovendien zijn 
deze kerkboeken in de twintigste-eeuwse boedels geen van alle veel waard. 
Het allerduurste kerkboek begin twintigste eeuw is er een ‘met gouden krab’ 
dat op ƒ 15 werd geschat.

Het is een raadsel waarom er begin twintigste eeuw niet langer kostbare 
bijbels en andere prijzige kerkboeken in de inboedels zijn te vinden.31 Eerder 
werden ze vaak als apart legaat genoemd. Zo legateerde Harmina Eijmer 
(1785-1863) een bijbel met gouden sloten en platen van ƒ 110 aan haar broer 
en een andere bijbel met twee gouden sloten, op ƒ 100 geschat, aan een 
nicht.32 Een kerkboek met gouden sluitingen in ‘paarsch fluwelen band’ van 
ƒ 34 van een zandhandelaar wordt in een boedelinventaris van 1860 ge-
noemd, maar iets vergelijkbaars komt een halve eeuw later niet meer voor.33 
En waarom vinden we in 1915 nooit meer een kerkboek van ƒ 80, zoals in de 
boedel van de bekende textielfabrikant Prévinaire en zijn vrouw uit 1859?34 
Deze kostbare religieuze boeken waren begin twintigste eeuw misschien 
niet langer in de mode, of de ontkerkelijking sloeg toe, maar ze werden toch 
niet zomaar weggegooid van de ene generatie op de andere? Misschien heeft 
dit te maken met een toenemende gewoonte van notarissen om deze bezit-
tingen zo privé te beschouwen, dat ze niet geïnventariseerd werden. Als het 
aantal kerkboeken niet dramatisch daalde, maar de notaris ze minder vaak 
opnam in de beschrijving, is het zinnig om de categorie ‘geen boeken’ en ‘al-
leen kerkboeken’ samen te voegen.35
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Boekenbezit en welstand
Met deze samenvoeging blijven er vijf categorieën boekenbezit over en kun-
nen we de erflaters indelen naar welstandsniveau en boekenbezit, zie tabel 
3.1. Ondanks alle vaagheid worden patronen en de uitzonderingen erop 
zichtbaar.

In ruim een halve eeuw die er tussen 1860 en 1915 verloopt, verandert de 
verdeling van de erflaters over de diverse categorieën boekenbezit weinig. In 
1860 had 30 procent, namelijk 24 van de 80 erflaters op zijn hoogst een kerk-
boek in huis, en nog eens 30 procent ‘weinig boeken’. In 1915 waren de cijfers 
wel iets gunstiger, maar nog altijd waren in de helft van de boedels geen, of 
slechts een paar boeken te vinden. In de kolommen ‘totaal’ zijn de tachtig 
boedels uit 1860 ongeveer op dezelfde manier verdeeld over de categorieën 
boekenbezit als de tachtig boedels in 1915. Of dit per categorie boeken om 
eenzelfde hoeveelheid gaat, is onduidelijk. Maar zelfs al bedoelde de notaris 
met ‘enige boeken’ in 1915 meer boeken dan in 1860, lijkt er geen sprake van 
opzienbarende verschuivingen. Het is verleidelijk om op basis van deze sta-
biele verhoudingen in de totaalkolommen te constateren dat er dus geen 
leesrevolutie, in de zin van een aanmerkelijke toename van het boekenbezit 
heeft plaatsgevonden, maar zo eenvoudig ligt dit niet. De boedels zijn im-
mers geen aselecte steekproef, want ze zijn zo gekozen dat de welstandsver-
deling door de tijd heen constant is gehouden, door voor beide steekproef-
perioden een verdeling van 40-20-20 over de drie welstandsklassen aan te 
houden. Maar in werkelijkheid veranderenden de welstandsverhoudingen 
tussen 1860 en 1915 fundamenteel: de armoede verdween niet, maar vermin-
derde aanzienlijk, dus meer mensen vielen in hogere welstandsklassen. Er 
zijn daardoor in 1915 meer inboedels met meer huisraad en dus ook een gro-
ter aantal met boeken. Dit is een groei van het boekenbezit, een ‘leesrevolu-
tie’ dus, die veroorzaakt wordt door een stijging van de welvaart. Ik kom 
hierop terug in het volgende hoofdstuk.

Rijke mensen hebben vaker veel boeken in huis dan arme. Dit is onom-
stotelijk vast te stellen op basis van tabel 3.1, maar ook zonder de tabel had 
iedereen dat wel kunnen bedenken. De relatie is echter niet honderd procent 

Tabel 3.1 Boekenbezit naar waarde inboedel, 1860 en 1915, absolute aantallen inboedels  

  1860    1915   

inboedel <1000 1000-2000 >2000 totaal  <1000 1000-2000 >2000 totaal  

geen/kerkboek 18 4 2 2 4 16 5 1 22 

weinig 17 6 2 25 15 2 3 20 

1 01 5 2 neddim 7 9 8 5 22 

veel 2 4 3 9 0 4 5 9 

bibliotheek 1 1 3 5  0 1 6 7 

totaal aantal 40 20 20 80 40 20 20 80 

 Bron: bijlage 3 
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voorspelbaar: er zijn rijke erflaters met weinig of geen boeken, tegenover 
mensen met bescheiden middelen en toch een behoorlijke collectie. Er is 
ook tussen 1860 en 1915 per welstandsgroep een lichte tendens naar wat 
meer boeken te bespeuren. Zo zijn er in 1860 vijf erflaters uit de laagste wel-
standsklasse die qua boekenbezit tot ‘midden’ of daarboven behoorden, en 
negen in 1915. Het aantal erflaters met inboedels tussen de ƒ 1000 en ƒ 2000 
met weinig boeken daalt ten gunste van de middencategorie en in de hoogste 
klasse neemt het aantal inboedels met veel boeken of een bibliotheek toe.36

Een voorbeeld van een erflater in de laagste welstandsklasse, zelfs in de 
onderste regionen ervan, met een behoorlijk boekenbezit was de 78-jarige, 
ongehuwde Diederika Quanjer (1837-1915). Zij had een mahoniehouten 
boekenkast van ƒ 25, de boeken zelf werden op ƒ 20 gewaardeerd. De boedel 
van Diederika was weinig waard, slechts ƒ 226, omdat zij geen volledig huis-
houden voerde. Keukenspullen ontbreken bijvoorbeeld. Haar huisraad be-
vond zich in een zitkamer, een slaapkamer en een portaal, dus misschien 
was ze bij iemand in pension.37 Een ander voorbeeld is Gerardus van Luijken 
(1851-1914), een bloemistarbeider die 63 jaar oud overleed, zonder erfgena-
men in de rechte lijn. Ook hij woonde waarschijnlijk bij iemand in, want in 
deze boedel treffen we geen keukenspullen aan. De totale waarde van zijn 
huisraad, inclusief het goud en zilver, was maar ƒ 112. De groei van de be-
staanszekerheid die zich begin twintigste eeuw manifesteerde, is in deze 
boedel echter zichtbaar. Gerardus had drie spaarbankboekjes, bij de rijks-
postspaarbank (ƒ 746), bij de nutsspaarbank (ƒ 706) en bij de Nederland-
sche Roomsch Katholieke Volksbond, afdeling Haarlem (ƒ 639), bovendien 
had hij in totaal voor ƒ 2500 vorderingen op de Haarlemsche Bankvereeni-
ging. Nu lijkt dat allemaal wel relatief veel, maar in geval hij geen pensioen 
kreeg, ouder was geworden en niet langer kon werken wegens toenemende 
gebreken, een niet ondenkbeeldig scenario, was een dergelijk kapitaaltje 
voor iemand zonder kinderen hard nodig om te overleven. In elk geval had 
hij meer boeken in huis dan de meeste erflaters met een bescheiden hoeveel-
heid huisraad. De notaris trof bij hem een mahoniehouten boekenkastje 
aan, dat samen met de boeken op ƒ 35 werd gewaardeerd.38

Diederika Quanjer en Gerardus van Luijken zijn uitzonderingen op de 
parallellie tussen omvang van de boekenverzameling en de waarde van het 
huisraad. Ze zijn niet representatief voor het ‘normale’ boekenbezit in hun 
inboedelklasse, maar wel interessant. Er zijn meer van dergelijke uitzonde-
ringen. Er zijn bijvoorbeeld enkele welgestelde erflaters die weinig geest-
drift aan de dag legden voor boeken. Wie zijn deze mensen, voor wie boeken 
kennelijk geen aantrekkingskracht hadden? Het moet een keuze zijn ge-
weest, omdat geld geen rol kan hebben gespeeld. Bij de hoogwelgeboren 
vrouwe Helena Jeanetta Hartkamp (1776-1857), weduwe van Ralph Dundas, 
Baron Tindal, werd het huisraad gewaardeerd op bijna ƒ 4000, maar er was 
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geen enkel boek in huis.39 Bij een andere weduwe lag tussen de rommel op 
zolder een partij boeken van ƒ 2 en meer onder handbereik een kerkboek 
met een gouden slot. Ook hier kan het niet aan haar financiën hebben gele-
gen, want de inboedel was ƒ 1356 waard en er was voor ruim ƒ 500 aan con-
tanten in huis.40 Dergelijke voorbeelden zijn ook te vinden in het begin van 
de twintigste eeuw. Sophia van der Aa (1838-1915) had in haar inboedel van 
ƒ 3973 slechts één boek, een kerkboek van ƒ 5, haar totale nalatenschap had 
een waarde van ruim ƒ 25.000. Dit is overigens een van de weinige gevallen 
met een uitgebreide lijst van schulden, die laten zien dat haar belangstelling 
voor het gedrukte woord zich niet beperkte tot dit kerkboek: ze had een 
abonnement op de Annalen van het St. Jozefmissiehuis, op de Katholieke Il-
lustratie en op de Nieuwe Haarlemsche Courant. Helaas wordt maar in weinig 
boedels een nauwkeurige lijst van schulden opgesteld, zodat dit soort infor-
matie meestal ontbreekt.41

Er waren ook andere erflaters met weinig belangstelling voor boeken. 
Ezechiel Davidson (1855-1912) had een zaak in maatkleding aan de Grote 
Houtstraat. ‘Kleermaker’ was veel te simpel om deze ondernemer aan te 
duiden, zelf noemde hij zich ‘tailor’. Hij woonde met zijn vrouw, zijn twee 
dochters en drie zoons aan het Wilhelminapark. Zoals zo vaak in de kle-
dingindustrie, had hij geen atelier, maar besteedde het werk uit aan thuis-
werkers, in zijn geval veertig mensen.42 Dit is een van de rijkste inboedels uit 
het bestand. Het riante woonhuis telde onder andere een jongedameskamer, 
een jongenskamer en een gouvernantekamer. Na een lange opsomming van 
meubels en ander huisraad besluit de inventarisatie met een enorme lijst van 
gouden en diamanten sieraden en zilverwerk. In totaal was er voor ruim 
ƒ 8000 aan goederen. Maar te midden van al deze rijkdommen is merk-
waardigerwijs geen enkel boek te vinden, zelfs geen boekenmeubel, behalve 
een boekenstandaard in de jongenskamer. Licht om te lezen was er in elk 
geval wel, want dit is het enige huis waar de schatter overal elektrische kro-
nen en muurarmen aantrof. De minutieuze beschrijving van het huisraad 
maakt het onwaarschijnlijk dat boeken en boekenmeubels over het hoofd 
waren gezien. Maar vanwaar dan de forse openstaande rekeningen bij de 
Haarlemse boekhandelaren, die worden opgesomd? Aan J.M. Stap ƒ 13,30 
en ƒ 45,57, aan H. de Vries ƒ 12,17, aan A. Vernout ƒ 1,45 en ƒ 62,32, aan H.N. 
Mul ƒ 13,70 en ten slotte aan G.W. Groeneveld ƒ 29,85. Mogelijk hebben 
deze rekeningen betrekking op schrijfwaren of klein drukwerk als visite-
kaartjes, advertenties en brochures, die met het bedrijf samenhingen. Of 
misschien waren de bedragen ook voor de aanschaf van schoolboeken. Hoe 
dan ook, een ‘eigen’ boekenkast hadden Ezechiel en zijn vrouw niet.43

Het omgekeerde doet zich ook voor: mensen met weinig middelen en veel 
boeken. Vooral de paar erflaters uit de klasse tot ƒ 1000 met veel boeken of 
zelfs een bibliotheek trekken de aandacht. Een van hen was de kunstschilder 
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en onderwijzer in de schilderkunst Johannes Reekers (1790-1858), die een be-
scheiden inboedel van ƒ 500 had. Daarvan schatte de notaris het teken- en 
schildergereedschap en de schilderijen op ƒ 368, zodat het huisraad maar 
ƒ 132 waard was. Aan kostbaarheden was er een gouden zakhorloge, verder 
niets. Reekers werd voor ƒ 90 begraven, een bescheiden bedrag dat voor het 
overgrote deel door een begrafenisbus werd betaald. Er waren nogal wat 
schulden en op zijn woonhuis in de Schagchelstraat rustte een hypotheek van 
ƒ 1000. Om rond te komen had Reekers, een weduwnaar die met twee onge-
huwde dochters samenwoonde, twee huurders in huis, een mej. de weduwe 
Krassenberg,44 en een mej. Vrieswijk. Het gezin had alles bij elkaar niet veel 
te besteden, er was geen armoede, maar nog lang geen rijkdom. Gezelligheid 
was er wel, want dit is een van de zeer weinige inventarissen waar we gezel-
schapsspellen aantreffen: een dambord, er waren schaakstukken, twee domi-
nospelen en een kienspel. Ook andere studies naar boedelinventarissen ma-
ken melding van het sporadisch voorkomen van gezelschapspellen.45 De 
boeken lijken vakliteratuur geweest te zijn, die de notaris beschreef samen 
met de schildergereedschappen: ‘een partij diverse boekwerken, waaronder 
Houbraken, Immerzeel, Leven der schilders enz. 60 gulden’.

Veruit de meest intrigerende boedel in deze categorie is die van de schil-
der en glazenmaker Johan Gerhardt Erdtsieck (1811-1855) en zijn echtgenote, 
mej. Adriana Johanna van der Horst. Zij wordt in de boedel omschreven als 
‘de schilders- en glazenmakersaffaire uitoefenende’. Ze moest wel, want na 
de dood van Johannes bleef ze achter met zes minderjarige kinderen. Een 
meerderjarige zoon werkte als zelfstandig glazenmaker elders in de stad. De 
schatter was snel klaar met het huisraad: een geschilderde tafel, voor ƒ 10 kle-
ding van de overledene, een paar bedden, wat serviesgoed en keukenspullen. 
De uiteindelijke uitkomst was: ‘totaal van het huisraad, de meubelen en boe-
del, het linnen, de kleederen enzovoorts, ter somma van vier en zeventig gul-
den vijftig cents’. Daarna ging de schatter verder met de kostbaarheden. Be-
halve een zilveren penning van ƒ 1,85 waren er geen andere sieraden. Maar 
dan komt het: ‘eene partij zeer goede boeken, voor het grootste gedeelte het 
historiëele vak betreffende, waaronder voorkomen, de werken van Van Loon, 
Brandt, Wagenaar, Van Kampen, Le Long, Le Clerc, Suikers en Verburg, 
Schrevelius en vele andere, benevens eenige landkaarten, te zamen gewaar-
deerd op tweehonderdvijftig gulden’. De twee boekenkasten waarin deze 
schat zich bevond, hadden een waarde van exact 1 procent daarvan, ƒ 2,50. 
Naast de kostbare boeken was het enige waardevolle bezit hun huis aan de 
Nieuwegracht, waarop een hypothecaire schuld van ƒ 450 rustte. De notaris 
meldde aan het eind dat de begrafenis ruim ƒ 80 had gekost, dat er voor ƒ 65 
huiselijke schulden waren en ten slotte dat hij van half tien tot twaalf uur met 
deze klus bezig was geweest. Waarvan akte.46

Dit is toch wel een heel merkwaardige boedel. Terwijl het overgrote deel 
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van de erflaters in deze welstandsklasse alleen een kerkboek naliet, of hoog-
stens voor enkele guldens aan boeken, treffen we hier een partij zeer goede, 
maar ook zeer kostbare boeken aan. Erdtsieck had kennelijk een passie voor 
geschiedenis, maar waar kwam het geld voor deze boekencollectie vandaan? 
Werden alle verdiensten van de glazenmakersaffaire in boeken omgezet? 
Was de hypotheek op het huis gebruikt om de kostbare aankopen te finan-
cieren? Het lijkt er meer op dat hij het huis gewoon had gekocht met behulp 
van een hypotheek. Had hij of zijn vrouw deze collectie ooit op een of an-
dere manier gekregen? Was dit de complete boekenverzameling of had zijn 
weduwe alvast wat boeken verkocht om rond te komen en de begrafenis te 
betalen? Wel vragen, geen antwoorden.

Affiniteit met boeken: boekenbezit naar beroepsgroep
Persoonlijke voorkeuren en keuzen beïnvloeden het boekenbezit, zoals te 
zien is aan de uitzonderlijke boedels. Deze persoonlijke voorkeuren vertalen 
zich vanzelfsprekend des te gemakkelijker in boekenbezit naarmate men 
welgestelder is. Geld is een van de verklaringen voor de verschillen in om-
vang van boekenbezit. De vraag is of er andere verklaringen zijn voor de 
variatie in boekenbezit. Een sociale groep wordt immers door méér bepaald 
dan alleen welstand en juist daarom zijn de boedelinventarissen ook geselec-
teerd op beroep van de erflater, of indien een gehuwde vrouw overleed, op 
basis van het beroep van haar man. Dit maakt het mogelijk te analyseren of 
zich per beroepsgroep verschillen in boekenbezit voordoen. Er zijn zeven 
beroepsgroepen geformeerd:

1 arbeiders: werkman, koetsier, portier, winkelbediende;
2 verzorgende ambachten en kleine zelfstandigen: bakker, kleermaker, sla-

ger, huisschilder, koffiehuishouder;
3 technische ambachten en beroepen: timmerman, horlogemaker, boek-

drukker, technicus;47

4 handelaren en ondernemers: winkelier, koopman, commissionair, fabri-
kant;

5 artistieke en intellectuele beroepen: onderwijzer, leraar, kantoorbedien-
de, kunstschilder, ambtenaar, notaris, advocaat, predikant;

6 mannen zonder beroep;48

7 vrouwen zonder beroep: vooral ongehuwde vrouwen, een enkele weduwe.

Deze beroepsgroepen zijn voor de overzichtelijkheid verder geclusterd, om-
dat het boekenbezit van sommige beroepsgroepen overeenkomsten ver-
toont met dat van andere groepen. Voor de overzichtelijkheid zijn in tabel 
3.2 tevens de hoogste twee categorieën boekenbezit samengevoegd.



73

De enige opvallende verschuiving tussen 1860 en 1915 is de groei van het 
aantal arbeiders met een bescheiden boekenbezit. Het boekenbezit lijkt iets 
gewoner te worden in deze sociale laag, vermoedelijk wegens een stijging 
van de welstand. Anders dan bij de overige groepen in deze tabel verdubbelt 
de gemiddelde waarde van de inboedel.49 De absolute aantallen zijn hier 
echter erg klein, daarom zijn conclusies weinig hard te maken.

In grote lijnen wijst deze tabel op een sterke relatie tussen beroep en boe-
kenbezit. Zowel in 1860 als in 1915 hebben ambachtslieden in de verzorgen-
de sector, kleine zelfstandigen, handelaren en ondernemers onmiskenbaar 
minder belangstelling voor boekenbezit dan degenen met een technisch, ar-
tistiek of intellectueel beroep. Erflaters zonder beroep zweven daar tussen-
in. De lichte tendens naar een groter boekenbezit die bleek uit tabel 3.1, ma-
nifesteert zich vooral bij groepen i (arbeiders), iii (technische, artistieke en 
intellectuele beroepen) en iv (mannen en vrouwen zonder beroep), maar 
helemaal niet bij groep ii (ambachtslieden in de verzorgende sector, kleine 
zelfstandigen, winkeliers, kooplieden en fabrikanten). De verschillen in wel-
stand tussen groep ii en groep iii zijn niet zo groot dat ze dit verschil in 
boekenvoorkeur kunnen verklaren.

Waardoor komt dit frappante verschil dan wel? Als we bijvoorbeeld de 
ambachtslieden in de verzorgende sector enerzijds nemen en de technische 
am bachten en beroepen anderzijds, is er een grote overeenkomst in welstands-
niveau. De omvang van het boekenbezit verschilt echter onmiskenbaar. Er is 
een grotere belangstelling voor boeken bij timmerlieden, horlogemakers en 
boekdrukkers, dan bij kamerbehangers, kleermakers, koffiehuishouders en 
broodbakkers. Bij boekdrukkers is een zekere affiniteit met boeken niet zo 
vreemd. Wellicht hebben andere beroepsbeoefenaren in de ‘technische sfeer’ 
meer scholing gehad of moesten ze bij de uitoefening van hun vak wel eens 
teruggrijpen op een boek en hadden ze daardoor een grotere intellectuele 
belangstelling dan hun collega’s in de verzorgende sector. Het ging ook om 
beroepen met iets minder lange werkdagen, waardoor er tijd was om te lezen. 
Winkeliers en bakkers hadden vrijwel nooit vrij.

 

Tabel 3.2 Verdeling boekenbezit per beroepssfeer (%) 
 

    1860     1915  

beroep I II III IV  I II III IV 

geen, kerkboek 83 41 11 24  43 53 13 17 

weinig  17 33 35 26  43 19 17 31 

 13 93 41 41  83 91 51 0 neddim

veel, bibliotheek 0 11 35  10  0 14 30 21 

absoluut aantal 6 27 26 21  7 21 23 29 

 
 I = arbeiders (1) 

II = verzorgende ambachten, kleine zelfstandigen, handelaren en ondernemers (2 en 4) 

III = technische, artistieke en intellectuele beroepen (3 en 5) 

IV = mannen en vrouwen zonder beroep (6 en 7) 

 

Bron: bijlage 3 
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Een van de honderden afbeeldingen van Coutumes des anciens peuples, een boek in bezit van Jan Adam Kruseman.
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Een goed voorbeeld van de belangstelling voor boeken bij ‘technische be-
roepen’ is de boedel van de timmerman Johannes Hendrik Bongaardt (1809-
1863). Alle goederen werden samen op ƒ 520 getaxeerd. Over de boeken 
meldt de inventaris: ‘een geschilderde kast met enige boekwerken over na-
tuur, kunst, godgeleerdheid en geschiedenis, te zamen gewaardeerd op 40 
gulden’ en bovendien nog ‘een geschilderde kast met enige boekwerken, 7 
gulden’ en ‘eenige bouwkundige en andere boekwerken, 15 gulden’.50 Aty-
pisch is een letterzetter die in 1862 op 48-jarige leeftijd overleed en bij wie de 
notaris geen enkel boek aantrof.51 De inboedel was bescheiden, ƒ 243, maar 
er was voor bijna hetzelfde bedrag aan contanten in huis, dus acute geld-
nood was er niet. Andere erflaters met bescheiden middelen maar een intel-
lectueel beroep, zoals onderwijzers, of boekhouders en mensen met een ar-
tistiek beroep, hadden, zoals te verwachten, vaak wat meer boeken in huis 
dan ambachtslieden.

Zowel in 1860 als in 1915 is het bezit van veel boeken of een bibliotheek 
typisch voor de hogere regionen van de artistieke en vrije beroepen, een wei-
nig opzienbarende conclusie. Ter vergelijking: bij de grote inboedels boven 
de ƒ 2000 hadden (1860 en 1915 opgeteld) acht van de twaalf beoefenaren 
van vrije beroepen veel boeken of een bibliotheek in huis, tegenover maar 
drie van de tien kooplieden en fabrikanten en zes van de achttien erflaters 
zonder beroep. Tot de eerste groep behoorde de al eerdergenoemde advo-
caat mr. Johan Spoor, die voor ruim ƒ 800 aan boeken had. De meeste boe-
ken stonden op zijn kantoor, dus zal deze bibliotheek vooral uit jurispruden-
tie hebben bestaan.

De bekende kunstschilder Jan Adam Kruseman (1804-1862) liet eveneens 
een vrij behoorlijke collectie boeken na. Krusemans inboedel had een waarde 
van bijna ƒ 6000, waarvan ruim ƒ 2000 aan schilderijen. De notaris die zijn 
boedel inventariseerde, nam hier de moeite om wat meer op te schrijven over 
de boeken, misschien omdat dit geen doorsnee collectie was. Op zolder trof 
hij een partij boeken ter waarde van ƒ 30 aan, waaronder Museum of painting 
and sculpture, Coutumes des anciens peuples, een vierdelig plaatwerk met voor-
beelden van Perzische, Egyptische, Griekse en Romeinse gebruiken52 en de 
Werken van Cats. Verder had Kruseman nog een boekenkast met groen gor-
dijn, een boekenladder en twee boekenhangers, elk gewaardeerd op een paar 
gulden. In de benedenvoorkamer stond een boekenkastje van ƒ 20 met daarin 
negen boekwerken samen gewaardeerd op ƒ 2,50.53 Enige maanden later 
werd (een deel van?) de schilderijenverzameling en de boeken geveild. De 
schilderijen, studies en prenten brachten ƒ 3720 op, de boeken ƒ 99. Ook hier 
waren bekende boekhandelaren en makelaars weer van de partij: A.C. Kru-
seman, Van der Vlugt, Funke, Van Cittert en Ritsema. Helaas worden noch 
de schilderijen, noch de boeken verder omschreven, we weten alleen dat 65 
veilingnummers betrekking hadden op boeken.54



76

Ook over de uitgebreide boekverzameling van een alleenstaande notaris, 
Pieter van Lee (1787-1854) was de collega die de inventaris opmaakte, mede-
deelzamer dan gewoonlijk. Notaris Gerlings trof ‘in het kabinet’ bij het kan-
toor een partij boekwerken in verschillende formaten aan, ‘waaronder voor-
komen in folio Sepp over de vogelen en andere werken. In octavo werken van 
Van der Palm en Loosjes, Van Walré, Salzmann, Bulwer, Spindler en ande-
ren. Voorts het Staatsblad 1813 en 1829 en een ‘groote partij romans en to-
neelstukken, samen 400 gulden’.55 Er waren nogal wat schulden in deze boe-
del, onder anderen aan uitgevers en boekhandelaren: aan A.C. Kruseman 
over 1848 tot en met 1852 ƒ 103, aan Bohn ƒ 24,95 en aan Brederode ƒ 44,60. 
In totaal beliepen de schulden bijna ƒ 2000. Omdat er in de boedelbeschrij-
ving niet wordt gerept van enig onroerend goed en er, naast de inboedel van 
ƒ 1691, niets was, behalve wat effecten ter waarde van ƒ 100, zal het saldo 
zeker negatief geweest. Het notarisambt bracht dus lang niet altijd rijkdom 
met zich mee. We zien hier overigens een prachtig voorbeeld van hoe stand-
genoten elkaar hielpen. Executeur-testamentair was F.L. Kist, procureur bij 
de arrondissementsrechtbank. En dat niet alleen: hij verklaarde aan het eind 
van de boedelbeschrijving dat hij aan de overledene voor ƒ 2247 aan kostgeld 
had voorgeschoten, dit kwam nog bij de schuld van ƒ 2000. Door deze on-
dersteuning was Pieter niet gedwongen geweest zijn boeken of gouden en 
zilveren spulletjes te verkopen.56

Zoals gezegd waren de notarissen begin twintigste eeuw nog minder 
mededeelzaam over de bibliotheken die zij onder ogen kregen. Toen een 
collega, notaris Benjamin Egbertus Seignette (1857-1915) overleed, maakte 
notaris Ratelband de boedelbeschrijving op en kwam op een totaal van 
ƒ 7224. Het duurste object in deze boedel was een auto van ƒ 2500. Seig-
nette behoorde weliswaar niet tot de allereerste bezitters van een auto in 
Haarlem, maar in 1915 was een auto nog een zeldzaamheid.57 Zijn welstand 
uitte zich ook in de begrafeniskosten, die inclusief de kerkelijke diensten tot 
en met het eerste jaargetijde – hij was katholiek en de familie liet missen 
lezen – ƒ 1891 bedroegen, absoluut het hoogste bedrag uit alle boedels. In 
een van de kantoren trof de notaris een eikenhouten vleugelboekenkast aan 
met boeken, samen gewaardeerd op ƒ 280. Hoewel er ook wat kleine schul-
den waren bij de boekhandelaren A. Bossen en H. Coebergh, leefde dit ge-
zin toch niet erg met boeken, want in het grote woonhuis aan de Kruisweg 
waren behalve in het kantoor nergens boeken te vinden.58 Dat was wel an-
ders bij de weledelzeergeleerde doctor Paulus Peronius Cato Hoek (1851-
1914), ‘wetenschappelijk rijksadviseur in visscherijzaken’, zoals de boedel 
zijn beroep omschrijft. Niet alleen was er in een kamertje een bibliotheek 
en instrumenten ter waarde van ƒ 1500, in de rest van het huis waren overal 
boekenrekken, boekenkasten en boekenstanders te vinden, overigens zon-
der dat er boeken vermeld werden. Boeken worden alleen genoemd bij de 
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notenhouten boekenkast in de achterkamer, kast en boeken waren samen 
ƒ 35 waard.59 Boeken speelden in dit gezin onmiskenbaar een grotere rol dan 
in dat van Seignette.

Welgestelde fabrikanten en kooplieden komen niet zo vaak voor bij de 
grote boekenbezitters. Dit betekent gemiddeld een geringere affiniteit met 
boeken. Een flinke collectie boeken werd in deze kringen niet essentieel ge-
vonden bij het benadrukken van hun sociale status. Neem de bekende textiel-
fabrikant Marie Prosper Theodore Prévinaire (1821-1885). In 1859 overleed 
op jeugdige leeftijd zijn vrouw, Johanna Maria van Wickevoort Crommelin. 
Het echtpaar was gehuwd in gemeenschap van inboedel, buiten de gemeen-
schap vielen winst en verlies van de textielfabriek. De boedel was uitzonder-
lijk veel waard, namelijk ruim ƒ 11.000. Het ontbrak het echtpaar Prévinaire 
aan niets. De buitenplaats Nijverveld aan de Zijlweg had een groot aantal 
vertrekken, met allemaal een eigen functie: de eetkamer, de winterslaapka-
mer, de zaal, de rode zaal, de tuinkamer, de jachtkamer, de strijkkamer en ga 
zo maar door. De notaris noteerde ook de rijtuigen, de paarden, de oranjebo-
men en de zeventien herten die bij dit buiten hoorden, de roedel vertegen-
woordigde een waarde van ƒ 255. Het huisraad was ongeveer ƒ 7500 waard, 
de juwelen, goud en zilver beliepen ƒ 3500, met als kostbaarste voorwerp een 
broche met briljanten van ƒ 1400. In de lijst van goud en zilver staat ook een 
kerkboek met twee gouden sloten van ƒ 80. In deze boedel worden verder 
helemaal geen boeken genoemd, wel signaleerde de notaris een mahoniehou-
ten boekenkast van ƒ 25 en een andere, met glazen in de deuren, van ƒ 10. 
Zelfs als we aannemen dat de twee boekenkasten gevuld waren met boeken, 
hebben de boeken, gezien de bedragen noch een omvangrijke, noch een kost-
bare collectie gevormd.60

Prévinaire en ook de eerdergenoemde, zeer welgestelde ‘tailor’ Ezechiel 
Davidson waren typischer voor hun milieu dan de bierbrouwer Daniël de 
Haan.61 Ook Hendrik Rookmaaker (1787-1860), een koopman in wijnen, 
was een uitzondering. Hij behoorde met een inboedel van ƒ 6800 tot de rijk-
ste Haarlemmers. Rookmaaker bezat twee huizen, een aan de Bakenes-
sergracht en een buitenhuis in Bloemendaal. Hij lijkt iemand te zijn geweest 
die het laatachttiende-eeuwse ideaal van de verlichte koopman belichaamde 
met zijn uitgebreide belangstelling voor kunst, literatuur en natuurweten-
schap. De notaris maakte een aparte lijst van de schilderijen, boeken, pren-
ten en rariteiten. De schilderijen waren gezamenlijk ƒ 877 waard. De lijst 
noemt twee collecties boeken, de eerste is getaxeerd op ƒ 150 en als volgt 
omschreven: ‘Les faites de la Nation Française, Sepp en Nozeman, De vogelen 
en een statenbijbel met prenten, een Histoire de Napoléon en diverse boek-
werken’. De tweede collectie is ‘een geschilderde kast met boeken, zamen 
gewaardeerd op 60 gulden’. De lijst rept verder nog van een verzameling 
microscopen, een toverlantaarn, een camera obscura, allerlei lenzen en een 
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rariteitenkastje.62 Rookmaaker en de glazenmaker Johan Erdsieck waren de 
enigen uit deze beroepsgroep die een bibliotheek hadden, de rest zat daar 
allemaal onder.

Een week of zes na het opmaken van de akte werden Rookmaakers boe-
ken geveild in het lokaal van publieke verkopingen aan de Warmoesstraat. 
Van deze veiling is ook een notariële akte opgemaakt. Helaas geeft de vei-
lingakte geen titels, wel de opbrengst van de 550 kavels met boeken, namelijk 
ƒ 650. Opnieuw dus heel wat meer dan de bedragen genoemd in de boede-
linventaris. Kopers waren vooral boekhandelaren, zoals de boekhandelaar, 
makelaar en auctionaris J. Ritsema, daarnaast A. Engesmet, ‘in antiquitei-
ten’, die ook vaak optrad als schatter voor de notaris en tevens degene was 
die als makelaar betrokken was bij deze veiling, voorts de boek- en kunst-
handelaar J.J. van Brederode en de boekhandelaar P. van Cittert. Ook een 
Amsterdamse veilinghouder als G.D. Bom kwam op deze veiling af. Het 
lijkt erop dat niet alleen maar kostbare boeken werden geveild, want een 
aantal uitdragers was ook van de partij. Deze mensen, die zich onderaan de 
hiërarchie van handelaren in tweedehandsboeken bevonden en die van alles 
en nog wat kochten en verkochten, probeerden op deze boekenveiling ook 
iets van hun gading te vinden.63

Wat ten slotte de erflaters zonder beroep betreft, deze hebben meer boe-
ken in 1915 dan in 1860. In 1860 lieten maar twee erflaters veel boeken na, 
terwijl er in 1915 vier met veel boeken en twee met een bibliotheek waren. 
Op het gevaar af de lezer eindeloos te vermoeien met allerlei voorbeelden, 
toch nog een, te mooi om te laten liggen. De allerrijkste boedel uit het hele 
bestand is de nalatenschap van jonkheer Johan Adriaan Paulus Repelaer van 
Spijkenisse (1847-1913), die voor ruim ƒ 25.000 aan inboedel in zijn huis aan 
het Spaarne had. Zijn totale nalatenschap is met een waarde van bijna drie 
ton al even uitzonderlijk.64 Deze jonkheer omringde zich met kostbare meu-
bels, verfijnd porselein en eindeloze hoeveelheden zilver. Er waren in elk 
geval twee schilderijen, die samen ƒ 1500 waard waren. Vermoedelijk be-
treft het twee kopieën van Brueghel: spreekwoorden en vasten. Boeken wa-
ren er overal in het huis. In de voorkamer noteerde de notaris een statenbij-
bel en enige boeken, in de salon eveneens enige boeken, in het portaal 
diverse boeken, in de zitkamer weer enige boeken, daarnaast diverse boeken 
en een bijbel. Verder stond in de zitkamer een notenhouten muziekkast die 
samen met een boekenkast en de boeken ƒ 150 waard was.65 Hoewel alle 
boeken bij elkaar zeker als bibliotheek kunnen worden aangemerkt was de 
jonkheer geen hartstochtelijke boekenverzamelaar. Ook valt op dat in deze 
bijzonder rijke inboedel geen kostbare bijbels of andere kerkboeken ge-
noemd worden, een verschijnsel waarop ik al eerder wees.

Repelaer kocht wel regelmatig boeken, er zijn althans schulden bij de 
boekhandelaren: de Erven Loosjes ƒ 31,22, aan de Gebroeders Binger, boek-



80

handelaren te Amsterdam, ƒ 5, bij de uitgeversmaatschappij Elzevier, voor 
boekwerken ƒ 4,50. Hij was geabonneerd op drie kranten: het Haarlem’s Dag-
blad, het Nieuws van de Dag en de Nieuwe Rotterdamsche Courant, verder had 
hij een abonnement op de Wereldkroniek. Een interessante post in de lijst van 
schulden is het lidmaatschap van het leesgezelschap Nut en Genoegen,   ƒ 6. 
Uit de scheidingsakte blijkt dat dit een leesgezelschap was, verbonden aan 
boekhandel Loosjes. Dit is een prachtig voorbeeld van wat een leesgezelschap 
voor iemand kon betekenen. Deze jonkheer kon moeiteloos alles op het ge-
bied van boeken of tijdschriften kopen wat hij wenste, maar werd toch lid van 
een leesgezelschap, misschien om op een gemakkelijke manier op de hoogte 
te blijven van binnen- en buitenlandse publicaties. Hij hoefde in elk geval geen 
lid te worden uit gebrek aan middelen om zelf iets aan te schaffen.

Boekenbezit naar religie, sekse en leeftijd
Een van de kwesties die onderzoekers naar de leescultuur veelvuldig heeft 
beziggehouden is het onderscheid naar katholieken en protestanten. Schrijf-
vaardigheid, geenszins een betrouwbare maatstaf voor leesvaardigheid,66 
verschilde tot diep in de negentiende eeuw aanzienlijk naar religieuze ge-
zindte. Gemiddeld waren protestanten in heel Europa lees- en schrijfvaardi-
ger dan katholieken.67 In Nederland haalden de katholieken pas na 1860 hun 
achterstand in.68 Ook waren de waarschuwingen voor de verderfelijke in-
vloed van het lezen bij rooms-katholieken luider dan bij protestanten.69 Een 
verschil in boekenbezit is dus te verwachten, maar op dit vlak zijn er wat 
betreft de Nederlandse situatie maar weinig systematische vergelijkingen. 
De uitkomsten van buitenlands onderzoek wijzen wat betreft de vroegmo-
derne tijd allemaal in de richting van een aanmerkelijk geringer boekenbezit 
onder katholieken.70 Ook in het achttiende-eeuwse Den Haag had 40 pro-
cent van de katholieke erflaters helemaal geen boek in huis, tegen maar 20 
procent van de gereformeerden. Bij katholieke boeren in West-Zeeuws- 
Vlaanderen in de achttiende en eerste helft van de negentiende eeuw was 
boekenbezit een zeldzaamheid, dit in tegenstelling tot de protestantse boe-
ren in dat gebied.71 Dit cultuurpatroon was diep ingesleten en nog lang niet 
verdwenen in de tweede helft van de negentiende en het begin van de twin-
tigste eeuw, zoals blijkt tabel 3.3. In 1900 was de situatie bij de katholieken 
ten opzichte van een halve eeuw wel iets verbeterd, maar de cijfers laten nog 
steeds de aloude verhoudingen goed zien.

Ook in absolute zin zijn de verschillen groot: er waren in beide steek-
proefjaren opgeteld dertig erflaters die veel boeken of een bibliotheek nalie-
ten. Van deze dertig was er slechts één katholiek. Zelfs rekening houdend 
met het geringe aandeel van de katholieken in het bestand is dit opvallend 
weinig. Die ene katholieke boekenbezitter die boven de middenmoot uit-
steeg, was de al genoemde notaris Seignette, wiens boekenbezit weliswaar 
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omvangrijk was, maar enkel bestond uit zijn vakbibliotheek in zijn kantoor. 
In zijn privévertrekken was geen boek te bekennen, wat niet duidt op een 
levendige boekcultuur in zijn gezin.

Een andere manier om de boekenkasten van protestanten en katholieken 
te vergelijken is het formeren van ‘koppels’ van twee erflaters, de een protes-
tants en de ander katholiek, die op elkaar lijken wat betreft beroep en wel-
standsklasse. Zo vormt de Nederlands-hervormde tingieter Johannes Mes 
(1787-1860) met een inboedel van ƒ 1073 een koppel met de rooms-katholieke 
timmerman en aannemer van publieke werken Hendricus Sebil (1809-1860), 
wiens boedel op ƒ 1528 werd getaxeerd. Mes had naast religieuze literatuur 
een hoeveelheid boeken en prenten in huis, die door Ritsema geschat werden 
op ƒ 55; zoals gebruikelijk ontbreekt elke nadere specificatie. In de boedel van 
de katholieke Sebil waren er naast een kerkboek alleen twee boekenhangers 
van weinig waarde te vinden.72 Een ander tweetal is de Nederlands-hervorm-
de ongehuwde jonkvrouw Susanna Antoinetta van Outshoorn (1797-1859) 
met een inboedel van ƒ 1261 en de rooms-katholieke weduwe Dorothea Bla-
dergroen, geboren Servat (1785-1862), die voor ƒ 1356 aan aardse goederen 
naliet.73 Tot de nalatenschap van de laatste behoorde een aantal boeken ter 
waarde van ƒ 2 en een kerkboek met gouden slot. De protestantse Susanna 
bezat wat meer boeken: behalve religieuze lectuur noteerde de notaris boe-
ken ter waarde van ƒ 8 en nog een boekenrekje met enige boeken van ƒ 2,50. 
Het vormen van dergelijke tweetallen lukt in 1860 voor achttien erflaters, in 
1915 voor 32, dus respectievelijk voor negen en zestien koppels. Van deze 25 
koppels zijn er dertien waarvan de protestantse erflaters meer boeken heb-
ben dan de katholieke, bij nog eens zes vallen protestanten en katholieken in 
dezelfde categorie. Ten slotte zijn er maar zes tweetallen van de 25 waarbij de 
katholieken meer boeken hebben dan de protestanten. Er is dus wel een pa-
troon dat onmiskenbaar verwijst naar een groter boekenbezit bij protestan-
ten, maar net als bij de relatie boeken en inboedel zijn er nogal wat individu-
ele varianten. Juist wegens deze individuele varianten is het verder opdelen 
van de protestanten naar de verschillende denominaties niet zinvol. Het over-
grote deel – 80 procent – van de protestanten behoorde tot de Nederlandse 
Hervormde Kerk, waardoor de aantallen Waals-hervormden, evangelisch-
luthersen enzovoort heel klein worden.

Tabel 3.3 Boekenbezit bij protestanten en katholieken (%) 

   1860  1915 
 k p  k p  eigiler

geen, kerkboek 24 50  26 41 

weinig  32 29  30 24 

midden  22 21  25 29 

veel, bibliotheek 22 0  19 6 

absoluut aantal  63 14  53  17 

Bron: bijlage 3 
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Net als de leescultuur per religieuze gezindte, is ook de leescultuur van 
mannen en vrouwen een onderwerp waarover veel is geschreven, niet alleen 
door hedendaagse historici, maar ook door mannelijke tijdgenoten. Die put-
ten zich uit in het opsommen van wat vrouwen wel en niet zouden moeten 
en mogen lezen en waarschuwden tegen de verderfelijke gevolgen van te veel 
lectuur, vooral voor vrouwen.74 Wat vrouwen daadwerkelijk lazen blijft veel-
al in het duister. Helaas zijn de boedels een tamelijk ongeschikte bron om 
meer te weten te komen over de leescultuur van vrouwen.75 Inboedels van 
echtparen betreffen altijd het gezamenlijke boekenbezit, en het boekenbezit 
van weduwen is vaak een afspiegeling van dat van hun eerder overleden 
man.76 Door de onvolledige manier waarop aanwezige bijbels en kerkboe-
ken werden genoteerd, is het bovendien niet mogelijk om na te gaan of vrou-
wen een voorkeur voor stichtelijke lectuur hadden, zoals in verschillende 
onderzoeken is vastgesteld.

Er zijn wel gevallen aanwijsbaar waarin het boekenbezit hoogstwaar-
schijnlijk is gekocht door de erflaatster zelf. Zo zal de uitgebreide collectie 
toneelliteratuur die Arentina Arendsen bezat, een weerspiegeling zijn ge-
weest van haar eigen smaak en door haar zelf zijn aangeschaft. Datzelfde 
geldt voor de ƒ 20 boekenbezit van de ongehuwde, gepensioneerde onder-
wijzeres Armandina Kragt (1836-1912).77 Maar of de ongehuwde Eleonore 
Françoise de Bruyn Kops (1798-1861) zelf de ‘boeken in verschillende talen 
en vakken’ ter waarde van ƒ 75 had gekocht, weten we niet.78 Zij kwam uit 
een vooraanstaande intellectuele familie, de boeken kunnen dus haar keuzes 
weerspiegelen, maar, net als bij andere erflaters, evengoed uit familiebezit 
komen. Over de hele linie hadden ongehuwde of verweduwde vrouwen vrij-
wel evenveel boeken in huis als echtparen en alleenstaande mannelijke erfla-
ters, alleen bibliotheken komen bij vrouwen niet voor (zie tabel 4 in bijlage 
3). Dit wekt geen verbazing, want vooral in de hogere welstandscategorieën 
bezaten veel mannen boeken die samenhingen met hun beroepsuitoefening, 
terwijl de meeste vrouwen in dit milieu geen beroep hadden. Dat alleen-
staande vrouwen minder vaak een grote hoeveelheid boeken nalieten, wijst 
dus niet per se op een geringere affiniteit met boeken.

Uiteindelijk is maar één weduwe met een omvangrijk boekenbezit ge-
vonden. Haar nalatenschap is echter niet opgenomen in de steekproefboe-
dels, omdat er te veel onduidelijkheden en complicaties zijn in de nalaten-
schap. Toch is deze boedel curieus genoeg om even bij stil te staan. De 
erflaatster was Josephine Bernhardine Böhle (1855-1914), weduwe van mr. 
Coenraad Elias Harbord, een rentenier, die in 1906 was overleden.79 Voor 
zover te reconstrueren, is het een treurige geschiedenis. Toen Coenraad 
overleed werd de inboedel getaxeerd op ƒ 1901. Een grote boekencollectie 
trof de notaris niet aan. In de salon stond een boekenkast, die samen met 
‘eenige boeken’ ƒ 20 waard was. Er was een enorme lijst aan effecten en ook 
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de begrafeniskosten van bijna ƒ 800 duiden op een welgestelde familie. 
Maar toen Josephine acht jaar later overleed, was het saldo van de boedel 
negatief en was er van de effecten geen spoor meer te bekennen. Een zoon 
beweerde echter dat er in 1912 nog voor ƒ 60.000 aan effecten was, maar dat 
hij sindsdien niets meer van de administratie had gezien. In eerste instantie 
werd een inventaris gemaakt van wat huisraad (ƒ 65) en een fraaie biblio-
theek. Een dochter hield vol dat de rest van de roerende goederen al verkocht 
was en ze wees er nadrukkelijk op dat de piano, de Pfaff-naaimachine en de 
papegaai haar privé-eigendom waren. Toch kwamen een paar dagen later 
nog meer roerende goederen boven water, nu voor bijna ƒ 1400. De goede-
ren werden bewaard door de adjunct-hoofdinspecteur van politie. Alles 
wijst erop dat het geen zuivere koffie was en dat de echo’s van een fikse fami-
lieruzie hier nog nadaveren. Waarschijnlijk beschuldigde de zoon zijn zus-
ter van malversaties, want die verklaarde bij tweede inventarisatie nog eens 
uitdrukkelijk dat er volgens haar geen effecten waren.

Hoe dan ook, voor ons is de bibliotheek interessant, omdat die nauwkeu-
rig, boek voor boek wordt beschreven. Bovendien lijkt Josephine deze boe-
ken zelf te hebben aangeschaft na de dood van haar man. Misschien is het 
juist in verband met de netelige situatie dat de notaris het zekere voor het 
onzekere nam en de boeken zo uitgebreid beschreef. De boekencollectie be-
stond deels uit series Nederlandse klassieken: Multatuli (dertien delen), Van 
Lennep (elf delen), maar ook Bilderdijk (vier delen) en Vondel (dertig delen). 
Populaire Nederlandse en vertaalde titels uit die tijd waren ruim vertegen-
woordigd: vier delen J. Craandijk, Wandelingen door Nederland, drie delen 
Jan ten Brink, Letterkunde, drie delen Verborgenheden van Parijs van Eugène 
Sue, maar liefst elf delen verhalen van J.J. Cremer, en vanzelfsprekend de 
onvermijdelijke stichtelijke gedichten van Nicolaas Beets in tien delen. Ook 
de buitenlandse literatuur was ruim vertegenwoordigd met nogal wat Sha-
kespeare, Scott en Dickens.80 In deze collectie ontbreekt evenmin de inter-
nationale bestseller van Harriet Beecher Stowe, De negerhut van Oom Tom.81 
Verder zijn er geïllustreerde encyclopedieën en een paar historische series, 
zoals De geschiedenis van Amsterdam van Ter Gouw en de Geschiedenis van 
het Nederlandsche volk van P.J. Blok. Pakken goedkope romans waren er in 
deze bibliotheek niet. De in totaal 194 boekdelen van deze bibliotheek wer-
den samen op ƒ 277 geschat, dat komt neer op ƒ 1,42 per deel. Toevallig is dat 
evenveel als de gemiddelde prijs van de boekenkavels van Daniël de Haan. 
Aangezien de kavels echter vrijwel altijd meer dan een titel bevatten, hebben 
we hier te maken met een hoge gemiddelde taxatieprijs. Deze bibliotheek 
bestond voor een groot deel uit seriewerken, gezien de taxatiebedragen in 
een luxe-uitvoering. Dit hoge gemiddelde bedrag per deel strookt met de 
constatering van De Kruif dat fictie nog steeds heel duur was.82

Ten slotte is de vraag in hoeverre leeftijd invloed heeft op het boekenbe-
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zit. Dit is vooral van belang omdat het boekenbezit van de erflaters in het 
volgende hoofdstuk dient als basis om het boekenbezit van de hele bevol-
king te schatten. In beide perioden was ongeveer de helft van de erflaters 
ouder dan zestig, terwijl in de volwassen Haarlemse bevolking van 1909 het 
aandeel van de zestigplussers maar 18 procent was. Dit brengt de aard van 
de bron nu eenmaal met zich mee. Omdat echter geprobeerd is zo veel mo-
gelijk erflaters te vinden mét een beroep zijn ‘de 160’ weliswaar flink ouder 
dan de werkelijke bevolking, maar gemiddeld wel jonger dan alle erflaters 
van wie een boedel is te vinden in het notarieel archief.

Wat is precies te verwachten van de relatie tussen leeftijd en boekenbe-
zit? Enerzijds geldt: hoe ouder, des te meer boeken, want hoe ouder, des te 
meer tijd men heeft gehad om een boekenkast te vullen door aankopen of 
door erfenissen. Anderzijds, een beperktere woonruimte, verarming of 
(oog)ziekten kunnen juist met het klimmen der jaren het boekenbezit weer 
doen afnemen. We kunnen dus op basis van de boedels een te gunstig, of 
juist een te ongunstig beeld krijgen van het boekenbezit zoals dat in het volle 
leven was. De gegevens duiden echter niet in de richting van een sterk ver-
band tussen leeftijd en boekenbezit. De groep ‘jonger dan zestig’ en ‘ouder 
dan zestig’ cirkelen niet al te ver om het gemiddelde heen, behalve in de cate-
gorie ‘veel boeken of bibliotheek’ in 1915 (zie tabel 3 in bijlage 3). De ouderen 
onder de erflaters hebben veel vaker een groot boekenbezit dan de relatief 
jongeren. Inkrimping van het boekenbezit bij het stijgen van de leeftijd lijkt 
geen overheersende trend te zijn. Het kan in individuele gevallen natuurlijk 
wel voorkomen dat iemand met het stijgen van de leeftijd van de categorie 
‘veel’ terugviel in ‘weinig’ boeken. Maar dat werd meer dan gecompenseerd 
door degenen die ook op oudere leeftijd veel boeken of een grote bibliotheek 
bezaten. Bij de schatting van het boekenbezit van alle Haarlemse huishou-
dens is het nodig om met deze vertekening rekening te houden.

Conclusie: boeken in boedels
Hoewel de boedelinventarissen in de negentiende eeuw weinig specifieke 
informatie bevatten over aantal en soorten boeken, zijn ze bruikbaar om 
een idee te krijgen van de spreiding van het boekenbezit naar verschillende 
welstandsklassen, beroepsgroepen, en naar religie en leeftijd. Althans, on-
der degenen die een boedelinventaris lieten opmaken. Wegens de hoge nota-
riskosten deed lang niet iedereen dit, bovendien was het wettelijk ook lang 
niet altijd nodig. Een ondervertegenwoordiging van de lagere klassen in de 
samenleving is daarom onvermijdelijk in dit soort onderzoek. De blik die 
ons via de boedelinventarissen gegund wordt op het boekenbezit is bij lange 
na niet representatief voor de hele bevolking.

Globaal gezien blijkt welstand een bepalende factor voor de omvang van 
het boekenbezit, natuurlijk geen opzienbare conclusie. Maar interessant is 
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dat ook het beroep invloed heeft op het boekenbezit. Ambachtslieden als 
bakkers, slagers en kleermakers, winkeliers, kooplieden en fabrikanten leg-
gen duidelijk minder belangstelling voor boeken aan de dag dan timmer-
lieden, technici, boekdrukkers en mensen met een artistiek of vrij beroep. 
Uitzonderingen op deze algemene patronen zijn ook voor het voetlicht ge-
bracht, want er mag dan een samenhang zijn, die is niet honderd procent. 
Binnen de financiële marges die mensen hebben, kiezen sommigen wel en 
anderen niet voor boeken.

Het boekenbezit naar religie lijkt zich in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw nog altijd af te tekenen naar de aloude lijnen van een intensie-
vere omgang met het boek van protestanten in vergelijking met katholieken. 
Wat betreft de verschillen in boekenbezit van mannen en vrouwen worden 
we niet veel wijzer van deze bron. Omdat veel welgestelde vrouwen geen 
beroep hadden en mannen wel, hadden mannelijke erflaters of echtparen va-
ker vakbibliotheken dan alleenstaande vrouwelijke erflaters, en scoorden ze 
daarom hoger in het boekenbezit. Het is daarom moeilijk om op basis van 
boedelbeschrijvingen conclusies te trekken over voorkeuren voor boeken 
van mannen en vrouwen. Ten slotte is de leeftijd van weinig invloed op het 
boekenbezit, hoewel grote boekencollecties iets vaker voorkomen bij oude-
ren boven de zestig.

In dit hoofdstuk stond niet alleen de relatie tussen boekenbezit en facto-
ren als welstand en beroep centraal, maar ook de dynamiek in die relatie tus-
sen 1860 en 1915. Oppervlakkig gezien lijkt die er vrijwel niet te zijn: in de 
halve eeuw tussen de beide jaartallen doen zich geen opzienbarende ver-
schuivingen voor. Deze stabiliteit vloeit echter voort uit de gevolgde metho-
de. Voor beide jaren gold een vaste, kunstmatig gecreëerde verhouding tus-
sen de drie welstandsklassen van respectievelijk veertig, twintig en nog eens 
twintig boedels. De stabiliteit wijst er alleen op dat een bepaalde welstands-
klasse in 1915 ongeveer dezelfde hoeveelheid boeken had als in 1860. De 
‘consumentenpreferentie’ voor boeken was dus vrij stabiel.

Maar ondertussen veranderden in dit tijdvak de welstandsverhoudingen 
fundamenteel. En dan hebben we het niet over erflaters, maar over de hele 
bevolking, zowel die van Nederland als van Haarlem. Aan het begin van dit 
hoofdstuk werd al even aangestipt dat de reële lonen tussen 1860 en 1900 
met 150 procent stegen. De loonstijging is des te indrukwekkender omdat de 
bevolking door natuurlijke aanwas en immigratie groeide. In Haarlem steeg 
het aantal inwoners van 28.000 in 1860 tot 64.000 in 1899 en ruim 70.000 
in 1915. Eerder betekende zo’n demografische groei juist een rem op de toe-
name van de welvaart. Het aantal mensen dat in bittere armoede leefde daal-
de na 1860. Velen konden profiteren van de economische groei en kwamen 
daardoor in een hogere welstandsklasse terecht. De welstandklassen boven 
het bestaansminimum werden door meer gezinnen bevolkt dan voorheen. 
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Er waren dus ook meer gezinnen die zich een bescheiden boekenbezit kon-
den veroorloven. De inkomensstijging is een belangrijke verklarende factor 
voor deze groei. Maar er zijn ook randvoorwaarden in dit proces: de daling 
van het analfabetisme, de groei van het aanbod van goedkope boeken en, 
daarmee samenhangend, de intensivering van het distributienetwerk. De 
vertaling van het boekenbezit van de erflaters naar dat van de hele bevol-
king, de veranderende welstandsverhoudingen en de effecten daarvan op de 
spreiding van dit boekenbezit en de randvoorwaarden voor de groei ervan, 
zijn de onderwerpen van het volgende hoofdstuk.
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4 

Boeken in Haarlemse boekenkasten

Boekenbezit van alle Haarlemmers
Wat zegt dit boedelonderzoek nu over het boekenbezit van de toenmalige 
Haarlemse bevolking? Een steekproef uit de boedels is vanzelfsprekend niet 
representatief voor de hele bevolking, vooral omdat de onderste lagen van 
de samenleving nagenoeg ontbreken. Dat is wel enigszins rechtgetrokken 
door niet ‘zomaar’ boedels te nemen, maar relatief veel van de lagere en wei-
nig van de hogere welstandsklassen te selecteren. Maar toch zijn de erflaters 
als geheel welgestelder dan de Haarlemse bevolking. Omdat welstand en 
boekenbezit sterk samenhangen, weerspiegelt het boekenbezit van de erfla-
ters dus niet het boekenbezit van de hele bevolking. Alleen via een omweg is 
van ‘de boeken in de Haarlemse boekenkasten’ een indruk te geven. Die om-
weg verloopt via de inkomensgegevens van begin twintigste eeuw. Zoals 
veel gemeenten hief Haarlem eind negentiende en begin twintigste eeuw een 
plaatselijke directe inkomstenbelasting. De kohieren hiervan zijn bewaard 
gebleven, waardoor zowel de erflaters, als alle Haarlemse gezinshoofden en 
alleenstaanden te rangschikken zijn in een inkomenspiramide. Om bron-
technische redenen is gekozen voor het maken van zo’n inkomenspiramide 
voor het jaar 1912 (zie bijlage 4).

Als we ervan uitgaan dat erflaters met bijvoorbeeld een inkomen van 
ƒ 2000 tot ƒ 4000 wat betreft het aanschaffen van boeken representatief 
zijn voor alle Haarlemse huishoudens die tot dezelfde inkomensklasse be-
horen, dan is het boekenbezit van alle Haarlemse huishoudens naar rato te 
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schatten. Een waagstuk is dit wel. Er waren in 1912 bijvoorbeeld maar twaalf 
erflaters met een inkomen tussen de ƒ 2000 en ƒ 4000. Deze mensen spreid-
den zich op een bepaalde manier over de verschillende categorieën boeken-
bezit. Ik ga dus ervan uit dat de 1100 huishoudens die tot dezelfde inkomens-
categorie behoren, zich op dezelfde manier over de verschillende categorieën 
boekenbezit verdelen. Toegegeven, meer dan een voorzichtige schatting kan 
deze hele exercitie niet zijn. Toch zullen we het hiermee moeten doen, want 
andere kwantitatieve bronnen om het privéboekenbezit van de hele bevol-
king te schatten, zijn er niet.

Elk gezin en elke alleenstaande met een inkomen van meer dan ƒ 500 per 
jaar werd voor een klein bedrag aangeslagen in deze belasting. Degenen met 
een inkomen van ƒ 500 of minder hoefden geen belasting te betalen en ko-
men dus niet voor in de belastingkohieren. Helaas zijn de bronnen van de 
inkomstenbelasting zelf niet mededeelzaam over welk gedeelte van de be-
volking buiten schot bleef, maar daar is via volkstellinggegevens wel een 
schatting van te maken. Ook ontbreken de bronnen om voor de eerdere 
steekproefperiode, rond 1860, het boekenbezit van de erflaters te vertalen 
naar dat van de hele bevolking. Tabel 4.1 geeft voor het jaar 1912 de uitkom-
sten van de vertaling van het boekenbezit van de erflaters naar die van alle 
Haarlemse huishoudens.

Wat moeten we ons voorstellen bij deze inkomensklassen? Wat voor beroe-
pen hadden deze mensen, in welke materiële welvaart leefden ze en hoeveel 
boeken bezaten ze? Ik geef van elke inkomensklasse wat voorbeelden. In de 
onderste laag, met minder dan ƒ 1000 aan inkomen per jaar, is nog wel een 
onderscheid te maken tussen degenen die zich onder, en degenen die zich 
boven de ƒ 500 per jaar bevonden. De allerarmsten, die minder dan ƒ 500 
per jaar, dus ƒ 10 per week te besteden hadden, vormden in 1912 nog altijd 15 
procent van de bevolking, ofwel 2500 huishoudens. Het waren fabrieksar-
beiders, knechten in het ambacht, winkelbedienden en vrouwelijke gezins-
hoofden, meestal weduwen, die als wasvrouw, naaister of met een klein ne-

 Tabel 4.1 Geschat aantal Haarlemse huishoudens per inkomensklasse en categorie boekenbezit, 1912 
 

   absoluut      %   

inkomensklasse 1 2 3 4 totaal   1  2 3 4 

geen, kerkboek 4800 1050 100 150 6100  40 42 9 17 37 

weinig 5800 350 350 150 6650  48 14 32 17 40 

midden 1400 1100 300 250 3050  12 44 27 28 19 

veel   350 150 500    32 17 3 

 002 002    keehtoilbib     22 1 

huishoudens 12.000 2500 1100 900 16.500  100 100 100 100 100 

 
Bron: bijlage 4 

 

Inkomensklasse: 

1 = minder dan ƒ 1000 

2 = van ƒ 1000 tot ƒ 2000 

3 = van ƒ 2000 tot ƒ 4000 

4 = ƒ 4000 en meer 
 

totaal  
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rinkje het hoofd boven water probeerden te houden.1 Omdat de reële lonen 
tussen 1860 en 1900 met meer dan 150 procent stegen en de werkloosheid 
daalde,2 was ook voor deze mensen de bestaanszekerheid wel iets verbeterd 
ten opzichte van een halve eeuw eerder. Bovendien waren er minder mensen 
die zo weinig inkomen hadden. Dit neemt niet weg dat de armoede nog lang 
niet was uitgebannen.

Soms vangen we hiervan een glimpje op in het kohier. Sommige armen 
waren namelijk ten onrechte aangeslagen en ze probeerden onder de belas-
ting uit te komen door een verzoek om kwijtschelding in te dienen. In het 
kohier vinden we bijvoorbeeld achter sommige namen opmerkingen als: ‘se-
dert 3 augustus 1912 ziek, 7 kinderen, arm’, ‘is 81 jaar, heeft niets geen inkom-
sten, wordt door kinderen onderhouden’, ‘los werkman, lang zonder werk’, 
‘loopknecht, 8 gulden per week’ of ‘melkventer, 6 à 7 gulden per week’. De 
verzoeken om kwijtschelding werden vrijwel altijd ingewilligd.3 Een ander 
teken dat er nog altijd veel arme gezinnen waren, was de bedeling. In het 
begin van de vorige eeuw werd nog altijd een flink aantal personen bedeeld. 
Het waren mensen die het in normale omstandigheden wel redden, maar bij 
ziekte, overlijden van de kostwinner of werkloosheid lukte dat niet meer. In 
1912 waren ruim 3400 Haarlemmers in elk geval voor een deel afhankelijk 
van de armenzorg.4

Onder de door mij bekeken erflaters zijn er maar een paar die tot deze 
laagste inkomensklasse behoren. Uit hun boedels blijkt eenzelfde variatie, 
van armoede tot een zeer bescheiden bestaanszekerheid. De gepensioneerde 
boekdrukker Gerrit Schornagel had een inkomen van precies ƒ 500 en werd 
daarom niet aangeslagen in de belasting. Toen zijn vrouw, Jansje Groeneveld, 
in 1914 overleed werd om onduidelijke redenen hun boedeltje van ƒ 100 be-
schreven. Bittere armoede leed dit echtpaar niet, want Gerrit had een pensi-
oen van ƒ 10 per week en een spaarbankboekje waarop ƒ 624 stond.5 De 
spoorwegarbeider Willem Goosens (1843-1913) ontbreekt eveneens in het 
kohier. Van zijn boedel van bijna ƒ 200 werd een beschrijving opgemaakt, 
omdat hij een huis bezat en minderjarige kinderen had uit verschillende hu-
welijken.6 Ook de kruideniersbediende Wilhelmus van de Laar (1840-1914) 
had wat onroerend goed, reden dat van zijn bescheiden nalatenschap een be-
schrijving werd opgemaakt.7 Mina Bevel had deze buffer niet. De armoedige 
boedel van deze wasvrouw bleef onbeheerd achter, wat de reden is voor de 
beschrijving. Sommige erflaters in deze inkomensklasse hadden wel een paar 
boeken in huis, andere helemaal geen, of hooguit een kerkboek.

Gezinshoofden met een inkomen van ƒ 500 tot ƒ 1000, bijna 60 procent 
van alle Haarlemse huishoudens, behoren tot de bovenste laag van de arbei-
ders of de onderste laag van de kleine burgerij. Het zijn geschoolde arbei-
ders, bijvoorbeeld in het grafische bedrijf of de metaalnijverheid, kleine am-
bachtsbazen, zoals drukkers, smeden, kleermakers, bakkers, schilders en 
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timmerlieden, verder kroegbazen, winkeliers en kooplieden in dagelijkse ar-
tikelen, lagere beambten en hoofdarbeiders als onderwijzers. De paar vrou-
wen in deze inkomensgroep leven van een klein kapitaaltje of hebben beroe-
pen als kamerverhuurster, winkelierster of onderwijzeres. Ruim een kwart 
van de erflaters behoorde tot deze inkomensklasse. De kunstschilderes 
Arentina Arendsen behoorde met haar inkomen van ƒ 700 tot deze groep, 
haar boekenbezit werd op ƒ 15 geschat. Cornelis Nederkoorn (1879-1914), 
een winkelier in hout, touw en schuierwaren, viel met zijn ‘boekenhanger en 
enige boeken ter waarde van 13 gulden’ en een inkomen van ƒ 900 in de-
zelfde categorie.8 Bovendien had hij voor zijn beroepsgroep opvallend veel 
boeken. De meeste erflaters met inkomens beneden de ƒ 1000 hadden ech-
ter helemaal geen, of weinig boeken.

Inkomens van ƒ 1000 tot ƒ 2000 per jaar horen bij de kerngroep van de 
kleine burgerij: kooplieden en winkeliers in luxere artikelen als vlees, fruit, 
comestibles, sigaren of duurzame consumptiegoederen, zoals meubilair, 
verder boekhandelaren, grote ambachtsbazen, ambtenaren in het midden-
kader, onderwijzers, kantoorbedienden en boekhouders, en eigenaren van 
betere koffiehuizen en logementen. Behalve een enkele onderwijzeres of le-
rares, hebben vrouwelijke gezinshoofden in deze categorie geen beroep. 
Hun inkomen verwerven ze dus uit kapitaal, pensioenen komen vrijwel niet 
voor. Een uitzondering was de gepensioneerde onderwijzeres Armandina 
Kragt, die met haar ƒ 1000 aan jaarinkomen aan de ondergrens van deze 
inkomensklasse zat. Bijna een vijfde van de erflaters viel in deze inkomens-
klasse, voor alle gezinshoofden was dit 15 procent. Niemand van deze erfla-
ters had voor meer dan ƒ 50 aan boeken in huis. Armandina Kragt had bij-
voorbeeld voor ƒ 20 aan boeken.9

Een bescheiden boekenbezit kwam vaker voor in deze inkomenscatego-
rie, zoals dat van Johannes Schackman, eigenaar van een rijwielhandel in de 
Koningstraat. In deze jaren groeide de populariteit van de fiets enorm, wat 
ook te merken is aan het voor deze branche hoge inkomen van ƒ 1500 waar-
voor Johannes werd aangeslagen in de plaatselijke belasting. Wegens het 
overlijden van zijn vrouw in 1912 werd een boedelbeschrijving gemaakt, 
waarbij de notaris op een bedrag van ƒ 550 kwam.10 Johannes had echter al-
leen een kerkboekje met gouden sluiting ter waarde van ƒ 6, voor de rest 
niets. Meer boeken had de technicus Pieter Johannes van Oeffel, die net als 
Johannes Schackman weduwnaar werd in 1912.11 Zijn inkomen was ƒ 1300 
per jaar, de waarde van de inboedel bedroeg ruim ƒ 800. Zoals andere be-
roepsbeoefenaren met een technisch beroep scoorde Van Oeffel vrij hoog 
wat betreft zijn boekenbezit: tot de boedel van het echtpaar behoorde een 
notenhouten boekenkast die samen met de boeken op ƒ 55 werd geschat.

Mensen met een inkomen tussen de ƒ 2000 en ƒ 4000 zijn te karakteri-
seren als een categorie tussen de kleine en deftige burgerij in. Hier vinden 
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we naast kooplieden en een enkele welgestelde winkelier, ook jongere beoe-
fenaren van vrije beroepen die naarmate ze ouder worden waarschijnlijk 
wel de inkomensgrens van ƒ 4000 zullen passeren. Het zijn verder beter be-
taalde ambtenaren, leraren aan de hbs of het gymnasium, technici, predi-
kanten en pastoors die tot deze inkomensklasse behoren. Het gaat in dit 
geval om slechts 7 procent van alle huishoudens. Vanzelfsprekend was het 
aantal erflaters dat tot deze tussenlaag behoorde groter, namelijk 17 procent. 
Doctor Petrus Marinus Heringa (1851-1915), leraar natuurkunde aan de hbs, 
had het comfortabele inkomen van ƒ 3500 per jaar, zijn inboedel werd ge-
schat op ƒ 1235.12 Zoals alle intellectuelen had Heringa veel boeken. Ze be-
vonden zich overal in huis, niet alleen op zijn studeerkamer, maar ook in de 
voor- en tussenkamer hadden Heringa en zijn vrouw boeken in boekenkas-
ten en op boekenrekken, boekétagères en boekenplanken. Hun boekenbezit 
werd alles bij elkaar op ƒ 75 geschat. Bij de schulden worden ook de Haar-
lemse boekhandels genoemd: Heringa stond bij Vernout voor ruim ƒ 20 in 
het krijt, bij Stap voor ruim ƒ 35 en nog voor een paar gulden bij boekhandel 
Groeneveld. Een vergelijkbare inboedel en ongeveer hetzelfde inkomen had 
Michael Wilhelm Scheltema, hoofdcommies ter Provinciale Griffie. Zijn 
vrouw overleed in 1914, nog maar net 32 jaar oud. Een aparte studeerkamer 
met een boekencollectie was er niet, maar het boekenbezit van dit echtpaar 
lag alles bij elkaar iets boven de ƒ 50.

De elite met een jaarinkomen van ƒ 4000 of meer – soms veel meer – 5 
procent van alle huishoudens, bestaat louter uit deftige burgers: notarissen, 
advocaten, rechters, artsen, hoge ambtenaren, bankdirecteuren, renteniers 
en gepensioneerde officieren, rijke weduwen en ongehuwde dames, uitge-
vers, groothandelaren en fabrikanten, de burgemeester en de bisschop van 
Haarlem. Ruim een kwart van de erflaters viel in deze hoogste inkomens-
klasse. Eerder al constateerden we dat rijkdom niet automatisch een om-
vangrijk boekenbezit betekent. Dat geldt ook voor de hoogste inkomens. Zo 
had Mozes Rodrigues Pereira (1847-1914), een commissionair in effecten, 
het riante inkomen van ruim ƒ 11.000, in huidige termen iets meer dan 
7 100.000. De boedel was ruim ƒ 3500 waard.13 Een eikenhouten boeken-
hanger met daarop enkele boeken, samen ter waarde van ƒ 15, was alles wat 
er aan boeken in huis was.

Omgekeerd geldt wel dat alle erflaters met een bibliotheek tot deze zeer 
welgestelde bovenlaag behoorden. Een van de erflaters met een bibliotheek 
was de al eerdergenoemde jonkheer Repelaer van Spijkenisse. Zijn inkomen 
van ƒ 13.900 liet het kopen van boeken ruimschoots toe. Ook de arts Isidor 
van Walt van Praag had een hoog inkomen, ƒ 10.500. Zijn vakbibliotheek was 
met de instrumenten ƒ 40 waard, daarnaast had hij op verschillende plekken 
in het huis veel boeken.14 De eerdergenoemde advocaat en procureur Johan 
Spoor had een inkomen van ƒ 15.500 – zijn vakbibliotheek werd geschat op 
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ƒ 800. Notaris Seignette deed het met ƒ 7800 aan jaarinkomen evenmin 
slecht. Hij had een vleugelboekenkast, die samen met de boeken op ƒ 280 
werd geschat. De ongehuwde Elisabeth Anna Carolina Asser (1842-1913) had 
het hoogste inkomen van alle vrouwen. Deze zeer welgestelde dame was een 
zuster van de bekende rechtsgeleerde Tobias Asser. Haar inboedel werd op 
bijna ƒ 15.000 getaxeerd, haar inkomen van ƒ 12.500 bleef daar niet ver bij ach-
ter. Te midden van alle kostbaarheden in haar huis was een boekenbezit van 
ƒ 60 aan de magere kant, zeker in vergelijking met de ƒ 750 voor vijf schilde-
rijen van Henriëtte Ronner, die voornamelijk schattige poesjes schilderde.15

Met de nodige onzekerheden en schattingen is het totaalbeeld dat uit ta-
bel 4.1 naar voren komt als volgt. In 1912 kwam in bijna twee op de vijf huis-
houdens geen enkel boek voor, of hooguit religieuze lectuur. In nog eens 
twee op de vijf huishoudens bleef het boekenbezit beneden de ƒ 5. De eerste 
twee groepen vormen samen ruim driekwart van alle huishoudens. Nog 
eens een op de vijf huishoudens viel in de ruime middencategorie met een 
boekenbezit van ƒ 5 tot en met ƒ 50. Om veel boeken of een bibliotheek aan 
te treffen, moest je bij heel wat deuren aankloppen.

Inkomen blijkt, net als de waarde van de inboedel, een belangrijke bepa-
lende factor voor de omvang van het boekenbezit. Dit is geen verrassende 
uitkomst natuurlijk. Van de mensen met inkomens van minder dan ƒ 1000, 
had slechts 12 procent, ongeveer een op de acht, meer dan een paar boeken 
in huis. Dit aandeel werd groter naarmate het inkomen steeg. Helemaal aan 
de onderkant van de inkomenspiramide waren de financiële beperkingen 
begin twintigste eeuw nog steeds zo groot dat enig noemenswaardig boe-
kenbezit zeldzaam was. Bij de allerlaagste inkomens, beneden de ƒ 500 per 
jaar, een weekloon dus van hooguit ƒ 10, was eigen boekenbezit van enige 
waarde onbereikbaar. Anderzijds was de toplaag met inkomens van ƒ 4000 
of meer het geprivilegieerde domein van een fractie van de Haarlemse be-
volking. Een dergelijk inkomen liet de ruimste keuze wat betreft het al dan 
niet aanschaffen van boeken. Alleen deze mensen konden zich de aanschaf 
van een privébibliotheek in principe veroorloven, dan wel behoorden ze tot 
een milieu waarin bibliotheken of kostbare boeken vererfden. Maar in deze 
welgestelde categorie bleken er ook mensen te zijn die weinig aangeraakt 
waren door de charme van een eigen bibliotheek.

Nieuwe lezers tussen 1860 en 1915
De cijfers uit tabel 4.1 kunnen in een optimistisch licht worden gezien, maar 
ook is een pessimistische visie mogelijk.16 Om met die laatste te beginnen: 
begin twintigste eeuw was er dus in ruim een derde van de Haarlemse huis-
houdens geen enkel boek of hooguit een kerkboek te vinden, terwijl 40 pro-
cent van de huishoudens een zeer bescheiden boekenbezit ter waarde van 
hooguit een paar gulden had. En in een vrij grote stad als Haarlem, met ruim 
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16.000 huishoudens en 70.000 inwoners, waren er rond 1915 hooguit twee-
honderd burgers met een bibliotheek. Vermoedelijk is die schatting van 
tweehonderd bibliotheken nog ruimschoots aan de hoge kant en was het 
eerder de helft daarvan. Terecht constateert Jeroen Blaak dat op basis van de 
spreiding van het boekenbezit het leespubliek begin twintigste eeuw nog al-
tijd weinig omvangrijk was.17 Op het eerste gezicht wijst tabel 4.1 dus niet op 
een leesrevolutie in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Een optimistischer visie is dat, hoewel er rond 1915 nog steeds veel huis-
houdens waren zonder een enkel boek, de situatie begin twintigste eeuw gun-
stiger is dan pakweg vijftig jaar eerder. Er zijn voldoende aanwijzingen dat dit 
inderdaad het geval is. Weliswaar deed zich tussen 1860 en 1915 geen drama-
tische verschuiving voor in het boekenbezit naar welstandsniveau, maar de 
aantallen huishoudens die tot bepaalde welstandsklassen of inkomensklassen 
behoorden veranderden ingrijpend, door een combinatie van een enorme 
stijging van de reële lonen en bevolkingsgroei. Vooral in de onderste regionen 
van de samenleving verminderde de armoede. Door gebrek aan bronnen is 
moeilijk vast te stellen hoeveel die vermindering is tussen 1860 en 1915. Maar 
hoe dan ook, met een stijging van de reële lonen van 150 procent tussen 1860 
en 1900 moet de armoede drastisch zijn teruggedrongen.

Er zijn geen Haarlemse cijfers voor 1860, wel voor 1890.18 In 1890 had 
twee derde van de huishoudens minder dan ƒ 500 per jaar te besteden. In 
1860 moet de inkomenssituatie slechter zijn geweest. In de kwarteeuw na 
1890 veranderde de situatie drastisch: omstreeks 1912 bleef nog maar 15 pro-
cent van de huishoudens beneden de ƒ 500 per jaar! Tot de iets welgesteldere 
groep, tussen de ƒ 500 en ƒ 1000 per jaar, behoorde in 1890 bijna 20 procent 
van de huishoudens, tegen bijna 60 procent in 1912. In absolute aantallen 
waren deze cijfers door de groei van Haarlem van 50.000 tot ruim 70.000 
inwoners nog indrukwekkender. In de inkomenscategorie die tussen de 
ƒ 500 en ƒ 1000 per jaar te besteden had, steeg het aantal huishoudens van 
2200 in 1890 tot 9500 in 1915. De lichte inflatie die zich voordeed tussen 
1890 en 1915 geeft een enigszins geflatteerd beeld van deze groei, maar was 
lang niet groot genoeg om de inkomenstoename teniet te doen. De groei van 
de welvaart was grotendeels reëel.19

Hoewel er geen vergelijkingsmateriaal is om het Haarlemse boekenbezit 
per welstandsklasse in een breder kader te plaatsen, waren de Haarlemse 
economische en demografische ontwikkelingen natuurlijk geen geïsoleerd 
fenomeen. De Nederlandse bevolking steeg van 3,3 miljoen in 1860, naar 4,5 
miljoen in 1890 en naar 6,3 miljoen in 1915, bijna een verdubbeling dus tus-
sen 1860 en 1915. De steden groeiden snel en de reële lonen stegen in het hele 
land. Zelfs als er niets veranderde aan het boekenbezit per huishouden in de 
bescheiden welstandscategorieën, betekenden loonstijging en demografi-
sche groei dus een geweldige toename van het boekenbezit in de maatschap-
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pij. De inkomens stegen in een gestaag tempo over de hele periode 1860-
1900, om daarna, in elk geval tot 1913, min of meer te stabiliseren op het 
bereikte hogere niveau. Waarschijnlijk is in de onderste regionen van de sa-
menleving in de eerste fase van de inkomensgroei, tot ongeveer 1880, het 
extra inkomen vooral uitgegeven aan meer en vooral beter voedsel, daarna 
aan meer en betere kleding en aan betere huisvesting en onderwijs.20 Er was 
pas na 1880 langzamerhand meer ruimte voor bestedingen aan luxeproduc-
ten als boeken.

Concreet betekende het voor Haarlem dat veel kinderen van ouders die 
omstreeks 1890 met minder dan ƒ 300 per jaar moesten rondkomen, en 
voor wie boekenbezit een luxe was die ze zich niet of nauwelijks konden per-
mitteren, zelf 25 jaar later vaak tussen de ƒ 500 en ƒ 1000 per jaar te beste-
den hadden. Deze nieuwe generatie kocht niet veel meer boeken dan men-
sen met vergelijkbare inkomens in het verleden hadden gedaan. Maar de 
collectieve vraag naar en het bezit van boeken, net als bij andere wat meer 
luxe consumptiegoederen, moet in deze nog niet al te rijke maatschappij 
door de combinatie van bevolkingsgroei en de stijging van de reële lonen 
enorm zijn toegenomen. Onderzoekers die zich met de achttiende eeuw 
hebben beziggehouden, moesten rekening houden met een totaal ander sce-
nario: stagnatie van de bevolking en verarming, of op zijn best stabiliteit. Er 
is dus zeker ruimte voor een optimistische visie op basis van tabel 4.1: veel 
huishoudens hadden nog steeds niets of weinig, maar het aantal bezitters 
van een bescheiden collectie boeken moet behoorlijk zijn toegenomen ten 
opzichte van eerdere tijdstippen.

Boeken kopen
Tussen 1860 en 1915 zal het aantal lezers dat boeken en tijdschriften kocht 
zijn toegenomen, omdat ze meer te besteden hadden. Ook andere randvoor-
waarden in dit proces waren gunstig. De werktijden werden langzamerhand 
minder buitensporig lang, hoewel in 1890 nog werd vastgesteld dat in Haar-
lem gemiddeld 12 uur per dag werd gewerkt.21 Na 1890 werden de werkdagen 
korter, maar pas na de Eerste Wereldoorlog werd officieel een achturendag 
en een 45-urige werkweek ingesteld, een werkweek die echter al snel weer 
werd opgetrokken naar 48 uur.22 Maar een zeventigurige werkweek behoor-
de echt tot het verleden. Ook uitvindingen als gas- en later elektrische ver-
lichting stimuleerden het lezen, en daarmee het privéboekenbezit. Naast 
een hoger loon en kortere werktijden zijn er meer aanwijzingen dat belem-
meringen voor een privéboekenbezit ook in de lagere regionen van de soci-
ale piramide kleiner werden.

In de eerste plaats verminderde het analfabetisme. In Haarlem kon in de 
jaren veertig van de negentiende eeuw 9 procent van de bruidegoms en 23 
procent van de bruiden hun huwelijksakte niet ondertekenen. Deze percen-
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tages daalden in de tweede helft van de negentiende eeuw zodanig dat om-
streeks 1900 overal in Nederland het analfabetisme minder was dan 10 pro-
cent, althans volgens het ‘handtekeningcriterium’. Nederland liep daarmee 
in de pas met andere West-Europese landen.23 Vergeleken met eerdere peri-
oden nam de schrijfvaardigheid en ook de leesvaardigheid inderdaad toe, 
hoewel dit niet betekende dat omstreeks de eeuwwisseling iederéén goed 
kon lezen. Dat strookt met een rapport dat eind negentiende eeuw ver-
scheen, waarin werd geschat dat 6 tot 7 procent van de twintigjarigen volsla-
gen analfabeet was en dat nog eens zo’n 20 procent grote moeite had met 
lezen.24 Maar over het geheel gezien verbeterde de leesvaardigheid van de 
bevolking in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hieraan lag een ver-
betering van het lager onderwijs ten grondslag. In principe had iedereen 
omstreeks 1900 de kans om lager onderwijs van een redelijk niveau te vol-
gen en sedert 1901 was het door de invoering van de leerplicht zelfs onmoge-
lijk om zich aan dat onderwijs te onttrekken.

Een tweede voorwaarde was een voldoende aanbod van boeken en tijd-
schriften. Dit aanbod nam door technische verbeteringen enorm toe. De 
Nederlandse boek- en tijdschriftproductie groeide van ruim 1700 titels per 
jaar omstreeks 1850 naar bijna vierduizend in 1910.25 Gerekend per tiendui-
zend inwoners was deze toename minder spectaculair: de groei van het tite-
laanbod hield de bevolkingsgroei min of meer bij.26 De uitgevers waren zich 
welbewust van het feit dat er voor al deze boeken en tijdschriften ook kopers 
moesten zijn. Er werd daarom volop in kranten geadverteerd om lezers te 
attenderen op uitgaven.27 Maar ook de distributie verbeterde. Dat houdt 
meer in dan alleen de boekhandel, maar alleen over de boekhandel kunnen 
we tamelijk exact zijn, dankzij het Adresboek voor den boekhandel.28

Het aantal Haarlemse boekhandels was tussen 1860 en 1890 stabiel. In 
beide jaren waren zeventien boekverkopers actief. Pas daarna was er sprake 
van groei, in 1920 waren er 25 boekhandels.29 Dat is weliswaar 50 procent 
meer dan in 1890, maar de groei van het aantal boekhandels zegt niet zoveel. 
We weten zo goed als niets over de betekenis van de individuele boekhande-
laren voor de plaatselijke boekverkoop en de veranderingen daarin. De Espe-
rantoboekhandel van J. Akkerman, genoemd in het Adresboek voor den boek-
handel van 1920, zal ongetwijfeld minder klandizie hebben gehad dan de 
bloeiende zaak van H. de Vries vijf huizen verderop aan de Gedempte Oude-
gracht. De Vries was in 1920 nog tamelijk nieuw in de Haarlemse boekhan-
delswereld, maar er waren toen ook boekhandeldynastieën, die al decennia-
lang hun stempel zetten op de plaatselijke boekhandel. Zij moeten het wel 
goed gedaan hebben, want anders hadden ze het niet zo lang uitgehouden in 
deze branche waarin er om de haverklap zaken moesten sluiten en nieuwe op 
de markt verschenen.

Een voorbeeld van zo’n boekhandeldynastie was de boekhandel van 
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J.J. van Brederode, die in 1845 begon. 
In 1884 werd deze boekhandel omge-
zet in de firma Gebr. van Brede rode, 
die in 1920 nog actief was. Een ander 
voorbeeld is de boekhandel van de in 
1848 begonnen R.F. van Arum. Van 
Arum deed zijn zaak in 1863 over aan 
E.E. von München. Von München 
haalde in 1872 een compagnon in de 
zaak, Jac. Rookmaaker, die op zijn 
beurt in 1896 de zaak overdeed aan 
G.F. Gunning. Gunning had zijn 
zaak nog in de eerste jaren van de 
twintigste eeuw. Een andere keten is 
de boekhandel van Van Cittert. Deze 
firma was al voor 1850 gesticht en be-
stond nog steeds in 1921, toen geleid 
door een mej. Van Til. De boekhan-
del van P. Loosjes dateerde eveneens 
van voor 1850, de nazaten, de ‘Erven 
Loosjes’, hadden in 1920 nog steeds 
hun boekhandel. We zullen hen, en 

een aantal andere Haarlemse boekhandelaren, nog op verschillende momen-
ten in dit boek tegenkomen. De toename van het aantal boekhandels tussen 
1890 en 1920 werd misschien nog geaccentueerd door een omzetvergroting, 
omdat ze de nieuwe lezers van boeken voorzagen. Het is echter ook plausibel 
dat nieuwe lezers via andere kanalen dan de gerenommeerde boekhandel hun 
boeken aanschaften.

Daarbij valt te denken aan colportage en speciale goedkope series of af-
zonderlijke volksedities van literaire romans. Colportage, voor 1800 al wijd 
en zijd verspreid, was in de negentiende eeuw nog steeds een bloeiend be-
drijf. Allerlei literaire werken, tijdschriften en stichtelijke lectuur werden via 
colportage verkocht. Maar omstreeks 1900 werd colportage synoniem voor 
een bepaald soort lectuur: namelijk die waarin kwistig werd ‘gemoord, ont-
eerd en doodgeslagen’.30 Via intekening zat je vast aan een lange reeks van 
goedkope wekelijkse afleveringen van sensatieverhalen met een flinke scheut 
seks erdoor, pure oplichting als we de tegenstanders mogen geloven.31 Of de 
stapels afleveringen van de colportageromans tot de ‘eenige boeken’ be-
hoorden die de notarissen her en der noteerden, is onwaarschijnlijk. Veel 
van dit soort drukwerk was tweedehands absoluut waardeloos en werd door 
notarissen niet getaxeerd.

Boekhandel H. de Vries in 1914. De Vries had 
naast zijn boekhandel een leesbibliotheek.
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Of in Haarlem omstreeks de eeuwwisseling colporteurs van deur tot 
deur gingen is moeilijk te zeggen. De stad telde in elk geval in 1910 twee ‘col-
portageboekhandels’. Dit waren boekhandels die functioneerden als uitge-
verijen van colportagelectuur. Het zouden ook boekhandels kunnen zijn 
waar lezers terecht konden voor de volgende aflevering van een serie.32 Dat 
ze niet allemaal tot het laagste allooi behoorden, blijkt wel uit de omschrij-
ving in het Adresboek voor den boekhandel van de sinds 1894 gevestigde col-
portageboekhandel annex bestelhuis en boekbinderij van Joh. Overtoom: 
‘verzoekt toezending prosp., 1e afl. (geen romans of anti-kathol. werken)’. 
De eigenaar van de andere colportageboekhandel was tevens grossier in 
scheurkalenders. Tien jaar later bestonden beide firma’s nog steeds.33

Hervormende instanties, die de volksopvoeding hoog in het vaandel 
hadden staan, verafschuwden deze genres hoe dan ook en trachtten er iets 
tegenover te stellen. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is wel de be-
kendste van dit soort instellingen. Over de Nutsbibliotheken komen we nog 
uitvoerig te spreken in hoofdstuk 9, nu is het interessant dat het Nut ook 
initiatieven nam om met de uitgave van verantwoorde boekjes het boeken-
bezit te stimuleren. Dat deed de Maatschappij al sinds haar oprichting, eind 
achttiende eeuw, maar de eigen uitgaven waren vooral opvoedkundige of 
moralistische werkjes geweest. In 1918 vatte het Nut echter het plan op om 
een volksboekerij op te zetten. Reden hiervoor was dat er volgens het Nut 
een aanzienlijk tekort was aan goede en goedkope volkslectuur. Het gevolg 
liet zich raden: ‘Boeiende leesstof wordt door het volk maar al te dikwijls 
gevonden in de beruchte eindelooze colportage-romans en detective-verha-
len.’34 Goedkope edities waren hard nodig, om tegen de slechte invloed van 
deze lectuur, ‘de beschavende en veredelende invloed, die van goede schrij-
vers uitgaat’ te stellen. Werken van buitenlandse schrijvers als Balzac, Dau-
det, Conscience en Dickens en Nederlandse als Van Lennep en J.J. Cremer 
zouden in oplagen van tienduizend exemplaren voor een prijs van vijftien 
tot dertig cent verkocht moeten worden. Ook hoopte men contemporaine 
Nederlandsche schrijvers uit te geven, maar die stonden waarschijnlijk niet 
te springen hun romans aan te bieden in deze goedkope serie. De boekhan-
del werd niet gezien als het meest geëigende kanaal om de doelgroep, het 
‘eenvoudige publiek’, te bereiken:

Elk departement moet een depôt worden voor onze Nutsuitgeverij. 
Elk departement, ’t kleinste, maar ook ’t grootste, moet overwegen 
hoe het deze goede lectuur het best zal kunnen verspreiden. Of het 
gebeurt met een boekenstalletje in de straten, in de vergaderingen, 
op de avonden, waarop uw lezers uit uw bibliotheek hun boeken ko-
men halen, op de avonden, waarop de spaarbank-commissies zitting 
houden, door middel van kruideniers- of kapperswinkels, van vak-
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vereenigingen of geheelonthoudersbonden, of militaire tehuizen, of 
door alle deze samen, gij moet het tot een punt van ernstige 
overweging maken: hoe brengen we deze boeken gezamenlijk bij 
duizenden onder het volk?

Gedenkboeken van het Nut reppen niet over dit initiatief, dus of het wat 
werd is de vraag. Wel vaker liepen bevlogen plannen van het Nut op niets uit. 
Interessant aan dit citaat is vooral de opsomming van de vele manieren 
waarop het Nut trachtte de boekjes onder de aandacht van de potentiële ko-
pers te brengen, mensen die niet zo snel in de boekhandel kwamen.

Het Nut kwam in 1918 relatief laat op de gedachte om een literaire serie 
uit te geven voor mensen met bescheiden middelen, want al eerder, zeker in 
de laatste twee decennia van de negentiende eeuw, groeide het aanbod van 
series, zoals Lisa Kuitert in haar Het ene boek in vele delen heeft aangetoond.35 
Kopers van deze series zullen allerlei soorten leenbibliotheken zijn geweest, 
van volksbibliotheken tot chique leesmusea, maar het was uiteraard ook de 
bedoeling dat individuele lezers ze kochten en niet alleen instituties. Een 
deel van de series mikte op een ontwikkeld, kapitaalkrachtig publiek: mooie 
uitgaven die het goed deden in de boekenkast, series van klassieken of on-
vertaalde buitenlandse literatuur. Maar het merendeel van de literaire series 
was relatief goedkoop. Vaak werden intekenabonnementen aangeboden, die 
soms via de boekhandel liepen, maar seriedelen werden ook rechtstreeks ge-
leverd door de uitgever, of waren los te koop in stationsboekhandels.36 De 
betere, literaire series droegen eraan bij dat ook de kleine burgerij en de bo-
venlaag van de arbeiders thuis raakten in het literaire veld. Veel mensen kon-
den zich nu een bescheiden boekenbezit veroorloven.

Gemiddeld waren de prijzen van fictie in 1888 niet veel veranderd ten 
opzichte van 1828,37 wellicht daalden ze daarna. Maar juist op het vlak van de 
series vertoonde de uitgeversmarkt al sinds 1880 de nodige dynamiek. Uit-
gevers speelden namelijk onmiskenbaar in op de toegenomen vraag naar 
goedkope lectuur. Dat is goed te zien als we de bijna tweehonderd series die 
Kuitert voor de periode 1850-1900 noemt, verdelen in duur (meer dan vijftig 
cent per deel) en goedkoop (tot en met vijftig cent),38 en ook verdelen naar 
voor 1880 en na 1880. Hoewel de gemiddelde prijs van de serieboeken niet 
verandert, noch in het goedkope, noch in het duurdere segment, neemt het 
aanbod van goedkope series veel sterker toe dan van duurdere, zowel in het 
aantal series als in het aantal delen. Terwijl het aantal boekdelen van duur-
dere series op de markt maar met 15 procent stijgt, is er een verdrievoudi-
ging van het aanbod van goedkope serieboeken, die gemiddeld twintig cent 
per deel kosten.39 Nog sterker is de stijging van heel goedkope series. Tegen-
over maar drie series vóór 1880 die tien cent of minder per deel kosten, staan 
achttien in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw. Deze groei 
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van vooral goedkope series duidt op een toename van de vraag naar boeken 
onder geschoolde arbeiders en de onderste laag van de kleine burgerij, een 
toename die met de loonstijging en demografische groei in de laatste decen-
nia van de negentiende eeuw steeds nadrukkelijker gestalte kreeg.40

Begin twintigste eeuw zette deze tendens zich voort. Zeer succesvol was 
de uitgave van klassieke en contemporaine werken uit de Nederlandse en bui-
tenlandse literatuur, die begin twintigste eeuw door Ludo Simons van de 
Wereldbibliotheek voor betrekkelijk weinig geld op de markt werden ge-
bracht. Een nieuw exemplaar van Sara Burgerhart kostte in de tweede helft 
van de negentiende eeuw minimaal ƒ 2,25, onbereikbaar dus voor huishou-
dens met een inkomen van ƒ 10 of ƒ 15 per week. Simons begon met zijn We-
reldbibliotheek in 1905. De twee deeltjes Sara Burgerhart die Simons in dat-
zelfde jaar uitgaf, kostten samen veertig cent. Tamelijk goedkoop dus, maar 
door een mooie uiterlijke verzorging moesten ze ‘uitlokken tot bezitten en 
bewaren’. In juli 1915 waren er al ruim 23.000 exemplaren van verkocht.41 Si-
mons richtte zich expliciet op de groep met een jaarinkomen tussen de ƒ 600 
en ƒ 2500, ofwel de meer ontwikkelden met beperkte inkomens: geschoolde 
arbeiders, onderwijzers, ambtenaren, kantoorpersoneel, kleine bazen, ar-
tiesten en journalisten. Simons gaf bij diverse gelegenheden toe dat ‘het volk’ 
nog niet werd bereikt.42 Daarvoor waren zijn boeken toch nog te duur.

De Wereldbibliotheek richtte zich vooral op het stimuleren van het eigen 
boekenbezit. In een advertentie uit 1913 werd het doel omschreven als:

iedereen in staat te stellen zich geleidelijk een eigen boekerij te vor-
men; de beste werken der wereldliteratuur uit te geven, zo goedkoop 
en smaakvol, dat men ze voor weinig geld kan maken tot een lief be-
zit. Voor een betaling van 10 tot 25 cents per week kan men abonné 
zijn, en krijgt dan 12 tot 24 werken per jaargang thuis. Geabonneerd 
zijn op onze Wereld-Bibliotheek is deel hebben aan de Cultuur van 
vroeger, heden en toekomst.43

Het dubbeltje of kwartje in de week was omstreeks 1915 al voor veel gezin-
nen op te brengen, dat blijkt ook wel uit de 1,8 miljoen boeken die Simons in 
1915 in totaal had verkocht. Maar de boekenkopers, ook van de goedkope 
uitgaven, moeten we nog steeds niet zoeken bij de mensen met een laag in-
komen. Die hadden vaak helemaal geen boeken. Van de twaalfduizend ge-
zinnen met een inkomen van minder dan ƒ 1000 per jaar, had volgens mijn 
berekening 40 procent geen enkel boek of misschien alleen een stichtelijke 
titel. Alleen bij de klassen daarboven, in de Haarlemse verhoudingen ruim 
zesduizend huishoudens met bescheiden boekenbezit, zullen zijn deeltjes 
hebben gestaan: de goedkope uitgave van de Max Havelaar, romans en ver-
halen van Tolstoj, het lyrische treurspel De opstandelingen van Henriette 
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Roland Holst, toneelstukken van Vondel, Majoor Frans van mevrouw Bos-
boom-Toussaint, de gedichten van P.A. de Genestet, om een paar bestsellers 
uit het fonds van de Wereldbibliotheek te noemen.44

Boeken werden zodoende normaler in inboedels, dit vergrootte eveneens 
de kans dat goedkoop drukwerk, hoe smaakvol het er ook uitzag, helemaal 
niet meer door de notaris werd beschreven. De tweedehandse waarde van dit 
soort goedkope uitgaven was immers heel laag. De ‘slordigheid’ van de nota-
ris gold eerder ook al voor almanakken, goedkope centsprenten en afleverin-
gen van colportageromans, maar ook de goedkope boeken zullen in toene-
mende mate niet de moeite waard zijn gevonden om te vermelden. Het aantal 
huishoudens mét boeken zal daarom in 1915 vermoedelijk wat groter zijn ge-
weest dan uit de cijfers van tabel 4.1 blijkt.45 Deze cijfers, die gebaseerd zijn 
op de Haarlemse boedels, laten voor de periode 1860-1915 stabiele verhou-
dingen zien in het boekenbezit per welstandsklasse. De kans dat er deson-
danks toch een toename van het boekenbezit optrad, is aanwezig, maar 
moeilijk aantoonbaar. De ‘harde’ gegevens zijn in elk geval de toename van 
de inkomens, de bevolkingsgroei en de grotere leesvaardigheid. Langs allerlei 
kanalen – boekhandel, colportage, de zondagsschool, boekenstalletjes en de 
abonnementen op goedkope series – kwam drukwerk in handen van meer 
mensen in de lagere echelons van de samenleving. Uitgevers hebben aan-
toonbaar ingespeeld op de toegenomen mogelijkheden om goedkope boeken 
af te zetten. Dat blijkt ten slotte ook uit het ontstaan van een speciale groep 
uitgevers die restpartijen opkocht, om ze vervolgens voor spotprijzen op de 
markt te brengen.46

Ten slotte is het zinnig stil te staan bij een bredere leescultuur dan die uit 
boekenbezit alleen blijkt. Mensen uit allerlei sociale groepen kregen in toe-
nemende mate drukwerk onder ogen, drukwerk waarvan de kans nagenoeg 
nul was dat het in boedelinventarissen werd vermeld. In de eerste plaats gaat 
het om kranten. Na de afschaffing van het dagbladzegel in 1869 nam het aan-
tal kranten explosief toe, vooral kranten die naast algemeen ook plaatselijk 
nieuws brachten, zaten in de lift. In Haarlem is deze tendens duidelijk aan-
wijsbaar. Krantenlezers konden voor 1876 kiezen uit de aloude Opregte 
Haarlemsche Courant, die zich richtte op een landelijk publiek en andere lan-
delijke dagbladen zoals de Arnhemsche Courant, het Algemeen Handelsblad 
en de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Ze hadden allemaal een zweem van 
deftigheid om zich heen en waren duur, ook na de aanmerkelijke prijsverla-
ging na de afschaffing van het dagbladzegel.47 De elite kon zich wel een eigen 
abonnement veroorloven, maar voor alle anderen waren deze kranten te 
duur. In 1876 verscheen het Nieuw Haarlemsch Weekblad, dat begin twintig-
ste eeuw transformeerde naar de Nieuwe Haarlemsche Courant. Dit blad was 
bestemd voor een breed katholiek publiek. In 1883 diende ook het Haarlem’s 
Dagblad zich aan, dat naar eigen zeggen bedoeld was voor alle rangen en 
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standen. Het blad voer een neutrale koers en wilde afzien van ‘uitdrukkin-
gen (…) die door velen niet worden verstaan’. Het werden geduchte concur-
renten van de Opregte Haarlemmer, die als reactie in 1900 begon met een 
stadseditie en ook kortstondig een Zondagsblad uitgaf. In 1909 verdween de 
landelijke editie zelfs.48 Om op de hoogte te blijven van het plaatselijke 
nieuws was een abonnement lang niet altijd nodig: kiosken verkochten losse 
exemplaren, cafés legden kranten ter inzage, bij uitgevers hing de nieuwste 
krant in de vitrine. De toename van het aantal krantenlezers betekende dat 
meer mensen op de hoogte waren van het nieuws in hun eigen stad of streek, 
maar ook in de wijdere wereld. Ook het aanbod van goedkope, verstrooien-
de geïllustreerde tijdschriften nam toe.49 Abonnees bewaarden die mis-
schien wel, of wisselden ze uit met buren en familie, maar dit soort informa-
tie wordt maar zelden in de bronnen vastgelegd.

Daarnaast waren er in Haarlem, net als in andere steden, na 1900 steeds 
meer organisaties en verenigingen die door middel van drukwerk voorlichting 
gaven of hun standpunt propageerden, al dan niet onder de eigen leden. Naast 
de naar binnen gerichte verenigingen, met als doel de vergroting van vakken-
nis en professionalisering van de eigen achterban – zoals vakverenigingen – 
werd veel verenigingsdrukwerk geproduceerd met het oog op voorlichting of 
overtuiging van anderen.50 De afdeling Haarlem van de Nederlandsche Zio-
nistenbond hoopte bijvoorbeeld door ‘het verspreiden van geschriften’ steun 
te verwerven voor de Zionistische beweging, de Roomsch Katholieke Propa-
gandaclub zette zich in voor de verspreiding van goedkope katholieke volks-
lectuur, de Haarlemse ehbo gaf een blaadje uit met voorlichting, de histori-
sche Vereeniging Haerlem publiceerde haar eerste verhandelingen, talrijk 
waren de evangelisatieverenigingen en verenigingen tegen drankmisbruik die 
bijbels en traktaatjes, scheurkalenders, brochures of een eigen orgaan uitga-

De firma Gebr.  Cohen uit Nijmegen en Arnhem leverde literaire werken tegen betaalbare prijzen. 
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ven. Ook politieke partijen, met name de socialisten, deden van zich horen. 
Uit Amsterdam is bekend dat de socialisten daar druk colporteerden met 
Recht voor Allen, maar of in Haarlem de socialistische beweging omvangrijk 
en militant genoeg was om de straat op te gaan, is de vraag.

Er zijn nog andere aanwijzingen dat zich omstreeks 1900 een verschrif-
telijking van cultuur en communicatie, vooral in de onderste regionen van 
de maatschappij, voordeed. De wat heterogene categorie in Brinkman: 
‘Volksliteratuur, sport, varia. Inclusief adresboeken, agenda’s, almanakken, 
kalenders, scheurkalenders’ was volgens een telling van Marijke Huisman in 
1910 bijna 80 procent gestegen ten opzichte van 1890, terwijl het titelaanbod 
zelf met ‘maar’ 60 procent toenam. In 1910 was de categorie volksliteratuur 
veel groter dan die van de romans, terwijl twintig jaar eerder de meeste titels 
nog romans betroffen.51

Behalve door boeken te lenen in volksbibliotheken (daarover gaat deel 
iii), was er in Haarlem voor de minder welgestelden dus genoeg gedrukt ma-
teriaal te krijgen via verenigingen, een gezamenlijk abonnement op een 
krant of weekblad, door een traktaatje aan te pakken van een lid van de Ver-
eeniging tot verspreiding van stichtelijke blaadjes, de krant te lezen in een 
café of door te snuffelen bij goedkope uitdragerijen of boekenstalletjes. Ook 
konden ze, net als uitdragers, op inboedelveilingen op van alles en nog wat 
bieden, ook op ‘pakketten met boeken’. En dit alles nog afgezien van het 
grote grijze circuit waarin boeken geheel buiten welke instantie of registra-
tie om onderling werden geleend, en de orale traditie nog niet helemaal ver-
dwenen was.

Een leesrevolutie eind negentiende eeuw
Op basis van boedelinventarissen is wel enig zicht te krijgen op het negen-
tiende-eeuwse boekenbezit en de veranderingen daarin. Het eindjaartal van 
dit onderzoek, 1915, is tegelijkertijd het eindpunt van de bruikbaarheid van 
boedelinventarissen voor dit type onderzoek. De aanzienlijke stijging van 
de levensverwachting in de twintigste eeuw maakt dat erflaters steeds min-
der representatief zijn voor de bevolking. Maar de voornaamste reden is wel 
dat in een rijker wordende maatschappij allerlei consumptiegoederen in 
steeds grotere hoeveelheden voorkomen, en dus relatief minder waarde heb-
ben. Een notaris die vandaag de dag een boedelinventaris opmaakt, ver-
meldt alleen globale categorieën. Daardoor wordt, behalve in geval van kost-
bare collecties antiek, schilderijen, boeken of juwelen, een boedelinventaris 
een summiere opsomming. Tenzij men zeldzame boeken in huis heeft, een 
kostbare bijbel, of de eerste druk van de Principia van Newton, zal het boe-
kenbezit met een brede zwaai geschat worden, áls het al apart wordt ver-
meld. Veel boeken zijn zo goed als waardeloos geworden. Erfgenamen kon-
den in de ‘boekarme’ maatschappij van de negentiende eeuw boeken en 
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tijdschriften die ze kwijt wilden naar de veiling of een uitdragerij brengen. 
Ook bibliotheken ‘bedelden’ om boeken. Nu raak je boeken en tijdschriften 
aan de straatstenen niet meer kwijt. Zelfs weggeven, vooral jaargangen van 
inmiddels gedigitaliseerde wetenschappelijke tijdschriften, lukt niet meer. 
Boeken die in de negentiende eeuw doorgaans een paar generaties meegin-
gen, werden goedkoper en minder duurzaam. Fysieke exemplaren ‘overleef-
den’ hun lezers slechts zelden.

Dit hoofdstuk laat zien dat er omstreeks 1915 nog steeds veel Haarlemse 
huishoudens waren zonder boeken. Maar er is alle ruimte om aan te nemen 
dat de situatie ten opzichte van 1850/1860 gunstiger was geworden. Alles bij 
elkaar lijkt de periode van 1880/1890 tot 1915/1920 de beste papieren te heb-
ben om een toename van het boeken bezittende en, ruimer gezien, lezende 
publiek te lokaliseren. Dat wil niet zeggen dat daarna de groei niet verder 
doorzette, maar dat valt buiten het bestek van dit boek. De eerdergenoemde 
factoren: bevolkingsgroei, stijging van de welvaart, toename van de produc-
tie, vooral van goedkope boeken, en verbetering van de distributie zullen 
invloed hebben gehad.

Het meest waarschijnlijk lijkt dat de vergroting van het boeken bezit-
tende publiek geleidelijk is gegaan met een versnelling tussen 1880/1890 en 
1915/1920. Aanvankelijk ging de welvaartstoename traag en werd het extra 
inkomen in de decennia voor 1880 gebruikt voor eerste levensbehoeften. 
Pas daarna kwam er ruimte voor de aanschaf van meer luxe consumptiegoe-
deren, zoals boeken en tijdschriften. In de periode 1850-1920 zijn daarom 
niet een of twee decennia aan te wijzen waarin zich een fundamentele om-
mekeer voltrok. De leesrevolutie lijkt een trage verandering te zijn geweest, 
en zich vooral ‘in de breedte’ te manifesteren. Er kwamen langzamerhand 
meer Haarlemse boekenbezitters vanwege de combinatie van gunstige eco-
nomische omstandigheden en demografische groei. Een ‘kwalitatieve’ lees-
revolutie, waarbij mensen van een bepaalde inkomenscategorie vaker boe-
ken kopen dan enige decennia eerder, lijkt zich niet te hebben voorgedaan. 
Toch zijn de effecten van een leesrevolutie ‘in de breedte’ niet te onderschat-
ten: door welvaartstijging en demografische groei hebben méér mensen 
boeken, boeken worden normaler in de samenleving. Als bovendien mensen 
veel vaker in aanraking komen met kranten en ander, niet duurzaam druk-
werk – en daar zijn sterke aanwijzingen voor – dan is dat een fundamentele 
culturele verandering.

Maar een verandering in het boekenbezit is niet hetzelfde als een veran-
dering in de leescultuur. Een toename van het aantal geleende boeken hoort 
daar zeker bij. Zoals uit het eerste hoofdstuk bleek, was er omstreeks 1800 
een leesrevolutie, zij het op zeer bescheiden schaal. Deze leesrevolutie kreeg 
vooral gestalte via de leesgezelschappen. Een enkel boek of tijdschrift kreeg 
zo vele lezers. In het laatste kwart van de negentiende en het begin van de 
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twintigste eeuw was er iets dergelijks aan de hand, maar nu betrof het een 
ontwikkeling waarbij veel meer bevolkingsgroepen waren betrokken dan 
eind achttiende eeuw. Steeds meer Haarlemmers, rijke en arme, leenden 
steeds meer boeken en tijdschriften. Zij profiteerden van de groei van het 
aantal leenbibliotheken. De manier waarop dit proces zich voltrok is het on-
derwerp van het tweede en derde deel van deze ‘stad vol lezers’.
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deel 1i

Boeken lenen: de elite
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5 

Leesmusea en leesgezelschappen

De bloeitijd van de particuliere leenbibliotheek
In het eerste deel van dit boek is aangetoond dat in de periode 1850-1920 het 
aantal Haarlemse boekenbezitters toenam, vooral als gevolg van de econo-
mische en demografische groei. Een plotselinge toename ‘ergens’ tussen 
1850 en 1920 is echter moeilijk aantoonbaar en ook niet zo waarschijnlijk. 
De economische en demografische veranderingen gingen snel genoeg, maar 
de vertaling ervan in een hoger welvaartsniveau en daarmee een ander con-
sumptiepatroon van culturele goederen, zal zelden het karakter krijgen van 
een plotselinge omwenteling. Bovendien is een onderzoek naar de groei van 
het boekenbezit maar de helft van het verhaal. Een toename van lezers en 
leeslust kan zich immers op andere manieren manifesteren dan in de boe-
kenkasten van boekenbezitters. De mogelijkheden om boeken en tijdschrif-
ten te lenen in plaats van te kopen, bepalen net zo goed de mate waarin men-
sen kunnen participeren in de leescultuur.

De leesgezelschappen waren op dit vlak de oudste instituties. Ze ont-
stonden eind achttiende eeuw, maar gedurende de hele negentiende eeuw 
floreerden ze. De leden kochten gezamenlijk boeken en abonneerden zich 
op periodieken, die circuleerden binnen het gezelschap. Een boek of tijd-
schriftaflevering kende zo vele lezers. In de negentiende eeuw ontstonden in 
grotere steden naast leesgezelschappen leesmusea. Dit waren instellingen 
met een uitleenbare collectie en een leeszaal met kranten, tijdschriften en 

De Haarlemse burgermeester C. Fock, 
een van de oprichters van het Leesmuseum.
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brochures. Leesgezelschappen en leesmusea boden de gelegenheid om voor 
de prijs van een paar boeken een veelvoud daarvan te lezen. Ze bereikten 
echter slechts een klein deel van de bevolking, want ze waren uitsluitend be-
taalbaar voor de hogere standen.

De leesgezelschappen en leesmusea bleken een succesformule. Hun po-
pulariteit is verklaarbaar, omdat zelfs voor het welgestelde deel van de be-
volking boeken en tijdschriften duur waren. Populair wil niet zeggen dat alle 
leesgezelschappen een lang leven was beschoren, maar gingen ze ten onder, 
dan kwamen er nieuwe voor in de plaats. Zo waren deze instellingen in de 
hele negentiende eeuw belangrijke schakels tussen boek en lezer. De leden 
van leesgezelschappen en leesmusea kregen veel boeken, kranten en tijd-
schriften in handen die niet hun eigendom waren. Maar dit geldt ook voor 
lezers uit een ruimere kring van de samenleving, die zelf nauwelijks boeken 
konden aanschaffen. In de tweede helft van de negentiende eeuw konden 
deze lezers kiezen uit een toenemend aantal leenbibliotheken, vooral op le-
vensbeschouwelijke grondslag. Dit waren bibliotheken vooral bedoeld voor 
de arbeidersklasse en de kleine burgerij. Commerciële bibliotheken, ver-
bonden aan boekhandels, of als zelfstandige broodwinning, bedienden 
waarschijnlijk een breed publiek. Al deze bibliotheken waren niet helemaal 
onbekend voor 1850, maar de werkelijke groei, zowel in aantal als omvang, 
dateert van de tweede eeuwhelft.1

Gemeenschappelijke trek van al deze instellingen, van de chique leesge-
zelschappen en leesmusea tot de volksbibliotheken, was dat ze op particulier 
initiatief waren opgericht en geen enkele steun van de overheid kregen. Pas 
in de twintigste eeuw kregen deze particuliere instellingen concurrentie van 
de openbare bibliotheek. Hoewel bepaalde typen particuliere leeninstellin-
gen, vooral die voor de deftige burgerij, al snel na 1900 het loodje legden, 
wisten de particuliere leenbibliotheken als geheel tot ongeveer 1960 de strijd 
om de lezer nog met glans te winnen. Pas daarna zette de neergang snel en 
onafwendbaar in. Televisie, ontzuiling, een jeugdcultuur waarin voor lezen 
minder plaats was, betekenden allemaal minder belangstelling voor de bi-
bliotheek. Alleen de door de overheid gesubsidieerde leenbibliotheek wist te 
overleven. Terugziend op de geschiedenis van de leenbibliotheken is de peri-
ode 1850-1960 daarom te karakteriseren als ‘de bloeitijd van de particuliere 
leenbibliotheek’. Deze studie beslaat twee derde van deze periode, van de 
opkomst van deze particuliere bibliotheken tot aan de komst van de open-
bare bibliotheek in Haarlem in 1922.

Een onderzoek naar de lezers en collecties van deze bibliotheken betreft 
een belangrijk facet van de leescultuur. Boekenbezit van enige omvang was 
immers voor velen in de samenleving niet weggelegd en als ze wilden lezen, 
waren ze aangewezen op de leenbibliotheek. Maar ook voor de meer welge-
stelde negentiende-eeuwers was het lenen van boeken heel normaal. De so-
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ciaal wijdverbreide gewoonte om boeken te lenen betekent een groot voor-
deel voor mijn onderzoek, want er zijn over de leeninstellingen veel bronnen, 
met veel meer informatie dan de boedelinventarissen prijsgeven. De ijzige 
stilte in de inventarissen over het soort boeken dat de notaris aantrof in de 
nalatenschappen vormt een scherp contrast met de uitgebreide informatie 
over lezen, lezers en boeken in statuten, reglementen, catalogi, aanwinsten-
lijsten, jaarverslagen, gedenkboeken en, in een enkel geval, leenregisters. 
Lang niet alles wat we zouden willen weten, is te vinden in deze bronnen, en 
helaas het minst over individuele lezers, maar ze brengen ons veel dichter bij 
de sociaal-culturele kant van het lezen dan de boedels. De bestudering van 
het ‘wie leent wat’ biedt in dit opzicht veel perspectief. De deftige boekenle-
ners zijn onderwerp van dit en het volgende hoofdstuk. Daarna, in deel iii, 
wordt de aandacht gericht op de arbeiders en kleine burgerij en op de biblio-
theken waar ze boeken leenden.

Het Haarlemse Leesmuseum
Met cultuur bemoeide de negentiende-eeuwse overheid zich niet. Als de 
burgers behoefte hadden aan een schouwburg, concertzaal, museum of bi-
bliotheek, dan moesten ze zelf maar zorgen dat die er kwam. Om hun wen-
sen te realiseren kozen de burgers hiervoor meestal een vorm waar ze zo 

In 1861 werd in dit hotel het Leesmuseum opgericht.
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verzot op waren: een vereniging. Zo ook in Haarlem. Daar werd in 1861 de 
‘Leesvereeniging te Haarlem’ opgericht, met als doel een leeszaal met bin-
nen- en buitenlandse tijdschriften en brochures te realiseren. Niet de min-
sten van de Haarlemse burgerij behoorden tot de 25 initiatiefnemers die 
voor de oprichtingsvergadering bijeenkwamen in hotel Funckler. Van de 
partij waren de bekende uitgevers A.C. Kruseman en J. Enschedé, daarnaast 
de bibliograaf P.A. Tiele, die toen werkte in de firma van zijn neef, de uitge-
ver-boekhandelaar P.F. Bohn. Ook Conrad Busken Huet, toen nog Waals 
predikant in Haarlem, en H.P.G. Quack behoorden tot de mannen van het 
eerste uur. Quack was begin jaren zestig ambtenaar op de provinciale griffie 
en schreef artikelen voor De Gids, waarvan hij later ook redacteur zou wor-
den. Naast degenen die op de een of andere manier verbonden waren aan de 
uitgeverswereld of het literaire veld, was ook de Haarlemse elite goed verte-
genwoordigd. Tot de oprichters behoorde bijvoorbeeld de internationaal 
befaamde bloembollenkweker J.H. Krelage. Andere oprichters waren de di-
recteur, de bibliothecaris en de conservator van Teylers Museum, twee jonk-
heren, verder artsen en advocaten, de rector van het gymnasium, en last but 
not least, de burgemeester van Haarlem.2

Het is niet ondenkbaar dat het idee om zo’n vereniging op te richten is 
ontstaan in de kring van de Haarlemse Debating Society, want er is veel 
overlap tussen de initiatiefnemers van de Leesvereeniging en de leden van 
deze sociëteit. Het is voorstelbaar dat juist de leden van de Debating Society 
in hun discussies over actuele politieke, maatschappelijke en letterkundige 
kwesties graag wilden beschikken over een goede collectie tijdschriften en 
brochures.3 En was het niet in de Debating Society, dan ontmoette men el-
kaar wel in de plaatselijke herensociëteit Trou moet Blycken. Haarlem was 
in de jaren zestig een provinciale stad van nog geen dertigduizend inwoners 
met een overzichtelijke elite van rond de honderd deftige families, die elkaar 
allemaal kenden. Busken Huet, Quack en andere minder welgestelde Haar-
lemmers met een intellectueel beroep waren in dit milieu welkom, zonder er 
ooit echt toe te behoren.

In een wervende circulaire richtte de Leesvereeniging zich tot stadsgeno-
ten, van wie ze meenden ‘te kunnen verwachten, dat zij gaarne gebruik zul-
len maken van de gelegenheid, om op weinig kostbare wijze zich op de hoog-
te te houden van de literatuur van den dag’.4 In de brief werd een aantal 
Nederlandse en buitenlandse tijdschriften genoemd dat in elk geval deel zou 
uitmaken van de collectie. Ook benadrukten de ondertekenaars dat er leden 
waren die tijdschriften kosteloos zouden afstaan aan de nieuwe vereniging, 
in de hoop dat velen dit voorbeeld zouden volgen. Voorts bleek het lidmaat-
schap van de burgemeester een niet onaanzienlijk voordeel te hebben. De 
Leesvereeniging mocht gratis een vrij ruim vertrek in het stadhuis aan het 
Prinsenhof gebruiken, volgens een tijdgenoot ‘een gezellig zaaltje in ’t hartje 
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van de stad aan een rustig lindenpleintje’,5 maar moest zelf de verlichting en 
verwarming betalen. De conciërge van het stadhuis kreeg een bescheiden 
salaris van de vereniging voor hand- en spandiensten. De Leesvereeniging 
noemde zich voortaan: Vereeniging Leesmuseum.6

Vlak na de oprichting waren er zeventig leden, maar daarna stagneerde 
de toestroom wat. Vandaar dat de Haarlemse burgerij in 1865 nogmaals be-
leefd werd geïnformeerd over de activiteiten. Niet alleen was er een leeszaal 
met tijdschriften, brochures en boeken, ook was het inmiddels mogelijk 
boeken en tijdschriften te lenen. Bij deze circulaire was een lijst gevoegd met 
toonaangevende tijdschriften die in de leeszaal ter inzage lagen, duidelijk 
bedoeld om potentiële leden over de streep te trekken. Op de lijst stonden 
onder andere de Edinburgh Review, Punch, Revue des deux Mondes, Wester-
mann’s illustrirte Monatshefte en De Gids. Het overgrote deel van de 28 bui-
tenlandse tijdschriften schafte het Leesmuseum zelf aan, maar de meeste 
Nederlandstalige, ook 28, werden door de leden afgestaan, zoals de Neder-
landsche Spectator, Vaderlandsche letteroefeningen en de Economist.7 Dit ver-
schil is wel opvallend. Het lijkt erop te wijzen dat maar weinig leden een 
abonnement op een buitenlands tijdschrift hadden. Zo kon het Leesmuse-
um tegemoetkomen aan de belangstelling die voor deze buitenlandse perio-
dieken bestond. Dit is speculatie, want over de verspreiding van privéabon-
nementen op tijdschriften, binnenlandse en buitenlandse, is vrijwel niets 
bekend. We weten alleen dat tijdschriften vrij duur waren, zodat collectieve 
abonnementen al snel aantrekkelijk werden. De Gids was met ƒ 15 per jaar 
het duurste Nederlandse tijdschrift, de veelgelezen Revue des deux Mondes 
was nóg prijziger met ƒ 23. Niet voor niets legden veel leesmusea en leesge-
zelschappen de nadruk op de kostenbesparingen die het lidmaatschap met 
zich meebracht.8 Deze kostenbesparingen golden niet alleen de tijdschrif-
ten, maar zeker ook de boeken. Leesmusea en leesgezelschappen kochten 
uiteraard niet de goedkope volksedities die op de markt kwamen, maar 
mooie uitgaven. Deze bleven onverminderd hoog in prijs in de hele tweede 
helft van de negentiende eeuw.9

Om meer leden te krijgen nodigde het bestuur ‘liefhebbers van degelijke 
en aangename lectuur’ uit lid te worden, niet in een algemene oproep, maar 
in op naam gestelde brieven. Het bestuur zou deze nieuwe leden zonder bal-
lotage aannemen. Ballotage was een beproefd middel om te waarborgen dat 
men ‘onder ons’ bleef en dat aspirant-leden van het verkeerde soort effectief 
werden geweerd. Dat er over deze nieuwe leden niet zou worden gestemd, 
klonk uitnodigend. Maar, hoewel het reglement van het Leesmuseum uit-
voerig ingaat op de ballotageprocedure, blijkt uit geen enkel ander archief-
stuk dat er daadwerkelijk gestemd werd over nieuwe leden. Door deze le-
denwerfactie leefde de instroom van nieuwe leden wat op, maar tegelijkertijd 
bedankte een aantal leden, soms al vrij snel, of vertrok uit Haarlem. P.A. Tie-
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le werd bijvoorbeeld conservator van 
de Leidse universiteitsbibliotheek, Bus-
ken Huet vertrok naar Indië, Quack 
had de gemeente zelfs al verlaten voor 
het Leesmuseum daadwerkelijk van 
start ging. Uiteindelijk schommelde in 
de jaren tachtig het aantal leden rond 
de 130, begin jaren negentig was dit 
nog iets hoger, maar daarna zette een 
onherroepelijke daling in.10

De drie leden van wie een biografie 
is geschetst in hoofdstuk 2, Daniël de 
Haan, Arentina Arendsen en Rudolph 
Gallandat Huet, bleven meer dan twin-
tig jaar lid. Ook onder de oprichters 
waren een paar trouwe leden. In 1885, 
24 jaar na de oprichting, waren A.C. 
Kruseman, jonkheer J.C. Teding van 
Berkhout en J.H. Krelage nog steeds 
lid van het Leesmuseum. Maar tegen-
over deze vaste kern van leden stond 
een tamelijk groot verloop. Vooral het segment alleenstaande mannen was 
nogal aanzienlijk. Bijna een kwart van de leden voerde alleen een huishou-
den, veel meer dan in de gewone bevolking. Ze verhuisden vaak al na enige 
jaren naar een andere gemeente en verdwenen dan weer van de ledenlijsten.11

Het Leesmuseum was typisch een exponent van de burgerlijke cultuur. 
Het was een particuliere instelling, tot in details geregeld via statuten en een 
huishoudelijk reglement, bestuurd door vrijwilligers. Het Haarlemse Lees-
museum en vergelijkbare instellingen elders waren doorgaans inclusief: ie-
dereen die het lidmaatschapsgeld kon betalen was welkom. Eenmaal binnen 
kon volgens democratische regels ieder lid mee bepalen wat er werd aange-
schaft en wat niet, of gaf daarvoor een mandaat aan het bestuur of een com-
missie. In de praktijk waren de leesmusea exclusief vanwege het hoge lid-
maatschapsgeld. Op een enkele uitzondering na, schommelde dat rond de 
ƒ 10 per jaar. Dit lijkt misschien niet zoveel, maar het was voor een groot deel 
van de Haarlemmers bijna een weekinkomen. Elders zal dat niet veel anders 
zijn geweest. Een aanzienlijke contributie was uiteraard een doeltreffende 
manier om minder beschaafde stadsgenoten buiten de deur te houden.

Tot halverwege de jaren tachtig had het Leesmuseum een budget van 
ƒ 1200 à ƒ 1500 per jaar, dat grotendeels besteed werd aan de aankoop van 
boeken en brochures en aan abonnementen op tijdschriften.12 In 1884 be-
steedde het Leesmuseum ƒ 1080 bij de plaatselijke boekhandelaren. Voor de 

P.A. Tiele.
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helft was dit bedrag bestemd voor de aanschaf van boeken, de andere helft 
ging op aan tijdschriften en brochures. De boekhandelaren leverden het 
Leesmuseum zo’n 150 boeken per jaar, per boek dus ruim ƒ 3. Dit was een vrij 
hoog gemiddeld bedrag, het Leesmuseum schafte nu eenmaal niet goedkope 
volksuitgaven aan. De grootste leverancier was de boekhandel Erven Loosjes 
die voor ruim ƒ 300 aan boeken en tijdschriften leverde, gevolgd door De 
Haan, Von München en Rookmaaker, J.J.C. Munk, H.N. Mul en G. van den 
Berg. Ze waren allemaal, behalve Mul die pas in 1883 begon, mogelijk al se-
dert de oprichting leverancier, maar in elk geval sedert eind jaren zestig.13 De 
leveranties van Mul kwamen in de plaats van een andere boekhandelaar, die 
ermee ophield. Mul moest zich nog waarmaken in het vak, zijn boekhandel in 
de Kruisstraat was nog maar net geopend. Voor een beginnend boekhande-
laar als Mul, maar ook voor de anderen, zullen de bestellingen van het Lees-
museum welkom zijn geweest. Omdat het Leesmuseum erg trouw was aan 
zijn boekhandelaren, konden deze rekenen op een grote vaste klant.

De catalogus van 1886 laat zien dat de lezers toen konden kiezen uit on-
geveer drieduizend boeken, evenzoveel brochures en bijna zestig lopende 
tijdschriften, die doorgaans een politieke, letterkundige, economische of al-
gemeen-informatieve oriëntatie hadden.14 Humoristische blaadjes of de ge-
illustreerde familiebladen, vooral op ontspanning en amusement gericht, zo-
als de Duitse Gartenlaube, ontbraken. Evenmin werden kranten aangeschaft. 
Toen begin jaren negentig de eerste tekenen van neergang zich begonnen te 
vertonen, werd door een van de leden voorgesteld ook dagbladen aan te schaf-
fen, net als andere leesmusea in grote steden deden. Onder verwijzing naar de 
toen steeds groter wordende financiële tekorten verwierp de ledenvergade-
ring dit voorstel. Een argument was ook dat men op dit vlak toch niet kon 
concurreren met de sociëteiten. De leden troostten zichzelf met de weten-
schap dat ze kozen voor ‘de letterkunde en niet voor de dagbladcultuur’.15

De boekencollectie bestond voor 70 procent uit deze letterkunde, dat wil 
zeggen eigentijdse romans, poëzie en toneel, of heruitgaven van iets oudere 
literaire werken. ‘Klassieken’ waren er niet. De klassieke Nederlandse en bui-
tenlandse titels las men op school, of men kocht een prestigieuze serie voor in 
de boekenkast thuis. Zoals Lisa Kuitert heeft aangetoond, was er in de twee-
de helft van de negentiende eeuw een groeiende belangstelling voor het lite-
raire erfgoed. Dit had deels te maken met het opbloeiende nationalisme, 
maar zeker ook met de idee dat een ontwikkelde, beschaafde lezer zijn klas-
sieken diende te kennen. Uitgevers speelden hierop in met het aanbod van 
series Nederlandse en vertaalde buitenlandse klassieken. Ook buitenlandse 
series waren in Nederland gemakkelijk te krijgen.16 Net als andere leesmusea 
schafte het Haarlemse Leesmuseum dit type lectuur niet aan, dus geen Von-
del, Bredero, Hooft, Cats, Tollens, Shakespeare, Molière of Goethe.17 Ook 
(vertaalde) werken van auteurs uit de Klassieke Oudheid ontbraken.
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Ook de negentiende-eeuwse klassiekers werden overgeslagen, slechts een 
enkele keer werd een herdruk gekocht. Dus géén Walter Scott en nauwelijks 
wat van Dickens, alleen het werk dat in de jaren zestig nog nieuw was. Daar-
om ontbraken vrijwel alle grote romans van Dickens. Gelegenheden om in 
deze lacune te voorzien waren er genoeg, want zowel van de romans van 
Scott als van die van Dickens kwamen voortdurend herdrukken op de markt, 
maar daarvan werd dus geen gebruikgemaakt. Ook van Jane Austen werd 
slechts één roman aangeschaft, een herdruk van Pride and prejudice uit 1883. 
Het Leesmuseum was bovendien zeer terughoudend met het kopen van iets 
oudere titels die ze net gemist hadden, zeker als het ging om het completeren 
van series. Dat bleek bijvoorbeeld toen eind jaren zeventig een van de leden 
voorstelde om de reeds verschenen werken van Zola aan te schaffen, omdat 
ze een cyclus vormden. De voorzitter vond het te bezwaarlijk voor de finan-
ciën van het Leesmuseum ‘al die romans aan te kopen’ en zich vast te leggen 
voor de toekomst, aangezien ‘het zich laat aanzien dat de cyclus uit meer dan 
20 delen zal bestaan’.18 Het Leesmuseum kocht uiteindelijk wel herdrukken 
van romans van Zola, die enige jaren eerder waren verschenen, maar tamelijk 
halfslachtig. In de catalogus van 1886 was de grote cyclus Les Rougon-Mac-
quart verre van compleet. De contemporaine romans die het Leesmuseum 
wel in huis had, werden vrijwel altijd in de oorspronkelijke taal aangeschaft, 
of, als het om Russische, Hongaarse of Scandinavische schrijvers ging, in 
Duitse of Franse vertaling. Zo las men werk van de Noorse Nobelprijswin-
naar Bjørnstjerne Bjørnson in Franse vertaling, Turgenev in het Duits, net 
als de romans van de populaire Hongaarse schrijver Mór Jókai.

Ongeveer 30 procent van de collectie bestond uit non-fictie: een breed 
scala aan biografieën en reisverhalen, verder boeken over geschiedenis, let-
terkunde, politieke of maatschappelijke onderwerpen en een enkel boek over 
kunst, filosofie of een stichtelijk of esoterisch onderwerp. Wat er in de boeke-
rij van het Leesmuseum ontbrak waren juridische werken en boeken over de 
moderne technische ontwikkeling. Dat was vakliteratuur, die te specifiek 
was voor het collectief van de Leesmuseumleden: liberale, geïnformeerde 
burgers met belangstelling voor literatuur, historische romans en reisverha-
len. De tijdschriften en brochures informeerden de burgers over alle actuele 
maatschappelijke, godsdienstige, literaire en politieke kwesties. Ze zijn ech-
ter nog maar nauwelijks onderzocht. Onlangs is erop gewezen hoe belangrijk 
de brochures, de negentiende-eeuwse gedaante van het aloude pamflet, zijn 
geweest als ‘cruciaal vehikel voor het voeren van maatschappelijke debatten’. 
Een inhoudsanalyse van de brochures van het Leesmuseum, een collectie die 
nog zou uitgroeien tot vijfduizend exemplaren begin twintigste eeuw, vergt 
een aparte studie die buiten het kader van dit boek valt. Maar dat dit een 
goudmijn is voor de bestudering van de publieke opinie, staat vast.19 Kampi-
oen brochureschrijver was Leesmuseumlid Johannes van Vloten. Het Lees-
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museum had 43 van zijn brochures in huis 
– misschien wel geschonken door de au-
teur zelf – waarmee Van Vloten de kroon 
spant onder degenen die hun mening aan 
hun landgenoten wilden laten weten.

Het bestuur was belast met de aan-
koop van boeken en brochures, formeel 
besliste de ledenvergadering over het aan- 
of afschaffen van een tijdschrift, maar zij 
stemde altijd in met de bestuursvoorstel-
len. Helaas is onbekend door welke motie-
ven het bestuur zich bij zijn aankoop liet 
leiden, behalve dus dat men zich richtte 
op de recent verschenen literatuur en 
non-fictie. Waarschijnlijk volgden de be-
stuursleden nauwkeurig de recensies en 
besloten op basis daarvan werken aan te 
kopen. De leden konden ook wel voorstel-

len doen in de registers van klachten en wensen, wat overigens niet vaak 
voorkwam.20 Slechts hoogstzelden kwam het tot enige discussie over een 
aanschaf, zoals over de romans van Zola. Over het algemeen bemoeide maar 
een handjevol van de leden zich met het beleid van het Leesmuseum, de le-
denvergaderingen trokken meestal vijftien tot twintig leden. Slechts een en-
kele maal draafden meer leden op, maar dan ging het niet over boeken, maar 
over brandende kwesties als het al dan niet verstrekken van consumpties of 
het rookverbod.

Brochures werden niet uitgeleend, maar boeken en tijdschriften die al 
enige tijd in huis waren konden de leden meenemen. Nieuwe boeken lagen 
eerst een maand of twee ter inzage, daarna gingen ze ‘in circulatie’. De leden 
moesten ze reserveren om ze vroeger of later in handen te krijgen.21 Lieten 
ze de gereserveerde boeken ook nog thuisbezorgen en ophalen dan kostte 
dat een paar gulden extra per jaar. Aanwinstenlijstjes hielden deze leden op 
de hoogte van de nieuwe lectuur. Als via dit systeem niemand ze meer wilde 
hebben, gewoonlijk na een jaar of twee, werden ze in de bibliotheek geplaatst 
en waren ze uitleenbaar. Van dat laatste uitleencircuit is nauwelijks wat be-
waard gebleven, van de circulerende boeken bestaat een twaalfdelige admi-
nistratie, de zogeheten reserveringsregisters, waarin het reusachtige aantal 
van ruim honderdduizend uitleningen is opgetekend. De serie begint in 1873 
en loopt door tot 1913. Een kleine steekproef uit dit materiaal is de basis van 
het volgende hoofdstuk, waarin ik dieper inga op de collectie en de leesvoor-
keuren van de leden.

Dat er toch vrij veel gebruikgemaakt is van de ‘oudere’ collectie die se-

Johannes van Vloten.
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dert 1861 was opgebouwd, bewijst wel de omvangrijke catalogus van 1886, 
waarin alle boeken, brochures en tijdschriften zijn vermeld. Die catalogus 
zou weinig zin hebben als nooit iemand geïnteresseerd was in een oudere 
titel. Naast het hele leencircuit was de kern van het Leesmuseum de leeszaal, 
met de grote leestafel waarop de nieuwste tijdschriftafleveringen en boeken 
lagen, en waar de boekenkasten met oudere boeken stonden. De leden kon-
den vrijwel altijd terecht in de leeszaal, met wat variaties tussen ’s morgens 
tien en ’s avonds elf uur, alle dagen, dus ook op zondag, behalve op feestda-
gen. Zoals in deel iii zal blijken, staan deze ruime openingstijden in schril 
contrast met de zeer beperkte uren waarop filantropische bibliotheken open 
waren. De heersende mening was natuurlijk dat, anders dan bij het volk, de 
beschaafde burgerij geen assistentie of controle nodig had bij haar lectuur-
keuze. De leden van het Leesmuseum konden hun gang gaan, zelf boeken of 
tijdschriften uit de kast pakken en lezen in de leeszaal, of lenen door hun 
naam in een register te schrijven. Daarvoor hadden ze niemand nodig. De 
conciërge deed de deur open en pookte de kachel op, legde tijdschriften 
klaar en regelde de thuisbezorging van boeken, maar de aanwezigheid van 
een betaalde kracht was niet permanent een vereiste.

De 129 leden die het Leesmuseum in 1885 telde, behoorden voor onge-

De leeszaal van het Haarlemse Leesmuseum.
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veer de helft tot de plaatselijke notabelenelite van hoge ambtenaren, rech-
ters, raadsleden, advocaten, welgestelde predikanten en notarissen. Nogal 
wat leden van de elite waren lid van het Leesmuseum.22 Ze waren welgesteld 
tot zeer welgesteld. Het ‘op weinig kostbare wijze’ te kunnen lezen, zal dus 
niet voor iedereen van doorslaggevende betekenis zijn geweest. Welgestelde 
leden vonden het misschien aantrekkelijk om te kunnen kiezen uit een ruime 
hoeveelheid lectuur, die al wel was voorgeselecteerd uit het totale aanbod. 
Ook de brede collectie tijdschriften zal aantrekkelijk zijn geweest. Mogelijk 
speelt daarnaast mee dat aan het lidmaatschap van het Leesmuseum een in-
tellectueel tintje kleefde. Notabelen met belangstelling voor literatuur en 
actuele maatschappelijke kwesties spraken elkaar dan wel niet in het Lees-
museum, want de leeszaal was geen conversatiezaal, maar ze zullen elkaar 
in het kleine Haarlem zeker zijn tegengekomen bij andere gelegenheden, 
waar conversatie wel was toegestaan. Het was dan aantrekkelijk om blijk te 
geven van beschaving en belezenheid. Voor de elite was het lidmaatschap 
van het Leesmuseum bepaald niet ongewoon.

Naast deze welgestelde burgers waren er ook leden die niet tot de plaat-
selijke elite behoorden. De middengroepen waren goed vertegenwoordigd. 
Leraren aan de hbs of het gymnasium, predikanten met een klein trakte-
ment of pensioen, kleine renteniers en een enkele onderwijzer of boekhan-
delaar konden zich het lidmaatschap wel veroorloven. Hoewel verschillend 
in welstand, behoorden alle leden van het Leesmuseum tot meer intellectu-
eel georiënteerde beroepsgroepen. Winkeliers en ambachtsbazen werden 
nooit lid, ook al zouden sommigen het lidmaatschapsgeld wel kunnen op-
brengen. Ook hadden maar weinig kooplieden belangstelling voor het 
Leesmuseum. Dit ligt in lijn met hun geringe passie voor boekenbezit, zo-
als die bleek in deel i. Voor arbeiders bleven de deuren van het Leesmuseum 
stevig op slot.

Het Haarlemse Leesmuseum laat zien dat er naast het gevestigde deel 
van de burgerij, dat door opleiding en verdere intellectuele vorming al over 
een behoorlijk cultureel kapitaal beschikte, ruimte was voor anderen die 
deze culturele bagage wilden verwerven. Een voorbeeld hiervan is de onder-
wijzer Paulus Bakker. Hij werd in april 1884 op 24-jarige leeftijd lid van het 
Leesmuseum. Als onderwijzer viel hij niet helemaal uit de toon, want in het 
Leesmuseum kon hij nog drie collega’s tegenkomen, naast de wat chiquere 
en beter verdienende vakgenoten van de hbs en het gymnasium. Zijn religi-
euze overtuiging was opvallender in dit gezelschap. Hij was een van drie 
rooms-katholieke leden van het Leesmuseum. Hij leende ongeveer 160 boe-
ken in twee jaar, waarmee hij tot een ruime middenmoot behoorde. Net als 
de andere leden van het Leesmuseum nam hij vooral romans mee naar huis 
– ook werken van Zola en Dumas die op de Index stonden – en net als de 
andere leden las hij romans grotendeels in de oorspronkelijke talen. Maar hij 
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verdiepte zich ook in een werk over armoedebestrijding, verschillende boe-
ken op het gebied van gezondheidsleer, een boek over de wereldtaal Volapük, 
een over spiritualisme en een over Plato’s Politeia. Verder las hij reisverha-
len, boeken over kunst en geschiedeniswerken. In 1891 komen we Bakker 
tegen als ‘hoofd der tweede tussenschool’. Kort daarop vertrok hij met 
vrouw en kinderen naar Den Haag, waar hij in 1901 overleed. Inmiddels had 
hij ook een eigen boekencollectie opgebouwd, die met een aantal andere na-
gelaten collecties in mei 1901 werd geveild bij W.P. van Stockum & Zn. We 
kunnen zijn boeken in de veilingcatalogus niet identificeren, maar dat hij als 
‘chef d’école’ prominent op de omslag van de catalogus staat, betekent dat 
het om een niet onaanzienlijke collectie moet zijn gegaan.23

De notulen van de algemene ledenvergadering en de opmerkingen in de 
registers van klachten en wensen, geven af en toe een aardig beeld van de 
grenzen die getrokken werden.24 Natuurlijk, geen bibliotheek zonder klach-
ten over te laat terugbezorgen van boeken, vermiste exemplaren en lezers 
die allerlei notities in de boeken maakten. De klimaatbeheersing is ook een 
voortdurende bron van ergernis: nu eens is het te warm, dan weer te koud, of 
steekt de conciërge de lampen pas aan als het volslagen duister is. De conci-
erge is een sloddervos, wat leidt tot een eindeloze stroom klachten op de 
jaarvergaderingen en in het klachtenboek. Maar er zijn andere protesten, 
die verwijzen naar de impliciete code van beschaafd gedrag van burgers die 
elkaar ontmoeten in een semi-openbare ruimte als de leeszaal van het Lees-
museum. Zo schrijft een van de leden in het klachtenboek: 

De ondergetekende heeft hedenavond het Leesmuseum verlaten, een 
kloek besluit, omdat hij door het onhebbelijke zweeten van een lid in 
zijn lectuur op hoogst onaangename wijze werd gestoord. Moge dit 
lid eindelijk eens begrijpen, dat men in gezelschap van vreemden 
zich anders gedraagt dan in zijn eigen huis.25 

De beheersing van lichaamsfuncties was natuurlijk bij uitstek een burgerlijk 
imperatief. Ook zijn er regelmatig klachten over het hinderlijke gesnurk van 
bezoekers die even wegdommelden.

Soms lieten leden door opmerkingen in het klachtenboek hun ergernis 
blijken over de koers van het Leesmuseum: 

De ondergetekende protesteert tegen de eenzijdige richting waarin 
de aankoop van nieuwe boeken zich beweegt. Het is tegenwoordig 
een ware overstroming door socialistische en sociaal-democratische 
werken en het schijnt wel of degelijke en fraaie romans en derg. ge-
weerd worden.26 
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De hedendaagse onderzoeker kan objec-
tief vaststellen dat het reuze meeviel met 
de ‘overstroming’, maar deze lezer vond 
het te dol worden. Hoewel weinig bekend 
is van de politieke kleur van de leden, zal 
‘liberaal’ in al zijn schakeringen van con-
servatief tot progressief niet ver bezijden 
de waarheid zijn geweest, waarbij het ge-
matigde liberalisme overheerste. Er wa-
ren maar weinig leden van het Leesmuse-
um met zulke radicale denkbeelden als 
Gallandat Huet of de radicaal-liberale Da-
niël de Clercq.

Daniël de Clercq (1854-1931) was een 
buitenbeentje onder de leden van het 
Leesmuseum. Dat kwam niet omdat hij 
directeur van een verffabriek was en met 
zijn lidmaatschap van de deftige Deba-
ting Society was ook niets mis. Als klein-
zoon van de bekende Willem de Clercq 

behoorde hij min of meer automatisch tot de Haarlemse elite. Maar anders 
dan vrijwel iedereen in zijn milieu, was hij vrijdenker, antimilitarist, geheel-
onthouder en vegetariër. In zijn fabriek voerde hij allerlei sociale maatrege-
len in voor zijn arbeiders, wat hem in conflict bracht met zijn medefabri-
kant. In 1890 trok hij zich uit de zaken terug en stortte zich toen op het 
gemeenteraadswerk. Als raadslid voor de radicaal-liberalen streefde hij naar 
verbetering van de woonsituatie van arbeiders. Lang heeft hij dit werk niet 
gedaan, omdat hij al in 1892 naar het buitenland vertrok. Later keerde hij 
terug naar Nederland en bleef zich onvermoeibaar voor uiteenlopende idea-
listische doelen inzetten.27 De Clercq, een vrijgezel, woonde in zijn storm-
achtige Haarlemse jaren bij zijn broer, de keurige bankdirecteur en ook 
Leesmuseumlid Adriaan de Clercq. Uiteraard was Adriaan lid van Trou 
moet Blycken, de plaatselijke herensociëteit, maar in dat bezadigde herenge-
zelschap zou zijn broer Daan volledig uit de toon zijn gevallen. Overigens 
was Daniël de Clercq, net als zijn broer, iemand die alleen op het Leesmu-
seum kwam om ter plekke te lezen. Of zijn radicaal-liberalisme zich uitte in 
een specifieke voorkeur voor bepaalde boeken, is dus niet na te gaan.

Een andere aanwijzing voor de liberale signatuur van het Leesmuseum 
zijn de discussies over tijdschriften. Meestal stemde de ledenvergadering tam 
in met het bestuursvoorstel om een tijdschrift af te schaffen en in plaats daar-
van een ander te nemen. De mutaties waren gering. De leden hadden ruime 
opvattingen, zo werden bijvoorbeeld De Nieuwe Gids – het maandblad ‘voor 

Daniël de Clercq, ca. 1907.
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letteren, kunst, politiek en wetenschap’ van de Tachtigers – en het socialisti-
sche tijdschrift De Nieuwe Tijd zonder discussie in de collectie opgenomen. 
Maar toen het vrijdenkersblad De Dageraad door een lid werd voorgesteld (en 
het bestuur dit voorstel statutair moest overnemen), waren er maar vier van 
de 21 aanwezige leden vóór. Daarna ontspon zich volgens de notulen een 
‘enigszins heftig debat’, dat helaas verder niet uit de doeken wordt gedaan.28 
Iets dergelijks gebeurde ook met De Jonge Gids, het maandblad van Herman 
Heijermans. De voorstanders bepleitten aanschaf van dit, wat zij noemden, 
‘letterkundige tijdschrift, van een richting: het realisme’, tegenstanders ken-
schetsten het als zedenkwetsend. De laatsten wonnen dit debat.29

De eis van uiterlijke wellevendheid en beheersing van emoties werd ook 
wel eens uit het oog verloren. In maart 1873 schreef de heer Muller in het 
klachtenboek: 

Na lang en vruchteloos zoeken en wachten heb ik Karl Hase, Ideale 
und Irrthümer, den 20st Maart van Schot [de conciërge] ontvangen 
in gehavenden staat, welke het lezen moeijlijk maakt, nadat het, vol-
gens aantekening in het inschrijvingsboek van 4 november 1872 tot 
15 maart 1873 in handen is geweest van Dr. J. van Vloten.

Van Vloten verwaardigde zich pas maanden later te reageren:

Ter toelichting der welwillende aanteekening van den oud-kristen-
leeraar C. Muller, die nog altijd zijn zucht tot kwaadspreken niet 
schijnt verleerd te hebben, diene, dat het bewuste boek van Hase, 
door mij in dezelfden staat reeds is ontvangen, gelijk dat zich van 
een los ingenaaid boek ook licht verklaren laat. Door het eenvoudig 
opnieuw te laten innaayen, ware alles in orde geweest, en den Eer-
waarde Heer zijn belachelijke uitval bespaard. Zou de goeie man 
niet haast rijp zijn voor M…?30

Van Vloten bedoelde vast Meerenberg, het krankzinnigengesticht in Bloe-
mendaal.

Ten slotte is uit de registers van klachten en wensen, in combinatie met de 
reserveringsregisters op te maken dat de leden van het Leesmuseum niet ge-
interesseerd waren in het ‘seks en geweld genre’, althans niet openlijk. De le-
den konden namelijk nauwkeurig elkaars boekenkeuze in de gaten houden. 
In een voor iedereen door te bladeren reserveringsregister moesten de leden 
hun naam noteren bij een titel als ze die op enig moment wilden meenemen 
of laten bezorgen. Zo kon iedereen zien wie wat las. Dus zelfs áls een minder 
fatsoenlijke titel zou zijn aangeschaft, dan moest de lezer openlijk zijn be-
langstelling ervoor laten merken. Het gevolg was dat alleen volgens de bur-
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gerlijke fatsoensnormen aanvaardbare titels werden gekocht, titels waarmee 
elk lid gezien mocht worden. Nu had het Leesmuseum daarover een ruime 
opvatting. Niemand bij het Leesmuseum keek bijvoorbeeld op van een boek 
van de in vele kringen verketterde Zola en ook de sensatieromans van Flo-
rence Marryat waren geliefd. Maar sommige titels gingen toch echt te ver. Zo 
schreef een lid in het register van klachten en wensen: ‘Voorgesteld ter aan-
schaffing: L. van Deyssel, Eene Liefde, 2e druk, Scheltema en Holkema ƒ 2,90’. 
Anoniem was eronder gekalkt: ‘Dit quasi-kunst-werk behoort niet in een 
leesmuseum maar in een pornographische bibliotheek!’ De aanvrager ver-
dedigde zich onmiddellijk: hij had niet de eerste druk aangevraagd, maar de 
tweede – waaruit Van Deyssel enkele pikante passages had geschrapt.31

Het is zinvol het Leesmuseum in zijn context te plaatsen om te onderzoe-
ken in hoeverre het Haarlemse Leesmuseum representatief is. Wat voor al-
ternatieven hadden de deftige Haarlemmers? Wat waren de mogelijkheden 
voor de elite om boeken te lenen in andere steden? Ook het onderwerp vrou-
wen en leesmusea verdient in een bredere context aandacht, voordat in het 
volgende hoofdstuk de collectie en de leespatronen van de lezers in de 
schijnwerpers staan.

Leesgezelschappen: nuttig, maar vooral genoeglijk
Het was niet zó uitzonderlijk dat in Haarlem een leesmuseum werd opge-
richt, want in een paar andere steden gebeurde dit ook, maar in aantal ble-
ven de leesmusea ver achter bij de leesgezelschappen. Dit is wel verklaar-
baar, want voor de oprichting van een leesgezelschap was niet zoveel nodig 
en voor een leesmuseum wel. Ondanks hun uitvoerige reglementen bleven 
leesgezelschappen tamelijk informele organisaties van een beperkt aantal 
mensen. De kosten waren laag. Er was een onbetaalde secretaris of direc-
teur die de boeken kocht, al dan niet in overleg met commissarissen of leden. 
Bijeenkomsten waar iets besproken moest worden, hadden een huiska-
merkarakter, of desnoods huurde men een zaaltje voor die ene keer. Meestal 
werden de boeken die uitgecirculeerd waren eens per jaar verkocht onder de 
leden. Huur voor een permanent gebouw om een collectie te herbergen en 
alle andere kosten die dit met zich meebracht, waren er dus niet. Er bestond 
meer dan genoeg animo voor het lidmaatschap, want een leesgezelschap 
was voor veel burgers een ideale manier om voor weinig geld veel te lezen. 
Voor sommige leden was misschien een bijkomend voordeel dat ze niet 
hoefden te kiezen uit de almaar groeiende berg drukwerk. Ze kregen ge-
woon elke week of elke twee weken een boek of tijdschrift thuisbezorgd.32

Maar andere leden konden dat natuurlijk ervaren als een nadeel: de boek-
circulatie impliceerde dat niet elk boek aansloot bij de eigen smaak. Andere 
nadelen waren dat de lezer het boek of tijdschrift na een of twee weken naar 
de volgende persoon op de circulatielijst moest sturen. Berry Dongelmans 
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heeft laten zien hoe ingewikkeld dit doorgeefsysteem kon zijn. Een boek kon 
onder inwoners van verschillende dorpjes circuleren. Het ging niet om ta-
melijk willekeurige mensen, want vaak waren er tussen de lezers familie-
banden aan te wijzen of ging het om beroepsgenoten.33 Door de complexi-
teit van de doorgeefsystemen ging er dan ook wel eens iets mis.34 Gekissebis 
over de volgorde van leden op de circulatielijst of klachten over het niet of 
verkeerd doorsturen waren bijna onvermijdelijk. De volgorde van namen op 
de rondzendlijstjes was belangrijk, want degenen die als eersten de tijd-
schriften kregen, bleven het best op de hoogte van de actualiteit, en hoefden 
geen genoegen te nemen met achterhaalde, beduimelde exemplaren. Het be-
perkte budget was eveneens een nadeel. Dit was moeilijk op te lossen, want 
vanwege het circulatiesysteem bleef het leesgezelschap per definitie klein-
schalig. Als er te veel leden zouden komen, werkte het doorgeefsysteem niet 
goed meer. Het aantal boeken dat een lid voor een bepaald bedrag in handen 
kreeg, was zo weliswaar veel groter dan wanneer hij voor dat bedrag boeken 
had gekocht, maar als zodanig was het aantal niet erg groot. Meestal ging 
het om ongeveer 25 tot vijftig boeken of tijdschriften per jaar. Hoewel heel 
goed denkbaar is dat leden aanschafsuggesties konden doen, die, mits het 
niet om een al te kostbare uitgave ging, werden opgevolgd, was er geen vrije 
keus naar individuele smaak of voorkeur.

De leesgezelschappen waren als organisatievorm ontegenzeggelijk een 
doorslaand succes, al geldt dit niet voor elk afzonderlijk leesgezelschap. Er 
waren er die vele tientallen jaren bestonden, maar het merendeel kende een 
korte geschiedenis. Het normale patroon was dat een paar enthousiaste bur-
gers medestanders zochten, men begon dan vol goede moed, maar vaak raak-
te al na enige jaren de fut eruit. Bij te veel opzeggingen functioneerde het 
systeem niet meer en verdween het leesgezelschap. Maar vaak, na verloop 
van tijd, ontstond toch weer de behoefte aan een leesgezelschap en herhaalde 
de geschiedenis zich. In de negentiende eeuw hoefden de leesgezelschappen 
gaandeweg niet meer nuttig én aangenaam te zijn zoals hun achttiende-
eeuwse voorgangers, aangenaam alleen was wel genoeg. Vooral op het plat-
teland en in kleine stadjes, waar maar weinig boekhandels waren, was het een 
ideale manier om toch aan voldoende lectuur te komen. In deze kleine ge-
meenschappen kon men niet al te kieskeurig zijn met het werven van leden, 
dus vermoedelijk verenigden zich mensen uit een vrij breed sociaal spectrum 
in het plaatselijke leesgezelschap.35 In de grote steden bestonden vaak meer-
dere leesgezelschappen naast elkaar. Soms overleefden ze tot diep in de twin-
tigste eeuw of zelfs nog langer, zoals ‘Leeslust baart kunde’, een van oor-
sprong achttiende-eeuws Alkmaars leesgezelschap dat tot op heden bestaat, 
net als het Rotterdamse Leesgezelschap van 1847. Het Leidse Miscens Utile 
Dulci omspant de jaren 1780-1883, Concordia uit Veenendaal, opgericht in 
1858, bleef 85 jaar bestaan.36 En deze opsomming is verre van compleet.
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Ook Haarlem kende een aantal leesgezelschappen.37 Van sommige is niet 
meer bekend dan de naam, soms is er een klein archief of alleen maar een 
enkel archiefstuk. Typisch is een van oorsprong achttiende-eeuws Haarlems 
leesgezelschap waarvan de naam het gemoedelijke tempo van de deftige bur-
gers verraadt. De volledige naam is: het Leesgezelschap onder de zinspreuk 
“’t Gaat vast dat lezen voordeel geeft, Wanneer ’t een nuttig doelwit heeft”. 
Van dit leesgezelschap weten we dat het in 1777 werd opgericht en vijftig jaar 
later nog bestond.38 Het was een gezelschap van vrolijke notabelen die heel 
wat meer deden dan ernstig discussiëren over nuttige lectuur. In terugblik bij 
het 25-jarig bestaan wordt met geen woord gerept over de interessante boe-
ken die het gezelschap had gelezen. Des te uitvoeriger wordt op rijm stilge-
staan bij een wedstrijd in het eten van paling, de gebraden oesters waarop een 
van de leden jaarlijks trakteerde en de uitstapjes naar de Zoutkeet vlak buiten 
een van de Haarlemse poorten. Bij de laatste gelegenheid ging het leesgezel-
schap zich een keer te buiten aan kruidenwijn, wat eveneens uitgebreid wordt 
beschreven. De leden maakten ook uitstapjes verder weg, naar Muiderberg, 
Beverwijk en Hillegom. Opnieuw zijn het vooral de culinaire genoegens tij-
dens deze reisjes die de aandacht krijgen. Zo lijkt in dit leesgezelschap het 
accent meer op het aangename dan op het nuttige te hebben gelegen.

Er zijn andere voorbeelden van Haarlemse leesgezelschappen met een 
lange geschiedenis: La Récréation bestond in elk geval tussen 1823 en 1853, 
toen het fuseerde met Utile Dulce, dat al in 1810 was opgericht. Ze gingen 
samen op in het nieuwe leesgezelschap De Vereeniging, dat tot 1920 actief 
was.39 Dit leesgezelschap was zeer exclusief, het maximum aantal leden was 
op 25 gesteld, maar het waren er ook wel eens minder (zie bijlage 5). Met een, 
zeker voor de welgestelde leden, niet al te hoge contributie die zo tussen de ƒ 8 
en ƒ 10 schommelde, plus de inkomsten uit de jaarlijkse boekverkoop had De 
Vereeniging een gezonde financiële basis. Het gezelschap kon daardoor zo’n 
veertig tot vijftig boeken per jaar aanschaffen en had een abonnement op vijf-
tien tot twintig tijdschriften. Naast enkele dames telde het leesgezelschap al-
leen maar leden uit de traditionele notabelenelite: advocaten, notarissen, le-
den van hoge bestuurscolleges of het parlement en renteniers. Voor leraren, 
predikanten en welgestelde kooplieden was in dit gezelschap geen plaats.

Minder leden en minder geld betekenden niet alleen minder boeken, 
maar waarschijnlijk ook een kortere geschiedenis van een leesgezelschap. 
Zo was er een Haarlems leesgezelschap met de fraaie naam ‘Het doel van 
deze Vriendenkring, is Eendracht, Deugd en Oefening’. Van het bestaan er-
van weten we alleen uit een rondzendlijstje uit 1842, geplakt in een exem-
plaar van Eene kroon voor Karel den Stouten van (toen nog) Geertruida 
Toussaint. Het leesgezelschap had maar elf leden. Elk ander spoor ervan 
ontbreekt.40 Tegen het einde van de eeuw komen we naast De Vereeniging 
nog steeds leesgezelschappen tegen, zoals het ‘Leesgezelschap Wilhelmina-
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straat’ en een leesgezelschap ‘Nut en Genoegen’,41 verbonden aan de boek-
handel Loosjes. Misschien was het laatste gewoon een commerciële leenbi-
bliotheek die het wat chiquer vond zichzelf leesgezelschap te noemen, maar 
het andere leesgezelschap lijkt een initiatief van buurtbewoners om geza-
menlijk boeken te lezen.

Begin twintigste eeuw kwam flink de klad in de leesgezelschappen, al-
thans in de oude vorm. Leesgezelschappen verdwenen, maar ze doken vaak 
in een andere vorm weer op. De leesclubjes en leeskringen van tegenwoor-
dig zijn de verre nazaten van de achttiende- en negentiende-eeuwse leesge-
zelschappen. Ze verschillen echter fundamenteel van hun voorgangers. De 
circulatie van lectuur is geheel verdwenen, want iedereen koopt of leent zelf 
het boek waarover wordt gediscussieerd. Ook verdrongen een beter net van 
leeninstellingen en wat later, een groter eigen boekenbezit het leesgezel-
schap. De negatieve kant van het leesgezelschap, het gebrek aan eigen keuze 
en de limiet aan het aantal boeken, kwam scherper naar voren door de groei 
van de vaak gratis openbare bibliotheken en de commerciële bibliotheken. 
Van de laatste waren er ook ‘betere’ varianten, verbonden aan boekhandels, 
die tegen het einde van de negentiende eeuw sterk groeiden. Het kan niet 
anders of de leesgezelschappen hebben de concurrentie van deze instellin-
gen stevig gevoeld.

Leesmusea buiten Haarlem
Ondanks het grote aantal leesgezelschappen in de negentiende eeuw was er 
in steden van enige omvang ook behoefte aan een ander soort instelling: het 
leesmuseum. Zoals hierboven al is beschreven, bood het leesmuseum facili-
teiten die een leesgezelschap ten enenmale niet kon bieden: een leeszaal met 
ruime openingstijden en een behoorlijke collectie van de nieuwste tijdschrif-
ten en brochures waaruit de lezers zelf een keuze konden maken.42 Niet voor 
niets verwees het Haarlemse Leesmuseum in een circulaire aan de burgerij 
expliciet naar de nadelen van het leesgezelschap:

Voor eenigen tijd werd onder een aantal ingezetenen der stad Haar-
lem dikwerf de klacht gehoord, dat er geene gelegenheid bestond om 
zich voor eene geringe som op de hoogte te stellen van de voornaam-
ste tijdschriften, brochures en andere zoogenaamde werken van den 
dag, die zowel de binnen- als buitenlandsche pers oplevert. En deze 
klacht was niet ongegrond. De zoogenaamde Leesgezelschappen 
toch, waarmede men zich bij gebrek aan beter behelpt, kunnen 
slechts gebrekkig in deze behoefte voorzien, want niet alleen kunnen 
zij wegens het noodzakelijk beperkte aantal hunner leden slechts 
eene kleine som besteden voor het aankoopen van lectuur, maar ook 
ontvangen vele der deelhebbers de weinige hun ter lezing aangebo-



126

dene boeken nog op tijden, die hun niet gelegen komen, en eerst lang 
na hunne verschijning.43

Een leesmuseum was de oplossing. Zo kon ieder lid van het Haarlemse Lees-
museum in het behoorlijk verlichte en verwarmde, ruime lokaal aan het Prin-
senhof tijdschriften ‘terstond na hunnen verschijning’ inzien. Men kreeg 
geen ‘oudbakken’ exemplaren, zoals bij de leesgezelschappen het geval was. 
De aantrekkingskracht van de leesmusea lag dus voor een belangrijk deel in 
de leeszaal, waar nieuwe afleveringen van een groot aantal binnen- en buiten-
landse tijdschriften, recente brochures en boeken over actuele onderwerpen 
of de nieuwste literaire werken ter inzage lagen. Toch was, zoals zal blijken, 
alleen een leeszaal, zonder uitlening van romans, een te smalle basis voor een 
gezond leesmuseum.

Leesmusea hadden weinig van het amateuristische huiskamerkarakter 
van de leesgezelschappen. Er moest een leeszaal zijn met boekenkasten en 
een leestafel voor de nieuwe boeken en tijdschriften. Boekenaanschaf en uit-
leen vereiste veel meer administratie dan de relatief simpele circulatielijstjes 
van de leesgezelschappen. Personeel was nodig om de boeken thuis te be-
zorgen, de bibliotheek open te doen en de lampen of de kachel aan te steken. 
De hogere kosten van de leesmusea betekenden dat er voldoende contribu-
tie betalende leden moesten zijn om de exploitatie rond te krijgen, wat de 
ledenadministratie ingewikkelder maakte. Kortom, zonder voldoende ani-
mo van een behoorlijk aantal mensen, had een leesmuseum geen kans van 
slagen. Leesmusea ontstonden daarom vooral in de grote steden, zoals Am-
sterdam, Rotterdam en Utrecht. Ook provinciehoofdsteden als Haarlem, 
Arnhem, Groningen en Leeuwarden en de universiteitsstad Leiden konden 
bogen op een leesmuseum. Elders verzamelden zich wel eens wat enthousi-
aste burgers, maar meestal was het na een paar jaar al duidelijk dat de animo 
niet voldoende was voor een gezonde financiële basis. Huur voor een lokaal 
en loon van een bediende eisten al vaak te veel van het budget om nog tot een 
aantrekkelijke leeszaalcollectie te komen. Zo mislukten al na zeven jaar de 
leesmusea in Dordrecht (1867-1874) en Vlissingen (1881-1888). Voor zover 
na te gaan ontstonden in andere steden geen leesmusea.44

De leesmusea die het langer, soms veel langer uithielden, hadden alle-
maal ongeveer dezelfde doelstelling: leden de gelegenheid te geven goed-
koop de voornaamste binnen- en buitenlandse tijdschriften, brochures en 
meestal ook romans te lezen. De ledenvergadering mocht beslissen over de 
aan- of af te schaffen tijdschriften. De doelstelling vermeldde niet altijd ex-
pliciet de aanwezigheid van romans, maar behalve in Leiden en Leeuwar-
den, waar alleen een leeszaal was met tijdschriften en brochures, konden de 
leden van de overige instellingen ook romans lenen. Het bestuur belastte 
zich met de boekenaankoop, maar de leden konden altijd ‘wensen’ indienen. 
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Statuten en huishoudelijke reglementen verwoordden tot in detail de ma-
nier van besluitvorming, de contributies en de boetes voor het te laat terug-
brengen van boeken en dergelijke.

Net als in Haarlem waren de leeszalen in andere steden naar onze be-
grippen extreem lang open, doorgaans iets als van tien uur ’s morgens tot elf 
uur ’s avonds, zeven dagen per week. Het lidmaatschapsgeld varieerde tus-
sen de ƒ 8 en ƒ 12, met als enige uitschieter Amsterdam. Deze leesmusea 
worstelden allemaal met dezelfde financiële problemen die uiteindelijk voor 
allemaal, behalve het Rotterdamsch Leeskabinet, tot de ondergang zouden 
leiden: de vaste kosten waren te hoog. Als na aanvankelijk enthousiasme het 
ledental daalde, gingen de hoge vaste kosten loodzwaar drukken. Ze waren 
vaak de oorzaak van het begin van een neerwaartse spiraal van het afstoten 
van tijdschriften en een geringere boekenaanschaf, waardoor er leden weg-
bleven, waardoor er nog minder geld overbleef voor boeken en tijdschriften, 
enzovoort. Contributieverhogingen om de zaak te redden, versnelden dit 
proces alleen maar.

Een korte rondgang langs de verschillende leesmusea kan het beste be-
ginnen bij Rotterdam, waar het in 1859 gestichte leesmuseum nog steeds 
bestaat. Sedert 1810 kon de Maasstad bogen op een leesmuseum, dat met 
zijn contributie van ƒ 36 per jaar zeer exclusief moet zijn geweest. Er was 
echter grote behoefte aan een breder toegankelijke instelling. In 1859 werd 
daarom het Rotterdamsch Leeskabinet opgericht, dat ‘maar’ ƒ 10 contribu-
tie vroeg. In de jaren negentig van de negentiende eeuw waren er meer dan 
1600 leden en omvatte de collectie 27.000 titels.45 Omstreeks 1885 waren 
van de collectie ongeveer drieduizend titels ‘in circulatie’. In die jaren op-
teerde bijna de helft van de leden voor de circulatielectuur, naast de gewone 
uitlening uit de bibliotheek. De leden kregen dan elke veertien dagen een of 
twee boeken thuisbezorgd. De circulerende lectuur werd na enige tijd ver-
kocht, net als bij de leesgezelschappen. De contributie was evenveel als in 
Haarlem, maar het aanzienlijke Rotterdamse ledenaantal had vanzelfspre-
kend belangrijke consequenties voor het budget. Tegenover de ƒ 16.000 van 
het Rotterdamsch Leeskabinet vallen de ƒ 1200 à ƒ 1500 die het Haarlemse 
Leesmuseum jaarlijks had te besteden in het niet. Aanvankelijk werd in Rot-
terdam een derde van het budget besteed aan dagbladen en periodieken, 
maar dat werd later minder, want personeelskosten en kosten voor de huis-
vesting stegen. Het Rotterdamsch Leeskabinet kon al enkele jaren na de op-
richting een fraai eigen gebouw met een riante leeszaal betrekken. Het ge-
bouw is verwoest bij het bombardement op Rotterdam, maar het Leeskabinet 
bestaat vandaag de dag nog steeds. Het Leeskabinet is een afzonderlijk on-
derdeel van de Universiteitsbibliotheek, waar ook de collectie van inmiddels 
een kwart miljoen delen is ondergebracht.46

Amsterdam had eveneens een succesvol leesmuseum, dat na op oprich-
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ting in 1800 nog 132 jaar zou bestaan. Eind negentiende eeuw waren er meer 
dan duizend leden, ondanks de hoge contributie van ƒ 25 per jaar.47 Met deze 
ruime financiële armslag kon het Amsterdamse Leesmuseum heel andere 
ambities koesteren dan het provinciale Haarlemse Leesmuseum. Alleen al 
uit de omvang van de bibliotheek blijkt dit. In 1900 had het Leesmuseum 
een bibliotheek van 25.000 banden en, anders dan de meeste leesmusea, 
hanteerde het Amsterdamse Leesmuseum een strikte scheiding tussen de 
vaste collectie van bibliotheekboeken en de circulerende lectuur. De vaste 
collectie bestond uit boeken over allerlei onderwerpen en wetenschappen, 
en een relatief bescheiden collectie van literaire werken van ‘blijvende waar-
de’. Maar daarnaast werden nieuwe romans en tijdschriften aangeschaft. 
Deze lectuur circuleerde en na circulatie werden de boeken aan de leden ver-
kocht, net als in Rotterdam. Leden konden op aanwinstenlijstjes aangeven 
welke boeken ze thuis wilden ontvangen. Veel leden maakten hiervan uit-
bundig gebruik. Te uitbundig. Om de leeslust wat te temperen werd in 1876 
bepaald dat men niet meer dan zes titels op de maandelijkse aanwinstenlijst 
mocht aanvinken. Dat aantal moet later wat hoger zijn geworden, want rond 
1900 werd ruim tachtigduizend keer een boek of tijdschrift via de circulatie 
uitgeleend aan de achthonderd leden die hieraan meededen. Dat wil zeggen, 
het overgrote deel van de toenmalige ruim duizend leden deed mee aan de 
circulatie, en gemiddeld leende elk lid honderd boeken per jaar!

Om aan de grote circulatievraag te voldoen, schafte het Leesmuseum 
van populaire titels meerdere exemplaren aan, de riante inkomsten maakten 
deze verdubbelingen mogelijk. Van de veelgevraagde tijdschriften waren er 
meerdere abonnementen. Zo had het Leesmuseum in 1900 maar liefst 27 
abonnementen op De Gids, die in totaal door 580 leden werden gelezen.48 
De ruime financiën waren ook het fundament onder de bouwplannen. Toen 
het oude gebouw aan het Rokin niet meer voldeed, werd het begin twintigste 
eeuw gesloopt en verrees op dezelfde plek een kapitale nieuwbouw. Ach-
teraf gezien een verkeerde beslissing, want de lasten van dit gebouw bleken 
uiteindelijk te zwaar toen het ledenaantal terugliep.

In Utrecht werd in 1836 een Vereniging Leesmuseum opgericht.49 Deze 
vereniging beoogde een wetenschappelijk-letterkundige instelling te zijn, 
die voordrachten organiseerde en een bibliotheek had voor een ‘meer ont-
wikkeld publiek’. Het was geen uitleenbibliotheek, men kon dus alleen boe-
ken en tijdschriften in de leeszaal raadplegen. Van dit Leesmuseum is niet 
veel bekend. Het hield in 1896 op te bestaan, maar er werd meteen een nieu-
we vereniging opgericht, de Vereniging het Utrechtsch Leesmuseum, die tot 
1930 functioneerde. De belangrijkste verandering was dat het voortaan mo-
gelijk was boeken mee te nemen uit de bibliotheek; bovendien startte het 
Leesmuseum met een ‘leeskring’ van bellettrie. Het lijkt er het meest op dat 
de leeskring gevormd werd door leden die zich opgaven voor de circulatie 
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van een portefeuille met nieuwe aanwinsten. Omstreeks de eeuwwisseling 
kostte het lidmaatschap ƒ 12. Grootschalig, zoals in Amsterdam en Rotter-
dam is het Utrechtsch Leesmuseum nooit geworden. Een catalogus uit 1907 
somt bijna negenhonderd titels op, het aantal leden was tien jaar later 162, 
niet veel voor een stad van toen rond de 130.000 inwoners.

Het is wel verklaarbaar waarom de leesmusea in Amsterdam en Rotter-
dam tot zulke reusachtige proporties konden uitgroeien in vergelijking met 
Utrecht, om maar niet te spreken van de kleinere provinciehoofdsteden. In 
de eerste plaats verschilden de steden van omvang. In 1900 torenden Am-
sterdam en Rotterdam met hun respectievelijk ruim 500.000 en 300.000 
inwoners boven Utrecht (100.000 inwoners) uit, logisch dat er in Amster-
dam en Rotterdam meer potentiële leden rondliepen dan in Utrecht. Maar 
dit verschil is geen afdoende verklaring, er was meer. In Amsterdam en Rot-
terdam lag de aantrekkingskracht van de leesmusea onder andere in de enor-
me hoeveelheid binnen- en buitenlandse politieke, financiële en commerci-
ele informatie die ze boden in de vorm van een uitgebreide collectie kranten 
en tijdschriften. Van het Rotterdamsch Leeskabinet is bijvoorbeeld bekend 
dat het ‘de bevordering der kennis (…) van alle onderwerpen betreffende 
den handel of andere takken van wetenschap, kunst en algemeen nut’ be-
oogde. Met de komst van het leeskabinet beschikte de commerciële boven-
laag eindelijk over een handelsbibliotheek zoals die in alle belangrijke han-
delssteden was te vinden. Het grote segment van de Rotterdamse elite dat 
verbonden was aan de handel betekende haast automatisch veel belangstel-
ling voor wat het kabinet te bieden had aan internationale periodieken en 
theoretische werken op handelsgebied. Het Rotterdamsch Leeskabinet had 
bovendien als voordeel dat er geen concurrentie van een Universiteitsbiblio-
theek was. Dat gold voor het Amsterdamse Leesmuseum wel natuurlijk, 
maar de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek was niet speciaal een vraag-
baak voor degenen die betrokken waren bij de internationale handel in goe-
deren of effecten. De economische sector was in Utrecht provincialer verge-
leken met Rotterdam en Amsterdam, waardoor er veel minder vraag was 
naar de specifieke informatie die de havenbaronnen, internationale koop-
lieden en commissionairs in effecten nodig hadden.

Maar waarom kwam er in Den Haag, een stad van 200.000 inwoners, 
geen leesmuseum van de grond? Er had tussen 1836 en 1842 een leesmuse-
um bestaan, maar de geringe periode dat het functioneerde, duidt niet op 
veel succes. In 1890 werd een nieuwe poging ondernomen, door vijftig initi-
atiefnemers. Zij rekenden uit dat ze ongeveer zevenhonderd leden nodig 
hadden. Een journalist van de Haagsche sprokkelingen zag er niet veel in: 
‘gezien de uitstekende leeszaal van De Witte moet men aan de levensvat-
baarheid hiervan twijfelen’. Hij kon enige maanden later melden: ‘Met het 
leesmuseum is het gegaan zooals men verwachten kon. Veel en warme be-



Links het Utrechts Leesmuseum aan het Munsterkerkhof, het latere Domplein, 1886

Het gebouw rechts is het Arnhemsche Leesmuseum aan het Nieuwe-plein.
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langstelling maar bij lange na niet genoeg deelneming om de zaak te begin-
nen.’50 Het was dus vooral de collectie van sociëteit De Witte, die tegemoet-
kwam aan de belangstelling van haar tweeduizend leden. Omstreeks de 
eeuwwisseling werden bibliotheek – 2500 boeken, 165 tijdschriften – en 
leeszaal van De Witte bejubeld: ‘De zoo uitgebreide Leeszaal met haar tal-
loze tijdschriften, brochures en boeken van actueel belang uit alle landen, 
kan ieder leesmuseum tot voorbeeld strekken. Geen vaderlandsch of buiten-
landsch tijdschrift van eenige betekenis, dat niet in de Witte aanwezig is.’51 
Zo was het maar net. Daarmee werd het draagvlak voor een afzonderlijk 
Haags leesmuseum veel te smal, althans voor een leesmuseum met uitslui-
tend, of voor het overgrote deel mannelijke leden. De heren konden terecht 
in de bibliotheek en de leeszaal van de sociëteit. Voor de Haagse dames was 
dit verboden terrein.

In Den Haag konden geïnteresseerde vrouwen nergens heen totdat het 
Damesleesmuseum in 1894 werd opgericht, niet helemaal toevallig enkele 
jaren nadat het initiatief voor een ‘gewoon’ leesmuseum was mislukt.52 Of in 
Amsterdam het dameslidmaatschap bij het Leesmuseum expliciet verboden 
was, is onzeker. In de praktijk waren sinds ongeveer 1880 wel enkele vrou-
wen lid, maar groot was hun aantal niet. Amsterdamse dames die niets voel-
den voor het ‘Heeren-Leesmuseum’ aan het Rokin, konden lid worden van 
het in 1877 opgerichte Leesmuseum voor Vrouwen.53 Op de gecompliceerde 
houding van mannelijke besturen van leesmusea ten aanzien van leeslustige 
vrouwen kom ik terug in de volgende paragraaf.

Het negentiende-eeuwse succes van Amsterdam en Rotterdam kon het 
Leidse Leesmuseum niet evenaren. Het hield het maar een kwarteeuw uit. 
Na de oprichting in 1852 kwakkelde het Leesmuseum met te weinig leden, 
maar betere tijden leken aangebroken toen het in 1871 verhuisde naar een 
andere locatie, midden in de stad.54 Aanvankelijk leek dit de problemen op te 
lossen, want het ledental groeide na de verhuizing snel naar tweehonderd. 
De leden konden ter plekke een groot aantal tijdschriften, brochures en 
kranten lezen. Met een contributie van ƒ 10 was dit ledenaantal voldoende 
voor een zonnige toekomst. Maar alleen een collectie tijdschriften, dagbla-
den en brochures, hoe omvangrijk ook, was blijkbaar niet aantrekkelijk ge-
noeg. Veel periodieken en kranten waren ook op de sociëteit in te zien en de 
132 wetenschappelijke tijdschriften, afgestaan door de Universiteitsbiblio-
theek, richtten zich niet op een algemeen geïnteresseerd publiek, maar op 
specialisten in diverse vakgebieden. Literaire werken lijken niet te zijn aan-
geschaft en uitgeleend, zoals in Haarlem wel het geval was. Het ledental 
kalfde even snel weer af en na een paar jaar bezuinigen werd liquidatie in 
1876 onvermijdelijk. De hele inventaris, de fauteuils en canapés, de boeken-
étagères en de tafels met mahoniehouten bladen, kwam onder de hamer.

Een brochure lichtte nog een tipje van de sluier op over de achtergronden 
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van dit debacle. Leden waren onderling in conflict geraakt over een contribu-
tieverhoging, wat een stemming van wantrouwen en achterklap had veroor-
zaakt. Bovendien bleef er zelfs met tweehonderd leden geen geld over voor 
een bibliothecaris, zodat de collectie een rommeltje werd. De vaste kosten 
waren veel te hoog, de huur voor het lokaal slokte bijvoorbeeld al een kwart 
van de begroting op. De schrijver van de brochure kon alleen maar conclude-
ren dat ‘Leiden meer dan eenige andere stad ontbloot is van geschikte en wel 
ingerichte gelegenheden om beschaafde burgers letterkundig genot te ver-
schaffen, waarbij comfort en gezelligheid zich kunnen voegen’.55 Misschien 
zijn er ook nog andere oorzaken te noemen. Het kan niet anders of het suc-
cesvolle leesgezelschap Miscens Utile Dulci, dat vijftig leden had, kaapte 
klandizie weg bij het Leesmuseum.56 Erger nog, het Leesmuseum mocht zich 
in 1871 dan wel in de binnenstad hebben gevestigd, de buurman was boek-
handel annex commerciële leesbibliotheek van de Gebr. Van der Hoek, waar 
men kon kiezen uit duizenden romans.Van der Hoek vroeg een behoorlijk 
bedrag voor een abonnement, maar daarvoor kon de lezer dan wel naar har-
telust romans lenen. In deze studie zullen we keer op keer zien dat lezers, van 
welke sociale klasse dan ook, heel graag fictie lazen.57 Een leesmuseum met 
alleen een leeszaal werd daarom weinig aantrekkelijk gevonden.

De leesmusea in de provinciehoofdsteden Groningen en Arnhem leken 
sterk op Haarlem, het leesmuseum in Leeuwarden leek veel op dat van Lei-
den. Haarlem, Groningen en Arnhem waren qua inwonertal vergelijkbaar. 
In 1900 had Groningen 67.000 inwoners, Arnhem 57.000 en Haarlem zat 
daar tussenin. Het inwonertal van deze drie steden was ruimschoots ver-
dubbeld ten opzichte van veertig jaar eerder, hoe dan ook een aanwijzing 
voor een gezond economisch klimaat en daarmee voldoende kapitaalkrach-
tige belangstellenden voor een leesmuseum. Leeuwarden viel in dit opzicht 
uit de toon. In 1900 had het maar 32.000 inwoners, een trage groei ten op-
zichte van 1860 toen er 25.000 inwoners waren.

In Leeuwarden gaf de plaatselijke Debating-Club in 1872 een forse subsi-
die van ƒ 1150 voor de oprichting van een leesmuseum.58 Giften in natura 
waren er ook, in de vorm van tijdschriftafleveringen, waarbij De Gids wel de 
bekendste titel was. Zelf kocht het Leesmuseum per jaar enige honderden 
brochures59 en het had een abonnement op 35 tijdschriften. Dat waren be-
kende, zoals de Tijdspiegel, de Nederlandsche Spectator, Revue des deux Mon-
des, Westermann’s illustrirte Monatshefte, de Edinburgh Review en satirische 
bladen als Punch en Kladderadatsch. Daarnaast had het Leesmuseum een 
abonnement op de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Ruim honderd leden wa-
ren er het eerste jaar, maar in 1874 was het ledental al gedaald naar 84, niet 
genoeg voor een gezonde exploitatie. En daarna liep het ledental alleen maar 
verder terug. In 1888 werd de vereniging ontbonden. In een anonieme inge-
zonden brief in de Leeuwarder Courant werd nog eens uitvoerig opgesomd 
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wat de voordelen waren van een leesmuseum boven een leesgezelschap. De 
‘lectuur van de dag’ is in een leesmuseum meteen beschikbaar, terwijl men 
in een leesgezelschap soms maanden moet wachten. En juist die snelle in-
formatievoorziening is de kracht van het Leesmuseum:

Valt (…) het leesmuseum weg uit de rij der instellingen hier ter stede, 
dan mist een kleine beschaafde kring in de hoofdplaats van dit ge-
west eerlang een van die hulpmiddelen, die in een uithoek van het 
land de voeling met de beschaafde wereld levendig houden en aan 
de afgelegenheid van de eigen woonplaats tegemoet komen.60

Dat mag zo zijn, maar het Leesmuseum kwam, net als het Leidse Leesmu-
seum, niet tegemoet aan een andere wens die de ‘kleine beschaafde kring’ 
ook had, namelijk het lezen van romans, naast de tijdschriften en brochures. 
Het gebrek aan romanlectuur, in combinatie met de inderdaad kleine kring 
van ‘beschaafden’ in de Friese hoofdstad maakte het Leesmuseum van het 
begin af aan een wankele onderneming, die het, in vergelijking met de an-
dere drie, daarom maar kortstondig volhield.

Het Groningse Leesmuseum was met ƒ 8 lidmaatschapsgeld bepaald 
goedkoop. Het dateerde van 1868 en was in 1894 nog volop actief, zoals blijkt 
uit de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijke reglement die toen wer-
den vastgesteld.61 In 1922 wordt nog steeds melding gemaakt van het Lees-
museum.62 Anders dan in Leeuwarden had het Leesmuseum wel romans, 
naast kranten, tijdschriften, brochures en andere boeken. Romans en tijd-
schriften werden ook uitgeleend. Samen met de niet al te hoge contributie 
heeft dit er ongetwijfeld toe bijgedragen dat het Groningse Leesmuseum 
meer dan een halve eeuw succesvol was.

Over het Arnhemsche Leesmuseum is meer bekend.63 Het bestond tus-
sen 1872 en 1932 en was opgericht op initiatief van het Arnhems Historisch 
Genootschap. Het leek sprekend op de Haarlemse organisatie, geen wonder, 
want Haarlem had expliciet model gestaan voor Arnhem.64 Het Leesmuse-
um ging na oprichting zonnige jaren tegemoet: in 1880 waren er 350 leden, 
onder wie een 35-tal damesleden. Men had toen net een prachtig pand be-
trokken aan het Nieuwe-plein. De boekencollectie, in 1890 ongeveer drie-
duizend titels, bestond voor het overgrote deel uit bellettrie, daarnaast uit 
biografieën, reisverslagen en boeken over maatschappelijke onderwerpen. 
Het Leesmuseum had ook een omvangrijke collectie brochures. Vanaf de 
jaren negentig werden tekenen van verval zichtbaar. Het was het bekende 
liedje: te weinig leden om de hoge kosten te dekken, met als resultaat een 
verschraling van de collectie dus verdere afkalving van het ledenbestand. In 
1916 deed het bestuur van het Leesmuseum een dringend beroep op de 
stadsgenoten om toch vooral lid te worden:



134

Wij wenden ons tot U intellectueelen, die zoo gaarne op de hoogte 
blijft van hetgeen op litterair-wetenschappelijk en politiek gebied 
voorvalt; wij willen ons richten tot de leeraren en leeraressen van 
Hooger en Middelbaar onderwijs, tot de leden van de rechterlijke 
macht, tot geneesheeren, advocaten, tot predikanten, onderwijzers 
en onderwijzeressen, tot officieren, tot kooplieden en industriëlen 
en tot allen die hun geest willen verrijken.65

Deze opsomming van het potentiële publiek van het Leesmuseum komt 
vrijwel geheel overeen met de beroepen van de leden van het Haarlemse 
Leesmuseum. De leesmusea richtten zich overal tot precies dezelfde intel-
lectuele bovenlaag. Maar in Arnhem bleef die bovenlaag Oost-Indisch doof 
voor de oproep van het bestuur. Het dure pand aan het Nieuwe-plein werd 
verkocht, men huurde voortaan een zaal in een sociëteit. Het Leesmuseum 
wist het nog vol te houden tot 1932, maar toen hield het op te bestaan. De 
collectie van vijf- à zesduizend brochures ging naar de openbare bibliotheek. 
De concurrentie van de door de overheid gesubsidieerde openbare leeszaal 
en bibliotheek werd expliciet genoemd als oorzaak van de neergang. Ook 
elders zullen de (bijna) gratis voorzieningen van de openbare bibliotheek 
hebben bijgedragen aan de ondergang van de leesmusea.

Deze rondgang langs leesgezelschappen en leesmusea laat zien dat 
de Haarlemse burgerij ongeveer dezelfde mogelijkheden had als die van 
andere steden om boeken te lenen. Daar waar het draagvlak voor een 
leesmuseum te klein was functioneerden leesgezelschappen. In steden 
als Haarlem ving een leesmuseum een groot deel van de vraag naar boe-
ken op en was er daarnaast ook nog ruimte voor een enkel leesgezel-
schap. Hoewel anders qua schaal en functioneren appelleerden de lees-
gezelschappen niet aan een fundamenteel andere doelgroep dan de 
leesmusea: het intellectuele deel van de burgerij met belangstelling voor 
romans en tijdschriften. Uit het volgende hoofdstuk zal blijken dat ook 
de collecties van de leesmusea in Haarlem en Arnhem erg op elkaar le-
ken.66 Men mag verwachten dat bij eenzelfde doelgroep en een soortge-
lijke organisatie en collectie, de lezersvoorkeuren niet fundamenteel 
verschilden. Een vergrootglas op Haarlem geeft daarom zicht op een 
burgerlijke leescultuur die ook elders in Nederland moet hebben be-
staan.

Naast hun gemeenschappelijke trekken bestonden er, behalve in om-
vang, ook andere verschillen. Sommige leesmusea en leesgezelschappen 
waren bepaald tegen damesleden, andere tilden daaraan niet zo zwaar, 
sommige gingen prat op hun aanbod van vele binnen- en buitenlandse 
kranten, andere vonden kranten absoluut niet passen in de collectie, om-
dat zo de ‘waan van de dag’ werd nagejaagd. Bij sommige leesgezelschap-



135

pen en leesmusea stond ook de gezelligheid hoog in het vaandel. Een 
conversatiezaal naast een leeszaal nodigde uit tot ‘gezellig verkeer’, er 
waren lezingen, er was gelegenheid om een partijtje te schaken, men 
maakte uitstapjes of organiseerde een gezamenlijk banket. Andere lees-
gezelschappen en leesmusea beperkten de activiteiten strikt tot de boe-
kenaanschaf en -roulatie, of het beheren van de bibliotheek. Maar ook in 
het laatste geval bood het leesmuseum een vorm van sociabiliteit, omdat 
men gelijkgestemden tegenkwam in de leeszaal.

Sigaren, leeszalen en damesleden
Elke fatsoenlijke negentiende-eeuwse dame werd prompt onwel als in haar 
aanwezigheid werd gerookt. Misschien was dit een uitvloeisel van de allang 
bestaande erotische connotaties die aan het roken waren gekoppeld. In de 
huiselijke sfeer rookten mannelijke burgers in hun eigen studeervertrek of 
privébibliotheek, en na afloop van een diner trokken de dames zich discreet 
terug om de heren de port en de sigaren te laten. Ook in cafés – waar geen 
fatsoenlijke dame zich liet zien – en in de sociëteit werd volop gerookt. En 
natuurlijk in de leeszalen van de leesmusea. De leesmusea, die vaak tobden 
met een gering aantal leden, kwamen daardoor terecht in een spagaat: door 
het roken te verbieden in de leeszalen, zegden mannen hun lidmaatschap op, 
door het roken toe te staan, bleven de vrouwen weg. Een groot leesmuseum 
kon zich veroorloven om zich niets aan te trekken van de damesleden die het 
misliep, dan wel een rookvrije leeszaal, een ‘damesleeszaal’ te creëren, maar 
kleinere leesmusea hadden daarvoor niet de middelen. De nieuwbouw van 
het Amsterdamse Leesmuseum voorzag daarentegen in een ‘kleine leeszaal, 
meer speciaal voor de damesleden en niet-rookers’ – het was inmiddels 1910, 
dus de niet-rokende man was erkend als een reëel bestaand fenomeen. Verder 
was er in Amsterdam een conversatiezaal met een overvloed aan clubstoelen 
en fauteuils, en een grote studiezaal. Roken was in beide normaal.

Het Rotterdamsche Leeskabinet liet pas in 1872 damesleden toe. Niet dat 
de dames geheel buiten beeld waren vóór 1872. De boeken van de romanaf-
deling werden namelijk thuisbezorgd. De oprichters hoopten dat ‘daardoor 
ook de sympathie der dames aan onze Inrigting zal worden verzekerd’.67 Het 
ging dan uiteraard om dames die als echtgenote of dochter via hun echtge-
noot of vader boeken konden lezen. Het besluit van 1872 om voortaan wel 
damesleden toe te laten, werd misschien ingegeven doordat de dochter van 
de jurist Mr. A. Bogaers juist in dat jaar haar vaders omvangrijke collectie 
van zeldzame werken, vijfduizend banden, aan het Leeskabinet schonk. Het 
zou wat mal zijn als dit genereuze gebaar impliceerde dat deze dochter nooit 
meer haar vaders boeken zou mogen inzien. De toelating van dames was wel 
aan bepaalde voorwaarden gebonden. In de eerste plaats mochten zij geen 
huisgenoten zijn van gewone leden, die konden immers wel lenen voor hun 
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vrouwelijke gezinsleden. Ze mochten verder geen gebruikmaken van de 
leeszaal, alleen van de uitlening. Had dit te maken met de onmogelijkheid 
om de leeszaal rookvrij te maken en conflicten hierover te voorkomen? In 
1882 werd het ‘gewone’ lidmaatschap voor vrouwen mogelijk, overigens 
zonder dat dit een stroom van damesleden op gang bracht. Weer werd naar 
de leeszaal gewezen als oorzaak. Het bestuur veronderstelde dat er bij de 
dames een zekere schroom was om gebruik te maken van de gemeenschap-
pelijke leeszaal. Voor een aparte damesleeszaal waren er helaas te weinig 
damesleden. Uiteindelijk werd in 1905 speciaal ‘ten gerieve der dames’ een 
rookvrije zone in de leeszaal gecreëerd, ‘zoodat voortaan het rooken de da-
mes niet meer van het bezoek der leeszaal hoeft af te schrikken’.68

Ook in Arnhem en Utrecht werd de oplossing gezocht in een rookvrije 
ruimte in het gebouw.69 In Haarlem vonden de leden het onderwerp zo be-
langwekkend dat speciaal aan het roken een drukbezochte buitengewone 
ledenvergadering werd gewijd. Besloten werd om in het ‘belang van de da-
mesleden’ het roken tot 13.00 uur te verbieden, maar om tevens te onderzoe-
ken of het kleine kamertje in de gang bestemd kon worden voor ‘al of niet 
roken’.70 Gezien de algehele tendens van deze discussie kan het haast niet 
anders of men was van plan het kamertje te bestemmen voor de niet-rokers. 
Of het werkelijk zover is gekomen, is onbekend.

Maar het ging bij het lidmaatschap van vrouwen natuurlijk om meer dan 
alleen het roken in het bijzijn van dames. In allerlei leesgezelschappen waren 
er speciale regels ten aanzien van vrouwen, die niet terug te voeren zijn op 
het roken. Expliciet werd soms in het reglement vastgelegd dat het lidmaat-
schap niet openstond voor gehuwde dames, of dat damesleden niet op de 
vergaderingen hoefden te komen. Ook kwam wel voor dat er een maximum 
was gesteld aan het aantal damesleden, of werd uitdrukkelijk bepaald dat het 
dameslidmaatschap alleen bedoeld was voor weduwen van overleden leden. 
En ook zonder dat er expliciete regels waren, bleef het aantal vrouwen in 
leesgezelschappen gering.71 Dit was ongetwijfeld een effect van de argwaan 
die er bij mannen bestond ten aanzien van het lezen van vrouwen, het lezen 
van vrouwen uit de bourgeoisie niet uitgezonderd. Zo blikte mevrouw 
J.H. der Kinderen-Besier in 1926 bij het vijftigjarig bestaan van het Amster-
damse Leesmuseum voor Vrouwen terug op de beginjaren:

Het lijkt ons thans wel vreemd, maar toch is het een feit, dat in de 
verschillende kringen van de Amsterdamsche samenleving haast al-
gemeen het lezen voor vrouwen verkeerd en gevaarlijk geacht werd. 
Hiermede bedoel ik niet dat het lezen absoluut verboden was, maar 
wel dat het zooveel mogelijk werd beperkt en dat véél lezen voor 
vrouwen schadelijk gevonden werd. Wie studeeren wilde, wie het 
hart had om over een wetenschappelijke kwestie mee te spreken, 
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werd als een blauwkous gebrandmerkt op weg naar de zeer gevrees-
de en zeer belachelijke ‘emancipatie’, zoals men dat toen noemde.72

Deze opvattingen stimuleerden de oprichting van het Amsterdamse Lees-
museum voor Vrouwen in 1876 en van het Haags Damesleesmuseum eind 
negentiende eeuw, als tegenhangers van de mannenbolwerken die de gewone 
leesgezelschappen en leesmusea vormden. De aantrekkelijkheid van deze 
vrouwenleesmusea moet voor deze bourgeoisdames voor een belangrijk deel 
gelegen hebben in het onbekommerde bezoek aan de leeszaal. Dames die 
zonder het toeziend oog van man of vader boeken of tijdschriften in een ‘ge-
mengde’ leeszaal lazen, waren bepaald een ongewoon verschijnsel. De man-
nen in hun omgeving konden immers boeken voor ze mee naar huis nemen 
– en zo een oog houden op wat ze lazen. In de herenleesmusea zullen vrou-
wen, die om hun reputatie moesten denken, zich mogelijk ongemakkelijk 
hebben gevoeld bij de potentiële contacten met de andere sekse in de leeszaal. 
Zelfstandig lid worden van een herenleesmuseum deden dames in elk geval 
bijna nooit, ook al was het formeel wel toegestaan. Eind negentiende eeuw 
ging het altijd maar om een handjevol dames, vrijwel altijd ongehuwd of 
weduwe.73 Een alleen voor vrouwen toegankelijke leeszaal, comfortabel in-
gericht en met een ruime collectie tijdschriften, boeken en brochures, was 
daarom voor veel vrouwen uit de burgerij erg aantrekkelijk. In de grote ste-
den als Den Haag en Amsterdam was er zodoende voldoende belangstelling, 
al dan niet uit de voorhoede van de feministische beweging, om de vrouwen-
leesmusea tot een langdurig succes te maken. In Amsterdam bleef het Lees-
museum voor Vrouwen tot 1977 functioneren, het Haagse Damesleesmu-
seum bestaat nu nog.74

De toelating van dames tot de leeszaal van een herenleesmuseum was 
een teer punt. Dat bleek toen Aletta Jacobs in 1879 aanklopte bij het Amster-
damse Leesmuseum aan het Rokin. Aanvankelijk kreeg zij op haar verzoek 
nul op het rekest, waarbij in bedekte termen werd verwezen naar jaloerse 
echtgenotes, die ‘not amused’ zouden zijn bij de gedachte dat hun man een 
ongehuwde vrouw in de leeszaal kon treffen. Jacobs herinnert zich dat ze 
over deze kwestie van ‘verscheidene Amsterdamsche dames’ brieven kreeg, 
soms anonieme. De briefschrijfsters maakten zich kwaad omdat ze in een 
door en voor mannen opgerichte instelling wilde doordringen. Erger nog: 
‘twee dames gingen zelfs zoo ver, dat zij mij in mijn eigen woning deswege 
op onbehoorlijke wijze kwamen de les lezen’.75 Maar zij kreeg haar zin. Toch 
roept dit voorval de vraag op wat er precies is gebeurd. Jacobs was in haar 
memoires soms geneigd haar voorbeeldfunctie wat te overdrijven.76

Het is niet aan te nemen dat Aletta Jacobs het voorval uit haar duim had 
gezogen, maar misschien vertelde zij niet het hele verhaal. Want uit de ru-
briek ‘Brieven uit Amsterdam’ in de Leeuwarder Courant van 1893 spreekt 
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een heel andere visie op wat er eind jaren zeventig gebeurde, uit een beslist 
antifeministische hoek:

Hier ter stede heeft de vrouw overal vrijen toegang. Onderwijzeres-
sen bezoeken geheel alleen schouwburgen en concerten; vooruitstre-
vende vrouwen zijn lid van allerlei kiesvereenigingen; (wat ik voor mij 
eene dwaasheid vind) (…) En het sterkste voorbeeld van vrijzinnig-
heid op dit gebied geeft zeker het groote Leesmuseum op het Rokin. Ja-
ren geleden wilden eenige dames hier ter stede lid worden, maar wa-
ren bekrompen genoeg, een afzonderlijke zaal te eischen – een klein 
museum in het groote. Dit werd, en zeer, zeer terecht geweigerd. 
Men zou dan boeken en couranten over en weer kunnen dragen, of 
een dubbel stel en dubbel dienstpersoneel moeten hebben. Nu richt-
ten die dames een eigen leesmuseum op, natuurlijk een dwergje bij 
den reus; men vindt er boeken en maandschriften, maar niet Engel-
sche, Duitsche en Fransche couranten en niet al de geschriften op 
medisch gebied. Nu wenschten enkele dames, wie het juist om deze 
couranten te doen is, o.a. dr. Jacobs, thans mevr. Gerritsen, lid te 
worden van het Heeren-Leesmuseum. Het bestuur had kunnen wei-
geren en haar verwijzen naar het Leesmuseum der dames. Maar 
neen, ze werden als lid aangenomen, en hebben den ganschen dag 
vrijen toegang. Natuurlijk komen de meesten van haar nooit ’s avonds 
en zooveel mogelijk voor twaalf uur, wanneer het daar het stilste is.77

Volgens deze schrijver wilden de dames dus een eigen leeszaal(tje) en toen 
dit er niet kwam, bezochten ze de grote leeszaal zo veel mogelijk op stille 
uren. Maar hier speelde vast meer mee dan alleen het roken. De aarzeling 
van dames om een door mannen gedomineerde leeszaal binnen te lopen, 
blijkt namelijk ook uit andere gegevens. In Leeuwarden werd al één jaar na 
de oprichting besloten om het Leesmuseum open te stellen voor dames, om-
dat het ledental tegenviel. Het bestuur hoopte dat de dames zouden toestro-
men, omdat anders dan oorspronkelijk de bedoeling, de leden tijdschriften 
mee naar huis mochten nemen, na een inzageperiode. Dit maakte het vooral 
voor de dames aantrekkelijker om lid te worden.78 Weer lijkt het lezen in de 
leeszaal een drempel geweest te zijn die damesparticipatie verhinderde.

Net als in Leeuwarden, werden in Haarlem nieuwe afleveringen van tijd-
schriften eerst een tijdje in de leeszaal gelegd, daarna waren ze uitleenbaar. 
Heel opvallend is dat mannen en vrouwen ongeveer evenveel boeken leen-
den, maar vrouwen leenden twee keer zoveel tijdschriften als mannen.79 Dit 
heeft waarschijnlijk niets te maken met een verschil in belangstelling voor 
bepaalde genres, maar eerder met verschillen in het gebruik van de leeszaal. 
Vrouwen kwamen er zeker wel, want ze schreven hun naam in het reserve-
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ringsregister dat daar lag, maar vermoedelijk bleven ze er niet tussen de si-
garen rokende mannen zitten. Ze namen de oudere tijdschriften mee naar 
huis. Mannen daarentegen lazen genoeglijk paffend in de leren fauteuils van 
de leeszaal de nieuwste aflevering van hun favoriete tijdschrift. Of er uitslui-
tend mannen in de leeszaal van het Haarlemse Leesmuseum zaten, weten 
we niet, want de enige foto die bewaard is gebleven, laat een volkomen lege 
leeszaal zien.80

Welke vrouwen waren, net als Aletta Jacobs, nieuwsgieriger naar infor-
matie dan bang voor hun reputatie, en waagden zich in de herenleesmusea? 
Van de vrouwelijke leden van het Amsterdamse Leesmuseum is in de litera-
tuur niet veel bekend. Er is wel een statutaire verandering in 1902, maar die 
verleent toegang aan damesleden die huisgenoten zijn van leden. Dat is iets 
anders dan het gewone lidmaatschap voor bijvoorbeeld alleenstaande vrou-
wen. Statuten zijn overigens doorgaans weinig betrouwbaar wat betreft de 
sekse van de leden: meestal worden de leden uitsluitend in mannelijke ter-
men aangeduid, maar dat hoeft niet per se te betekenen dat alleen mannen 
toegang hadden. Dat zal in Amsterdam ook zo zijn geweest, want hoewel 
het reglement omstreeks de eeuwwisseling nog altijd alleen in de hij-vorm 
over leden sprak, schreef Rössing in 1900: ‘Meegaande met den geest des 
tijds, heeft men sinds lang de vrouw, jong en ouder, niet van het lidmaat-
schap buitengesloten.’81

De leeszaal van het Amsterdamse Leesmuseum in 1917.



Catharina Alberdingk Thijm richtte in 1882 dit blad op, in 1887 werd Johanna van der Woude hoofdredactrice. 

rand afsnijden
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Aletta zelf was behalve in Amsterdam, ook in Groningen lid geweest van 
het Leesmuseum. Vrouwelijke leden waren daar zeker niet onbekend, maar 
er werd in het reglement alleen gerept van ‘dames (huisgenooten en tevens 
familieleden van gewone leden)’, die als buitengewoon lid konden toetre-
den.82 Van de feministes Titia van der Tuuk en Frederike Uildriks weten we 
dat ze enige tijd lid waren van het Groningse Leesmuseum.83 Toen Van der 
Tuuk in 1884 naar Arnhem verhuisde, werd ze daar meteen lid van het Lees-
museum. Uildriks, die haar brood verdiende als mms-lerares, verhuisde vele 
jaren later ook naar Arnhem en net als voor Van der Tuuk, was het voor haar 
aantrekkelijk om lid te worden. Toen Van der Tuuk in Arnhem lid werd, was 
het vrouwenlidmaatschap nog steeds tamelijk uitzonderlijk. Als gezegd wa-
ren er in 1880 35 vrouwelijke leden op een totaal van 350. In 1916 was de situ-
atie iets gunstiger met 31 dames onder de 220 leden.84 Maar de damesleden 
bleven voor het overgrote deel ongehuwde vrouwen. Het lidmaatschap voor 
gehuwde vrouwen was nog steeds zeer uitzonderlijk.

Eenmaal binnen waren nog niet alle hobbels genomen. Zo stelde Van der 
Tuuk verontwaardigd vast dat haar suggestie om Zuster Bertha van Arnold 
Aletrino (1858-1916)85 aan te schaffen, werd getorpedeerd, terwijl een heer 
die hetzelfde boek voorstelde wel succes had. Ze wond zich ook erover op 
dat het bestuur ‘als de dood voor de zoogenaamde Nieuwe-Gids-lektuur’ 
was, maar het schafte wel ‘vijf prullen van Louise Stratenus’ aan en ‘ook 
geen enkel boek van Cath. Alberdingk Thijm ontbreekt’.86 Ook de officiële 
kritiek had geen hoge pet op van de literaire productie van deze twee vrien-
dinnen. Louise Stratenus (1852-1908) werd in het standaardwerk van Ten 
Brink over de Nederlandse letterkunde in de negentiende eeuw alleen maar 
even terloops genoemd als iemand die wel eens iets in De Gids had gepubli-
ceerd, van Catharina Alberdingk Thijm (1848-1908) vermeldde Ten Brink 
dat zij ‘met groote inspanning en vlijt achtereenvolgens twee tijdschriften 
voor jonge meisjes “Lelie en Rozeknoppen” en “De Hollandsche Lelie” redi-
geerde’, ook niet echt lovende woorden. Dat is uitzonderlijk, want Ten Brink 
was doorgaans uiterst vriendelijk. Te Winkel was drie decennia later be-
paald negatiever met zijn opmerking dat zij beiden ‘de aandacht op zich 
[vestigden] door eene overproductie van romans en allerlei andere geschrif-
ten voor jong of oud’.87

De ledenlijsten van het Haarlemse Leesmuseum geven een wat nauwkeu-
riger kijk op de vrouwelijke leden. Vóór 1874 zijn geen notulen bewaard ge-
bleven, jammer genoeg, want volgens de ledenlijsten had vlak daarvoor, in 
1873, een soort coup plaatsgevonden. Vijf dames werden tegelijkertijd lid van 
dit tot dan toe mannelijke bolwerk. Of dit met enige discussie gepaard is ge-
gaan, is dus niet meer na te gaan. In elk geval waren ze er. De eerste van de vijf 
was mevrouw Neeltje van Eeden-Van Warmeloo, de moeder van Frederik 
van Eeden. Zij blijft ook binnen het ledenbestand van het Leesmuseum als 
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gehuwde vrouw een grote uitzonde-
ring. Nu is bekend dat zij zich door nie-
mand de wet liet voorschrijven en een 
grote intellectuele belangstelling had.88 
Ze bleef ruim tien jaar lid. Met haar 
werden vier andere ongehuwde vrou-
wen lid: jonkvrouw Maria Quarles van 
Ufford, jonkvrouw Anna Teding van 
Berkhout en mej. Hendrica Jacoba von 
Schubertz, alle drie in de veertig, en de 
nog jonge mej. Aleida Elisabeth Loge-
man. Behalve Maria Quarles van Uf-
ford en mevrouw Van Eeden, stapten ze 
vrij snel weer op, maar dat was niet uit-
zonderlijk, ook onder mannen was het 
verloop vrij groot.

Maria Quarles van Ufford leidde 
het leven van een ongehuwde freule, 

die veel aan liefdadigheid deed.89 Ze bleef lang lid van het Leesmuseum, 
hoewel ze zelden een boek leende. Maar ze was zo welgesteld, dat ze ook 
niet wakker kan hebben gelegen van de ƒ 10 contributie per jaar. Anna Te-
ding van Berkhout hoefde zich evenmin zorgen te maken over haar inko-
men. Zij werd in een in memoriam omschreven als een ‘cordate freule’, die 
als dame van rang en stand, de veertig naderend, leerling-verpleegster werd 
in een Haags ziekenhuis.90 Een stap die ‘destijds niet kon ondernomen wor-
den, zonder aan bestaande vooroordeelen het hoofd te bieden’. Maar ‘onze 
besliste Jonkvr. liet zich door geen vooroordeel of minder vleiende opinies 
terug houden’. Gewapend met deze kennis opende zij een ziekenverpleging 
in haar eigen huis aan de Nieuwe Gracht. De stap om lid te worden van het 
tot dan toe alleen voor mannen bestemde Leesmuseum past geheel in deze 
karakterschets. Hendrica Jacoba von Schubertz was directrice van de Mid-
delbare School voor Meisjes, de mms. Haarlem was de eerste stad met een 
dergelijke school, waar niet alleen de traditionele vakken werden gegeven 
voor meisjes uit de gegoede stand, zoals conversatieles, tekenen en handwer-
ken, maar ook natuurkunde, scheikunde en biologie. De jongere generatie 
werd vertegenwoordigd door de negentienjarige Aleida Logeman, dochter 
van W.M. Logeman, directeur van het Teylers Genootschap en leraar wis-
kunde aan de, een van de oprichters van het Leesmuseum.

Deze dames effenden de weg voor andere vrouwen. In de twee jaar nadat 
deze vrouwen lid waren geworden, meldden zich 43 nieuwe leden aan, onder 
wie elf vrouwen. Daar waren een paar leden voor het leven bij, zoals mej. 

Jonkvrouw Anna Teding van Berkhout behoorde tot 
de eerste damesleden van het Leesmuseum.
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Elisabeth Cornelia Catharina Eshuijs, die zich in oktober 1873 op 28-jarige 
leeftijd aanmeldde en pas in 1905 haar lidmaatschap opzegde. Ze was lera-
res aan de Haarlemse mms, waar ze Engels en Nederlands doceerde. Augus-
tina Josset, een andere lerares aan de mms, in Frans en Nederlands, werd een 
halfjaar later Leesmuseumlid. Zij zou dit twintig jaar blijven. Elisabeth en 
Augustina woonden met nog twee andere leraressen van de mms in huis bij 
hun directrice, mej. Von Schubertz. Ze woonden Prinsenhof 1, in de onmid-
dellijke nabijheid van hun school en het Leesmuseum. De boeken van het 
Leesmuseum moeten in dit huishouden een prominente rol hebben ge-
speeld.91 Na 1875 droogt de stroom nieuwe damesleden wat op: in de twee 
jaar na juli 1875 zijn er 54 nieuwe leden, onder wie maar één vrouw.

Het vrouwelijke element bleef zo beperkt. Van de 129 leden halverwege 
de jaren tachtig waren er maar dertien vrouw, de meeste ongehuwd, alles 
bijeen net 10 procent. Van deze dertien vrouwelijke leden hadden zeven een 
beroep: een was onderwijzeres, vijf anderen waren leraressen in het voort-
gezet onderwijs en een was bloemschilderes, Arentina Arendsen. Arentina 
was daadwerkelijk geïnteresseerd in het wel en wee van het Leesmuseum, 
want zij was de enige vrouw die vrijwel altijd op de ledenvergadering ver-
scheen. De overige vrouwelijke leden waren zonder beroep. Elf van de der-
tien vrouwelijke leden woonden zelfstandig of in een huishouden van uit-
sluitend vrouwen. Alleen de 23-jarige Wilhelmina Jutting en de 31-jarige 
Maria Onnen woonden bij hun ouders. Hoewel het om kleine aantallen gaat, 
is deze verhouding, elf vrouwen uit vrouwenhuishoudens of alleenstaand 
tegenover maar twee uit gemengde huishoudens, frappant. Voor ongehuw-
de vrouwen uit de burgerij die nog bij hun ouders woonden, leek de drempel 
voor het lidmaatschap extra hoog.

In de jaren dat er notulen zijn, worden nooit vraagtekens gezet bij het 
lidmaatschap van vrouwen en behalve de ene keer dat het over het roken in 
de leeszaal ging, is er slechts een ander incident waarbij vrouwen als aparte 
categorie worden genoemd. In 1893 ging het om een stemming over de ope-
ningstijden. Een van de mannelijke leden vroeg zich hardop af of vrouwen 
wel stemrecht hadden, een vraag die door de voorzitter met een simpel ‘ja’ 
werd beantwoord. De meeste mannelijke leden vonden het waarschijnlijk 
best dat er damesleden waren, sommige hadden zelfs bepaald progressieve 
denkbeelden over vrouwenemancipatie. Dat blijkt uit een opmerking in de 
registers van klachten en wensen: ‘Aanbevolen wordt het zeer boeiende, ac-
tuele werk van mevr. Goekoop-de Jong van Beek en Donk “Hilda van Zuij-
lenburg”. In den tegenwoordigen tijd van opheffing der vrouwe uit hare 
hoogst onrechtvaardige maatschappelijke positie, mag een roman, die op 
zeer onderhoudende wijze dit onderwerp behandelt, niet op de tafel van een 
leesmuseum ontbreken.’ Was getekend: vier mannelijke leden.92 Het Lees-
museum volgde deze aanbeveling inderdaad op.
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Uit andere boeken en brochures in de collectie blijkt eveneens weinig van 
een vrouwvijandige houding. Zo had het Leesmuseum brochures en boeken 
van Elise Haighton (1841-1911), vrijdenkster en feministe en een van de op-
richtsters van het Leesmuseum voor Vrouwen in Amsterdam. Zij pleitte 
voor intellectuele ontwikkeling en voor maatschappelijk nuttige posities 
voor vrouwen.93 Andere titels in het Leesmuseum die de ‘vrouwenquaestie’ 
als onderwerp hadden, waren brochures als Vrouwenarbeid onder vrouwen, 
Gelijk regt voor allen en Onderwijs, opvoeding en emancipatie der vrouwen. 
Evenmin ontbrak het invloedrijke De slavernij der vrouw van John Stuart 
Mill, evenals onvertaalde buitenlandse titels als Ernest Legouvé, La question 
des femmes en Die Frau und der Socializmus van August Bebel.94 Een kleine 
verzameling brochures, in de catalogus van het Leesmuseum vermeld onder 
het kopje ‘De vrouw’, bevatte naast enkele feministische titels ook werkjes 
als Hoe wij huishielden zonder meiden, door eene dame, die raad weet. Het was 
niet allemaal emancipatie wat de klok sloeg. Het is niet ondenkbaar dat de 
brochures die wel over dit onderwerp gingen op de leestafel waren gelegd 
door de progressievere damesleden. Dat er in de ledenvergadering of in de 
registers van klachten en wensen nooit een negatieve opmerking werd ge-
maakt over deze lectuur, betekent natuurlijk niet dat de mannelijke leden 
allemaal warme pleitbezorgers van de vrouwenemancipatie waren. Wel dat 
ze zich er in elk geval niet vreselijk aan stoorden.

In de tijdschriftenaanschaf was het Haarlemse Leesmuseum weinig 
vooruitstrevend. Feministische vrouwenbladen als Onze Roeping en Ons 
Streven en het wat gematigder De Huisvrouw werden niet in de collectie op-
genomen.95 Ook valt op dat in de tijdschriftencollectie van het Leesmuseum 
in 1886 geen enkele titel is te vinden over kunst of muziek. Zo ontbraken in 
de collectie van 1886 het muziektijdschrift Caecilia of Franstalige kunsttijd-
schriften als de Gazette des Beaux Arts, periodieken die het Leesmuseum 
voor Vrouwen in Amsterdam wel in de collectie opnam.96 Het Dameslees-
museum formuleerde zelfs expliciet dat het ‘de meest bekende maand- en 
weekschriften’ wilde aanschaffen, ook die over ‘muziek, toneel en schilder-
kunst’,97 zoals Caecilia, Het tooneel en Onze kunst, naast specifieke periodie-
ken voor vrouwen als De Huisvrouw, de Frauen Rundschau, geredigeerd door 
een Duitse evenknie van Aletta Jacobs of het Journal des Femmes, het blad 
van een militante kiesrechtactiviste. Dit soort titels had het Haarlemse 
Leesmuseum helemaal niet.98

Tijdschriften over muziek of toneel had het Amsterdamse Leesmuseum 
wel in huis, maar het valt op dat in de gigantische collectie periodieken geen 
enkel tijdschrift specifiek voor ‘de vrouw’ voorkwam; dat liet men kennelijk 
graag over aan het Leesmuseum voor Vrouwen.99 Veel mannen proefden 
een contradictie in de eis van de vrouwenbeweging om gelijke rechten, en 
tegelijkertijd de behoefte aan eigen tijdschriften, omdat ‘daarin de erkente-
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nis [ligt] opgesloten, dat zij andere intellectuele behoeften heeft, dat man-
nenkost voor haar ongenietbaar en onverteerbaar is’.100 Dat laatste viel wel 
mee; zowel het Damesleesmuseum als het Vrouwenleesmuseum hadden 
hetzelfde soort ‘algemene’ vooraanstaande binnen- en buitenlandse tijd-
schriften in huis als de herenleesmusea. Allemaal hadden ze De Gids en de 
Revue des deux Mondes en nog een paar andere die tot de harde kern behoor-
den, en die vanzelfsprekend onderwerpen als de moderne kunst of de vrouw 
niet oversloegen. Maar waar de herenleesmusea naast de algemene bladen 
wetenschappelijke en economische tijdschriften hadden, kozen de vrou-
wenleesmusea voor kunst- en muziektijdschriften én de vrouwenbladen.

‘De mindere behoefte die er tegenwoordig aan leesmusea schijnt te bestaan’
De vrouwenleesmusea werden druk bezocht en verhuisden naar steeds gro-
tere panden. Hun geschiedenis is niet zonder ups en downs, maar feit is dat 
ze het veel langer uithielden dan de herenleesmusea, het Rotterdamsch 
Leeskabinet uitgezonderd.

Voor Haarlem begonnen de moeilijkheden in tweede helft van de jaren 
tachtig. Terwijl er begin jaren tachtig nog een behoorlijk overschot was van 
ƒ 500, smolt dat na 1885 snel weg en sloeg om in een tekort. Misschien be-
gon alle ellende in 1887 met de beslissing om de boekenkasten af te sluiten, 
omdat er te veel boeken wegraakten.101 Voortaan konden de leden maar een 
uur per dag terecht om oude, ‘uitgecirculeerde’ boeken die in de kasten 
stonden, te lenen. Achteraf gezien was dit besluit desastreus, want de leden 
bleven hierover mopperen en er zullen zeker leden zijn geweest die om deze 
reden bedankten. Het aantrekkelijke van een open opstelling van de oudere 
romans, tijdschriften en brochures verdween zo. De omvangrijke catalo-
gus die net in 1886 was verschenen, gaf weliswaar een goed overzicht van 
de collectie, maar kon het genoegen om zomaar eens door een boek te bla-
deren niet vervangen. De leeszaal was weliswaar de hele dag en avond 
open, maar het aantal bezoekers was niet zo groot, de meeste leden lazen 
thuis. Een voorstel om het thuisbezorgen van circulerende, nieuwe boeken 
af te schaffen als bezuinigingsmaatregel, redde het niet, want dit zou voor 
‘zeer vele leden een grote teleurstelling’ zijn. Als remedie werd het aantal 
tijdschriften verminderd.102

De rest van de geschiedenis is voorspelbaar: de vermindering van de ser-
vice leidde tot afkalving van het ledental, het bestuur schafte minder boeken 
en tijdschriften aan, openingstijden werden verder beperkt,103 waardoor de 
uitstroom van leden nog groter werd. De noodlijdende financiën waren een 
terugkerend, en vaak het enige onderwerp op de ledenvergaderingen. Pogin-
gen om per circulaire nieuwe leden te werven liepen op niets uit. Tegen de 
eeuwwisseling was het nadelig saldo al opgelopen tot ruim ƒ 1000. De con-
tributie werd verhoogd naar ƒ 12, hoewel het bestuur vreesde dat dit veel 
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bedankjes zou opleveren, zeker van ‘onderwijzers-leden voor wie ƒ 10 al veel 
is’.104 Steeds vaker klaagden de leden dat er weinig of niets te vinden was van 
moderne schrijvers. Nog tien jaar hield het Leesmuseum het uit, maar in 
1910 werd de trieste balans opgemaakt: het ledental was in dat jaar gekrom-
pen van 107 naar 76, gemiddeld kwamen er maar zes bezoekers per dag voor 
de leeszaal, en werden slechts twee boeken per dag aangevraagd.105 De jaren 
daarna staan de bestuursvergaderingen alleen maar in het teken van wanho-
pige reddingsplannen. In januari 1914 werd besloten ermee op te houden en 
de brochureverzameling, vijfduizend stuks, en de collectie van bijna zesdui-
zend boeken en vele tijdschriftjaargangen aan de Stadsbibliotheek te schen-
ken. Het oudste aanwezige lid bedankte de voorzitter, de voorzitter bedank-
te voor de aardige woorden, en niet zonder gevoel voor dramatiek eindigde 
de notulist: ‘waarop een doffe hamerslag de laatste vergadering sloot van 
het eens zo bloeiende leesmuseum’.106

Het verhaal had nog een staartje. Het bestuur van het nu opgeheven Lees-
museum schreef in februari 1914 een brief aan de gemeenteraad met als mede-
deling dat het ‘ter versterking van de Stads-bibliotheek’ de collectie aanbood, 
bestaande uit: ‘5.800 werken hoofdzakelijk van belletristischen aard, in de 
Nederlandsche, Engelsche en Hoogduitsche talen; uit eene verzameling van 
ruim 250 banden met brochures en vlugschriften, alsmede uit min of meer 
volledige reeksen zoowel buitenlandsche als Nederlandsche meest letterkun-
dige tijdschriften, benevens de daarvoor gebruikte kasten en stellingen’.107 De 
verhuizing zelf moest ƒ 250 kostten, voor rekening van de gemeente. In de 
raadsvergadering waarin dit besproken werd, roerde, zoals altijd als het om 
cultuurzaken ging, zich het zeurderige lid Heerkens Thijssen. De Stadsbiblio-
theek was een wetenschappelijke boekerij en wat moest die met al die bellet-
trie? De boeken zelf zouden er vast ook niet uitzien, want die waren veel gele-
zen. Dus het ging niet om nu ƒ 250, maar op den duur zou het kostbaar zijn de 
collectie te onderhouden. Hij huiverde ook om zijn stem te geven, omdat dit 
de impuls zou kunnen zijn tot het omvormen van de bibliotheek ‘tot een heel 
ander karakter’.108 En daar zat de angel: de rooms-katholieke Heerkens Thijs-
sen was mordicus tegen een openbare bibliotheek en vreesde, niet helemaal 
ten onrechte, dat met het binnenhalen van de collectie van het Leesmuseum 
door de Stadsbibliotheek, een stap in die richting dichterbij kwam.

In een repliek wees een van de raadsleden met nadruk op de collectie bro-
chures: ‘Verschillende bibliotheken hebben die verwaarloosd en ze niet ver-
zameld en later zijn ze verdwenen en is de verzameling heel moeilijk te com-
pleteeren. Deze verzameling brochures is naar de onderwerpen gerangschikt 
en chronologisch in deelen bijeengebracht.’109 Ondanks de tegenwerpingen 
van Heerkens Thijssen, besloot de raad om de collectie onder dankzegging 
te aanvaarden. De boeken, tijdschriften en brochureverzameling gingen 
naar de Stadsbibliotheek. Hoewel de boeken en tijdschriften van het Lees-
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museum verdwenen zijn, bezit de Stadsbibliotheek de bijzondere brochure-
verzameling nog steeds.110

Het Haarlemse Leesmuseum hield het uiteindelijk veel langer uit dan de 
leesmusea in Leiden en Leeuwarden. In die plaatsen werden, zoals we heb-
ben gezien, uitsluitend dagbladen, tijdschriften en brochures aangeboden, 
en dan alleen ter lezing in de leeszaal. Nu waren de mannelijke burgers wel 
geïnteresseerd in dit soort informatie, maar het ontbreken van een uitleen-
bare collectie bellettrie werd waarschijnlijk gezien als een groot nadeel. Niet 
voor niets kende het Utrechtsch Leesmuseum na een ‘doorstart’ in 1896 
voortaan ook uitleenbare romans. En van Amsterdam is bijvoorbeeld be-
kend dat veel leden zich zelden of nooit in de leeszaal vertoonden. Zij waren 
vooral lid om de portefeuilles circulerende lectuur. Leiden en Leeuwarden 
gingen vooral ten onder omdat ze alleen voorzagen in een leeszaal met dag-
bladen en tijdschriften.

In Amsterdam lag de wortel van de uiteindelijke ondergang in 1933 voor-
al in het dure pand aan het Rokin. Het gebouw was prachtig, maar de exploi-
tatie ervan vergde reusachtige bedragen. Driekwart van het budget van bijna 
ƒ 40.000 ging op aan andere posten dan de aanschaf van boeken en tijd-
schriften. Een kleine inzinking van het ledental betekende bij hoge vaste 
kosten als salarissen en pensioenvoorzieningen, belastingen, hypotheekren-
te en onderhoud, verlichting en verwarming meteen een financiële ramp.111 
De forse contributie zal in de crisistijd voor meer mensen een probleem zijn 
geworden. Arnhem, veel kleinschaliger dan Amsterdam, had zich ook ver-
tild aan een veel te luxueus pand en moest in 1932 zijn deuren sluiten. Rot-
terdam had in het begin van de twintigste eeuw daarentegen het voordeel 
van een solide gebouw dat in de negentiende eeuw al was aangekocht en ver-
bouwd, naast een groot aantal leden.

Toch zijn er, behalve een stijging van de loonkosten en de crisis van de 
jaren dertig wel andere factoren aan te wijzen die een ongunstig klimaat cre-
eerden voor de leesmusea. Door de verbeterde communicatiemiddelen zul-
len vooraanstaande landelijke bladen veel meer correspondenten hebben 
gehad in allerlei werelddelen. Zij konden snel die informatie doorgeven die 
interessant was voor de Nederlandse lezers. De in pagina’s en kwaliteit toe-
nemende dagbladen maakten het niet langer nodig om allerlei buitenlandse 
periodieken en dagbladen door te ploegen. Bovendien werd de elite minder 
een leisure class. Er was voor veel mannelijke burgers minder tijd om overdag 
rustig de krant of een tijdschrift te lezen in het leesmuseum, waardoor het 
lidmaatschap minder aantrekkelijk werd. Een bijkomende factor was dat het 
aantal commerciële bibliotheken toenam, en hoewel de wat meer volkse va-
rianten ervan niet speciaal mikten op het publiek van de leesmusea, waren 
er ook deftiger soorten, verbonden aan boekhandels. Zoals we zullen zien in 
hoofdstuk 11 konden deze bibliotheken qua lectuuraanbod gemakkelijk con-
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curreren met de circulerende lectuur van de leesmusea en leesgezelschap-
pen. Het groeiende aantal openbare bibliotheken, gratis of heel goedkoop, 
met een goede collectie en leeszaal, zal ook niet bijgedragen hebben aan de 
bloei van de leesmusea. Deze openbare bibliotheken streefden bewust een 
neutraal imago na, om vooral niet geassocieerd te worden met de armenbi-
bliotheek met een waardeloze collectie en een, in de ogen van de burgerij, 
onbeschaafd publiek, ongeschikt voor de genietingen van de hogere cultuur.

Een dieperliggende oorzaak is wellicht dat door de verbreding van de 
leescultuur het lezen omstreeks de eeuwwisseling aan distinctie verloor. Er 
kwamen steeds meer mensen met een bescheiden boekenbezit, steeds meer 
mensen wisten de weg te vinden naar het groeiende aanbod van informatie 
en ontspanningslectuur dat in de negentiende eeuw voorbehouden was ge-
weest aan een kleine groep. In dit klimaat verdween de glans van het lidmaat-
schap van een besloten leesmuseum of leesgezelschap. Daarmee raakte het 
aloude Verlichtingsideaal van de belezen, geïnformeerde burger ook op de 
achtergrond. Bovendien was in de negentiende eeuw het lidmaatschap van 
een semiopenbare instelling als een leesmuseum voor een individu niet alleen 
vanwege de geboden mogelijkheden om te lezen aantrekkelijk. Tegelijkertijd 
was het een middel om aan anderen te laten zien dat men geïnteresseerd was 
in zaken die voor de tijdgenoot onlosmakelijk verbonden waren met intellec-
tueel en moreel leiderschap van de ruggengraat van de samenleving: de bur-
gerij. Op deze manier sloot de individuele belangstelling voor het lezen aan 
bij de behoefte deel uit te maken van de collectieve burgerlijke (lees)cultuur.

In dit gedragspatroon kwamen fundamentele veranderingen omstreeks 
de eeuwwisseling. Nu ‘iedereen’ aan het lezen was, werd het voor de elite en 
hogere middengroepen minder aantrekkelijk hun intellectuele belangstelling 
aan de buitenwereld te tonen via het lidmaatschap van een leesmuseum of 
leesgezelschap. In deze atmosfeer was belezenheid niet langer het exclusieve 
terrein van, noch een aanbeveling voor de elite. Zij zocht andere mogelijk-
heden om zich sociaal te onderscheiden. Een nieuwe prestigieuze vrijetijds-
besteding werd een geduchte concurrent van de elitebibliotheken en leesge-
zelschappen, namelijk sport. Pas na de Eerste Wereldoorlog zouden sommige 
takken van sport een democratisering doormaken, maar veel sporten en 
sportverenigingen hielden nog lang hun elitaire karakter.

Het is overigens frappant dat, nadat een eeuw lang was gepredikt dat 
deugd vooral samenhing met het verwerven van kennis, dus met het trainen 
van de geest, nu een soortgelijke relatie werd gelegd, maar dan met het trai-
nen van het lichaam. Het idee van sportmanship kwam overgewaaid uit Enge-
land, waar de volmaakte gentleman wel enige, maar niet langer diepgaande 
kennis hoefde te hebben van literatuur, kunst en cultuur. Een gentleman was 
oprecht, loyaal, mannelijk, volhardend, gedisciplineerd en onbaatzuchtig, 
had eergevoel en was vaderlandslievend. Al deze deugden had hij geleerd op 
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de public school en dan vooral in de football- en cricketwedstrijden die in het 
laatste kwart van de negentiende eeuw een verplicht onderdeel werden van 
het curriculum. Ook de opkomst van de Duitse turnbeweging wijst in de 
richting van een nieuw mannelijksheidsideaal. Aan sport werd een morele 
waarde toegekend, die voorheen uitsluitend was gekoppeld aan intellectuele 
prestaties.112 Tekenend is dat de aloude vermenging van ‘nuttig en aange-
naam’, die zoveel lees- en andere gezelschappen als motto hadden, terug-
kwam in de benaming van de nieuwe sportclubs. De in 1915 opgerichte Haar-
lemse korfbalvereniging advendo – Aangenaam door vriendschap en nuttig 
door oefening – is daarvan een voorbeeld. Deze vereniging was bepaald niet 
de enige sportclub die nut, genoegen of vriendschap in de titel voerde.113

De verschuiving van kennis, en dus van lezen, als belangrijke bron voor 
een deugdzaam leven naar sport, past ook in het verdwijnen van bedaard-
heid als code voor het openbare gedrag van de burgerij. De norm van een 
mooi getraind lichaam kwam in plaats van de beheersing, kalmte en rust die 
de wellevende burger geacht werd uit te stralen. Weliswaar was al omstreeks 
1800 de mannelijke sportieve held – de ruiter, de jager – een ideaalbeeld ge-
worden en dus een manier waarop vooral machthebbers zich graag lieten 
afbeelden. Maar met de snelle expansie van het aantal gym-, scherm-, korf-
bal-, hockey-, fiets- en voetbalclubs omstreeks 1900, werd het mannelijke 
sportieve ideaal in bredere kringen gemeengoed. Uiteraard bleef het in veel 
gevallen bij een ideaal en veranderde het feitelijke gedrag van veel burgers 
niet. Gelezen werd er nog steeds. De veranderingen betekenden echter wel 

Fietsen, een vermaak voor de elite. De Haarlemse Wielrijders Vereniging ‘Amicitia’, 1900.
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dat de kanalen waarlangs de welgestelde burgers ruim een eeuw lang veel 
lectuur hadden betrokken, het leesgezelschap of het leesmuseum, in de eer-
ste twee decennia van de twintigste eeuw rap hun aantrekkelijkheid verlo-
ren. Halverwege de jaren tachtig, toen de burgers nog volop gebruikmaak-
ten van het Haarlemse Leesmuseum, had niemand deze neergang kunnen 
voorspellen. Door het accent te leggen op specifieke leespatronen rond 1885 
krijgen we zicht op een burgerlijke leescultuur zoals die in de tweede helft 
van de negentiende eeuw moet hebben bestaan.
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6 

Lezende burgers

Drie Haarlemmers en het Leesmuseum
Veel deftige negentiende-eeuwse burgers combineerden boekenbezit met 
het lidmaatschap van een leesgezelschap of leesmuseum. Zo lazen ze meer, 
soms veel meer dan uit hun boekenkast bleek. Dat gold ook voor de drie 
Haarlemmers met wie we de hoofdstukken over het boekenbezit begonnen: 
dr. Daniël de Haan, Arentina Arendsen en mr. Rudolph Gallandat Huet. Zij 
hadden eigen boeken en waren bovendien lange tijd, twee of drie decennia, 
lid van het Haarlemse Leesmuseum. De deftige dr. Daniël de Haan was bier-
brouwer, tevens wethouder en lid van een indrukwekkend aantal besturen 
en genootschappen en tal van andere maatschappelijke organisaties. Hij be-
zat een ruime collectie historische, letterkundige en wetenschappelijke boe-
ken. Veel bescheidener was het boekenbezit van de alleenstaande bloem-
schilderes Arentina Arendsen. Zij had vooral veel toneelwerken in haar 
boekenkast staan. De wat tegendraadse, zeer geleerde taalkundige mr. Ru-
dolph Gallandat Huet, tevens gemeenteraadslid en filantropisch onderne-
mer, deed vlak voor zijn dood een omvangrijke collectie linguïstische wer-
ken en vooral oudere letterkunde van de hand. Door hun lidmaatschap van 
het Leesmuseum kwamen deze drie Haarlemmers in aanraking met veel 
meer boeken, brochures en tijdschriften dan uit hun boekenbezit blijkt. 
Door de unieke bronnencollectie van het Leesmuseum weten we ook welke 
boeken dit waren.
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Rudolph Gallandat Huet leende nooit een boek, maar beperkte zich tot 
het bezoeken van de leeszaal, waar hij zich ongetwijfeld verdiepte in de vele 
brochures en tijdschriften, en wie weet, ook bladerde in de nieuwe boeken 
die op de leestafel lagen. Arentina Arendsen en Daniël de Haan namen wel 
boeken mee naar huis. Arentina leende ongeveer zeventig boeken per jaar, 
Daniël zo’n negentig, daarmee waren ze middelgrote leners. De echt grote 
leners waren goed voor honderd tot zelfs honderdvijftig boeken per jaar. 
Door de jaren heen namen de leeslustige leden van het Leesmuseum geza-
menlijk letterlijk tienduizenden boeken mee naar huis. Hun leengedrag is op 
de voet te volgen door de omvangrijke serie leenregisters uit het archief van 
het Leesmuseum.

Tegenover de vaagheid van de notarissen over het boekenbezit, staat de 
rijkdom aan informatie over het boeken lenen, althans, over het leengedrag 
van deze intellectuele elite. Aan de hand van de leesvoorkeuren van deze ‘le-
zende burgers’ wordt in dit hoofdstuk een beeld geschetst van een burger-
lijke leescultuur. We kunnen onderzoeken welke genres, titels en auteurs in 
de smaak vielen, of mannen en vrouwen er wat dat betreft verschillende 
ideeën op na hielden, en of leesvoorkeuren samenhingen met beroep, leef-
tijd of religie. Wat deze mannen en vrouwen dachten over de boeken die ze 
leenden, blijft uiteraard geheel in het vage, behalve dat men kan veronder-
stellen dat een boek dat veel geleend werd, in de smaak viel. Bovendien zal 
een lener die keer op keer de nieuwste titel van een auteur mee naar huis 
neemt, deze auteur waarderen. Het individuele leengedrag dat te reconstru-
eren is op basis van de leenregisters, is te vergelijken met ‘leeslijstjes’ zonder 
verder commentaar, zoals die in egodocumenten voorkomen. De bronnen 
van het Leesmuseum maken het in principe mogelijk vele honderden van die 
‘leeslijstjes’ te maken, maar dan zit de onderzoeker met een onhanteerbare 
hoeveelheid informatie.

De analyse richt zich daarom op het leesgedrag van de leden die het Lees-
museum in 1885 telde, over een periode van ongeveer twee jaar, 1885 en 
1886. Die keuze is vooral ingegeven door de bronnen, zie bijlage 6. Er waren 
toen 129 leden, 116 mannen en 13 vrouwen. Ieder lid mocht onbeperkt boe-
ken lenen, zowel uit de bestaande collectie, dus de boeken die het Leesmu-
seum al jaren in huis had, als uit de circulerende nieuwe boeken. Maar niet 
iedereen deed dit. Twee derde van de leden, tachtig personen, nam regelma-
tig boeken mee naar huis, de overigen beperkten zich tot het bezoeken van 
de leeszaal. De tachtig leners zijn weer te verdelen in degenen die vooral cir-
culerende, nieuwe werken meenamen en degenen die zich beperkten tot le-
nen uit de bestaande collectie, de oudere titels dus. De eerste groep, 62 le-
den, nam in twee jaar het indrukwekkende aantal van 10.017 nieuwe boeken 
mee naar huis, verspreid over 292 titels van 234 verschillende auteurs. Ge-
middeld komt dit neer op 162 boeken per lezer, ongeveer tachtig per jaar. 
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Van deze uitleningen is allerlei informatie verzameld, zowel over de boeken, 
als over de leners. Informatie is daarnaast nog geput uit een register van uit-
lening van oudere lectuur, dat grotendeels verloren is geraakt, maar juist 
omstreeks deze periode bewaard is. Uit dit register blijkt dat de leden rela-
tief weinig gebruikmaakten van de mogelijkheid om te lenen uit de bestaan-
de collectie, want het zijn maar 1331 uitleningen.

Het bestuur van het Leesmuseum, dat de boeken aanschafte, deed zijn 
werk goed. Geen enkel aangeschaft werk bleef in de twee jaar die ik onder-
zocht, op de plank staan. De minste belangstelling was er voor een verhan-
deling over de gemeentereiniging – maar elf leden namen dit boek mee naar 
huis. De meeste belangstelling was er, niet opzienbarend, voor Nederlands-
talige romans. Gemiddeld werd elk nieuw boek 34 keer uitgeleend, wat aan-
toont hoe het leespubliek kan uitdijen via leesgezelschappen en leesmusea. 
Romans, verhalen, poëzie en toneelstukken kwamen wat vaker van de plank 
dan de non-fictie, maar erg groot was dit verschil niet. Fictie werd gemid-
deld 36 keer per titel uitgeleend, tegenover non-fictie dertig keer. Zoals nog 
zal blijken, was bij de volksbibliotheken juist een regelmatig terugkerende 
klacht dat de serieuze non-fictie veel minder werd gevraagd dan de romans 
en verhalen. Bij het Leesmuseum konden de boeken, fictie of non-fictie, op 
veel lezers rekenen. Door de blik te richten op de lezers van het Haarlemse 
Leesmuseum en de boeken die ze leenden, is zicht te krijgen op de smaak 
van deze burgers, zowel op individueel als collectief niveau. Het gaat niet om 
wat recensenten in dagbladen en literaire tijdschriften vonden van deze boe-
ken, maar wat de gewone Haarlemse burgers graag lazen.

In dit hoofdstuk is de officiële receptie dus niet het uitgangspunt geweest, 
maar het concrete leesgedrag. Wel zijn de leesvoorkeuren van de burgers in 
de context van de contemporaine waardering van auteurs en genres ge-
plaatst, juist om te zien in hoeverre receptie en leesgedrag overeenkomen en 
verschillen. Eerst bekijken we de manier waarop de ‘drie Haarlemmers’ ge-
bruikmaakten van het Leesmuseum. Hun leesvoorkeuren zijn een illustratie 
van de smaak van bepaalde categorieën lezers. In de volgende paragrafen 
wordt daarom ook regelmatig verwezen naar het leesgedrag van ‘alle lezers’. 
Een afzonderlijke paragraaf gaat in op collectieve leesvoorkeuren, vooral 
wat betreft de populairste titels en auteurs. Ten slotte wordt de collectie van 
het Haarlemse Leesmuseum vergeleken met die van andere Haarlemse bi-
bliotheken, en met die van het Arnhemsche Leesmuseum. Bijlage 7 geeft de 
cijfermatige onderbouwing.

Rudolph Gallandat Huet, een ‘leeszaal-lezer’
Rudolph Gallandat Huet was een van de 49 leden van het Leesmuseum die 
nooit boeken leenden. Als deze leden naar het Leesmuseum kwamen, was 
dat alleen voor leeszaalbezoek. Of ze er inderdaad kwamen, is onbekend, 



154

maar het ligt wel voor de hand: er is weinig reden om lid te blijven als men 
geen boeken leent, noch de leeszaal bezoekt. Van deze leden weten we even-
min wat hun interesse wekte in de leeszaal. Keus was er genoeg, want de 
leestafel bood een grote variatie aan nieuwe tijdschriften, brochures en boe-
ken. De brede belangstelling van Gallandat Huet en zijn gevoel in het geweer 
te moeten komen tegen maatschappelijk onrecht, maken het wel voor de 
hand liggend dat hij de leeszaal vaak bezocht om op de hoogte te blijven. Dat 
hij bijna dertig jaar trouw lid bleef van het Leesmuseum pleit daar ook voor. 
Dat geldt voor meer leden: een langdurig lidmaatschap, maar geen ambitie 
om boeken mee te nemen, althans niet halverwege de jaren tachtig. Het zijn 
juist ondernemers die weinig gebruikmaakten van de leenmogelijkheden 
van het Leesmuseum. De helft van hen leende nooit een boek. De geringe 
belangstelling voor het lenen van boeken bij ondernemers en kooplieden 
strookt met een eerdere conclusie, namelijk dat het boekenbezit van deze be-
roepsgroep gemiddeld achterbleef vergeleken bij andere beroepsgroepen. 
Zij ‘compenseerden’ hun bescheiden boekenbezit dus niet met een actief 
leengedrag. Dat laat uiteraard onverlet dat er uitzonderingen waren, onder-
nemers met een grote boekenverzameling – zoals Gallandat Huet. En er was 
een enkele ondernemer die niet alleen zelf veel boeken bezat, maar ook nog 
veel boeken leende, zoals Daniël de Haan.

Ook relatief veel leden met een vrij beroep of werkzaam in het boekenvak 
en aanverwante sectoren zoals de journalistiek, hadden genoeg aan de lees-
zaal. Van uitgevers en boekhandelaren is wel voorstelbaar dat zij niet zo’n 
behoefte hadden om boeken te lenen. Uitgevers als Johannes Enschedé, Pie-
ter Loosjes en J.L. Nierstrasz jr., boekhandelaren als H.N. Mul, G. van den 
Berg en J.J.C. Munk kwamen in hun dagelijks leven al veel in aanraking met 
boeken, zij hadden geen animo om ook nog boeken te lenen. Via de leeszaal 
konden ze de nieuwste boeken en tijdschriften inzien, mogelijk ook met het 
oog op hun eigen bestellingen of adviezen aan klanten. Niet onbelangrijk was 
uiteraard dat het Leesmuseum jaarlijks voor een behoorlijk bedrag bestelde 
bij de Erven Loosjes, Mul, Van den Berg en Munk. Het lidmaatschapsgeld 
van een tientje was een bescheiden tegenprestatie van de kant van de boek-
handel. A.C. Kruseman hoort niet helemaal in dit rijtje thuis, want hij leende 
een bescheiden aantal oudere boeken en was dus niet strikt een ‘leeszaal-le-
zer’. Maar ook bij hem zal de basis voor zijn lidmaatschap van meer dan een 
kwarteeuw zeker gelegen hebben in de leeszaal.1 Leraren, predikanten en 
renteniers combineerden daarentegen veel vaker een (eventueel) bezoek aan 
de leeszaal met het lenen van oudere of de nieuwste boeken.

De ‘leeszaal-lezers’ zijn niet alleen qua beroepsgroep, maar ook nog in 
een ander opzicht te typeren. De leeszaal bleek relatief heel aantrekkelijk 
voor alleenstaande mannen, van wie Gallandat Huet er een was. Twee derde 
van alle alleenstaande mannen leende nooit boeken. Hoewel het Leesmuse-
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um nauwelijks een gezelligheidskarakter had, was de leeszaal, naast de soci-
eteit, een van de mogelijkheden om de avond of de zondag door te komen. 
Bij alleenstaande vrouwen lag dit anders. Het kwam zelden voor dat vrou-
wen alleen een abonnement hadden om gebruik te kunnen maken van de 
leeszaal, welgeteld twee van de dertien vrouwelijke leden leenden nooit een 
boek. Het was immers halverwege de jaren tachtig nog altijd ‘not done’ om 
tussen de rokende heren neer te strijken. Mej. Deenik en mej. De Vos, bei-
den lerares en rond de veertig, trokken zich hier kennelijk niets van aan.

Alle leden hadden via de leestafel de gelegenheid om op de hoogte te blij-
ven van de actuele, nationale en internationale politieke, financiële, maat-
schappelijke en letterkundige ontwikkelingen. De leden gebruikten de lees-

Bij boekhandel J.J.C. Munk schafte het Leesmuseum in 1884 La joie de vivre van Zola aan. Munk had naast zijn boekhandel ook 
een leesbibliotheek en een leesinrichting. 



156

zaal voor het verwerven van algemene informatie en om op de hoogte te zijn 
van opinies over een breed scala aan onderwerpen. De uitgebreide collectie 
brochures en tijdschriften bood hiervoor betere mogelijkheden dan de lees-
tafels van de twee belangrijkste Haarlemse sociëteiten, Trou moet Blycken 
en Vereeniging, waar ook tijdschriften lagen, maar minder dan in het Lees-
museum. En in elk geval waren de leesgenoegens die de sociëteiten boden, 
onbereikbaar voor dames. De literaire werken en de informatieve boeken 
die het Leesmuseum te bieden had, konden de ‘leeszaal-leden’ niet bekoren, 
althans niet zodanig dat ze deze boeken mee naar huis namen. Dat is het 
verschil met de andere leden. Hoewel niet helemaal is uit te sluiten dat de 
‘leeszaal-leden’ wel eens ter plekke een roman of een ander boek inkeken, is 
redelijk zeker dat ze niet op zoek waren naar bijvoorbeeld ontspanningslec-
tuur of een geschiedenisboek. Het lenen van romans, dichtbundels en to-
neelstukken en ook non-fictie hoefde voor hen in elk geval niet, of liep via 
andere kanalen, bijvoorbeeld via een commerciële leesbibliotheek. Ook kan 
een uitgebreide eigen collectie reden zijn om nooit boeken te lenen. Dat het 
merendeel van de leden wel boeken leende, zowel fictie als non-fictie, laat 
tevens zien dat een leesmuseum zonder uitleenmogelijkheden niet erg le-
vensvatbaar was. Het aantal lezers dat genoeg had aan de leeszaal was te 
gering om een leesmuseum draaiende te houden, zoals Leiden algauw had 
ontdekt. Een leesmuseum moest het vooral hebben van de leden die hun 
abonnement hadden om boeken te lenen.

Arentina Arendsen: Nederlands-Franse oriëntatie
Arentina Arendsen was een heel ander type lezer dan Gallandat Huet. Ze 
behoorde tot de tachtig leden die regelmatig boeken leenden. In twee jaar 
nam ze 37 oude en 98 nieuwe boeken mee naar huis. Het lenen van oude, 
uitgecirculeerde boeken had een groot voordeel: je kon eerst in een boek bla-
deren en het daarna meteen meenemen, op welk uur van de dag ook. Je naam 
en de boektitel inschrijven in het uitleenboek was voldoende. Van deze le-
zers van oude boeken was een aantal heel bescheiden, zij namen maar een 
handjevol boeken mee, anderen leenden substantiële hoeveelheden. De si-
garenfabrikant Locker de Bruijne leende bijvoorbeeld nooit een nieuw boek, 
maar wel tientallen oudere. Paulus Bakker, de onderwijzer die we in het vo-
rige hoofdstuk al tegenkwamen, las verreweg de meeste oude boeken: 119 
stuks. Samen met de 160 nieuwe boeken die hij leende, behoorde hij tot de 
grootste leners.2

Nieuwe boeken moest een lener reserveren door zijn of haar naam in het 
reserveringsboek te schrijven, onder de gewenste titel. Een mogelijkheid was 
ook om gereserveerde boeken thuis te laten bezorgen en ophalen: deze service 
kostte ƒ 2,25 per jaar. Arentina haalde zelf haar boeken op. Hoewel ze niet 
armlastig was, is voor te stellen dat zij het thuisbezorgen van boeken net te 
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duur of onhandig vond. De wan-
deling naar het Leesmuseum was 
niet ver. Arentina woonde aan het 
Plein, het tegenwoordi  ge Hout-
plein, aan de rand van de oude 
stad, nog geen tien minuten lopen 
van het Leesmuseum. Dat gold 
voor nagenoeg alle leden, omdat 
het Leesmuseum met zijn vesti-
ging in het stadhuis niet alleen 
symbolisch in het stadshart lag, 
maar ook geo grafisch. De leden 
die als amb tenaar op het stadhuis 
werkten, konden gewoon binnen-
lopen bij het Leesmuseum, de le-
ra ren van het gymnasium en de 
mms hoefden ook nauwelijks de 
straat op, hun scholen zaten vlak-
bij het Leesmuseum. De meeste 
leden namen hun boeken, oud en 
nieuw, zelf mee. Uiteindelijk liet 
maar een derde van de leners de 
boeken thuis bezorgen. Niet verbazingwekkend waren dit vooral de lezers 
die substantiële aantallen leenden.

Met haar 135 geleende boeken in twee jaar was Arentina een gemiddelde 
lezer. Dat gemiddelde versluiert grote verschillen: sommige leners lenen 
weinig en andere veel. Er zijn lezers die tevreden zijn met minder dan vijftig 
boeken in twee jaar, anderen stijgen boven de 250 boeken uit. Degene die het 
meeste leende, dr. A.H. Garrer, leraar Grieks en Latijn, later rector van het 
Haarlemse gymnasium, sleepte zelf 303 boeken mee naar huis. Daarmee las 
hij veel meer dan andere leraren en onderwijzers. Gemiddeld las deze groep 
weliswaar ruim honderd boeken in twee jaar, een respectabel aantal, maar 
minder dan alle andere beroepsgroepen. Garrer werd op de voet gevolgd 
door majoor G.F. Zürich, die zijn boeken wel liet thuisbezorgen, en de voor-
zitter van het Leesmuseum H.F. Waller, die evenmin zelf met zijn geleende 
boeken sjouwde. Waller was voorzitter van het Leesmuseum in de lange pe-
riode van 1874-1906 en leende in die periode een bijna onafzienbaar aantal 
boeken. Hoewel hij heel veel leende, misschien alleen maar om op de hoogte 
te zijn van wat het Leesmuseum zoal in huis haalde, reserveerde hij niet kri-
tiekloos alle nieuwe boeken. Hij leende wel bijna alles, in 1885 en 1886 kwa-
men 281 van de 292 nieuwe titels in zijn handen.

De weinig verrassende conclusie is dat er grote variatie optreedt in de 

H.F. Waller en zijn vrouw, 1895. 
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hoeveelheid boeken per lener. Daarin on-
derscheiden de lezers zich het meest van 
elkaar. Dit verschil hangt wel enigszins sa-
men met de beroepsgroep. Leraren en on-
dernemers lezen gemiddeld het minst, pre-
dikanten en renteniers het meest, maar het 
verschil is minder groot dan de individuele 
verschillen binnen de groep.3 Hoeveel men 
leest is helemaal niet te verbinden met an-
dere kenmerken van de lezers. Mannen en 
vrouwen lezen gemiddeld precies evenveel, 
namelijk 142 boeken (oude en nieuwe sa-
men) per twee jaar. Maar ook protestanten 
of katholieken, rijk of minder rijk, oud of 
jong, het maakt allemaal weinig tot niets 
uit. Ook de voorkeuren voor genres liggen 
dicht bij elkaar, zowel individueel als in op-
splitsingen naar groepen. Er is niemand 
die vrijwel alleen romans leest, noch be-

staan er leners die nooit een roman ter hand nemen. Sterker nog, de lezers 
lijken wat hun voorkeur voor genres betreft allemaal erg op elkaar.

Arentina was in veel opzichten een doorsnee lezer. Net als bij andere le-
zers viel in drie van de vier gevallen haar keus op een roman, verhalen- of 
poëziebundel, of een toneelstuk. Voor alle lezers gold dat ze vooral romans 
en verhalen lazen, veel meer dan poëzie en toneel. Arentina week hier ietsje 
van af, want ze las meer toneelstukken dan andere lezers, niet zo vreemd 
gezien haar belangstelling voor toneel. En net als de andere lezers koos 
Arentina, als het om non-fictie ging, vooral geschiedenisboeken en reisbe-
schrijvingen. Bij haar kwamen op de tweede plaats boeken over politieke en 
maatschappelijke onderwerpen. Daarin week ze ook iets af van andere le-
zers, want die hadden voor boeken over onderwerpen als armoedebestrij-
ding, gezondheid en politieke stromingen maar weinig belangstelling. Aren-
tina’s belangstelling voor biografieën of briefverzamelingen was weer 
precies gelijk aan die van andere lezers, terwijl ze iets minder boeken mee-
nam van de heterogene restcategorie met boeken op het gebied van filosofie, 
esoterie, godsdienst, kunst en taal- en letterkunde. Alle beroepsgroepen la-
zen non-fictie, maar voor de afzonderlijke genres bleef het percentage voor 
alle beroepsgroepen onder de 10 procent. De belangstelling voor de non-
fictie viel in het niet vergeleken bij de ruim 60 procent romanuitleningen. De 
uitwaaierende keuze van de lezers voor de diverse genres zegt wel wat, maar 
weerspiegelt niet per se hun belangstelling. Los van wat hun eigen boeken-
kast te bieden had, konden zij immers hun hart ophalen aan informatie over 

Arentina Arendsen in 1867.
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een welhaast onafzienbaar aantal onderwerpen die de tijdschriften en de 
uitgebreide collectie brochures van het Leesmuseum boden. Ze konden dat, 
maar of ze het deden is de vraag. Wel staat vast dat het Leesmuseum voor de 
leden die boeken leenden belangrijker was als leverancier van de nieuwste 
romans en ander fictioneel werk, dan als aanbieder van boeken met een in-
formatief of opiniërend karakter.

Net als andere lezers leende Arentina dus vooral romans. Per jaar ging 
het bij haar om zo’n veertig boeken, bijna een per week. De ‘grote’ lezers van 
het Leesmuseum, die meer dan honderd boeken per jaar leenden, lazen nog 
meer romans. Dit is geen kleine groep, het gaat om ruim een derde van de 
lezers. We stuiten hier op een interessante blinde vlek van zulke welgestelde 
burgerlijke lezers met veel vrije tijd. Het is immers onwaarschijnlijk dat de 
lagere klassen zoveel meer tijd hadden om te lezen, dat ze dit soort aantallen 
konden evenaren of overtreffen. Daarom doet het vreemd aan dat de con-
temporaine moralistische literatuur wemelt van waarschuwingen tegen een 
leesverslaving, maar dan vooral van de lagere klassen. Ook lag, volgens die-
zelfde moralistische vermaningen, een leesverslaving op de loer voor jonge-
dames uit de deftige burgerij, die niets omhanden hadden en op de sofa 
Franse romannetjes verslonden. De waarschuwingen hebben nooit betrek-
king op de eigen groep van vooral mannelijke gegoede burgers, die toch ook 
langs de afgrond wankelde. Dat is wel verklaarbaar, want de heersende me-
ning was dat de beschaafde en verstandige mannelijke burgers baas waren 
over hun emoties. Ze waren minder te beïnvloeden door romans, die in han-
den van de lagere klassen of vrouwen gevaarlijk waren.4

De archieven van het Leesmuseum zijn in elk geval oorverdovend stil 
over het gevaar voor een romanverslaving van de eigen lezers. Nergens blijkt 
iets van enige reflectie op het leesgedrag van de leden, noch door de leden 
zelf, noch door het bestuur. In de notulen of andere archiefstukken sche-
mert nooit iets door van goed- of afkeuring van wat de leden lazen, behalve 
wat gemopper over een tijdschrift als De Dageraad of de eerste druk van Van 
Deyssels Een liefde. De laatachttiende-eeuwse notie dat lezen vooral nuttig 
was voor de burger om mee te kunnen doen aan het maatschappelijke of 
politieke debat was in de tweede helft van de negentiende eeuw ver achter de 
horizon verdwenen. Lezen van romans was een geaccepteerde ontspanning 
en de ‘romanlectuur’ van de burgers, meest mannen en een paar vrouwen, 
lokte geen enkel commentaar uit.

De sterke voorkeur voor romans die de Haarlemse lezers aan de dag leg-
den is interessant, maar nauwelijks opzienbarend. We willen natuurlijk ook 
graag weten welke romans in de smaak vielen. Als voorbeeld nemen we op-
nieuw Arentina Arendsen. Ze leende onder andere Burgerluidjes, schetsen 
van Justus van Maurik, de historische roman Vorstengunst van mevrouw 
A.S.C. Wallis, Waarheen? van Melati van Java, de novelle Mejonkvrouwe de 
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Limeuil, een verhalenbundel van mr. W.J. ten Hoet en Naar den equator, het 
eerste deel van een populaire vierdelige cyclus van M.T.H. Perelaer. Anders 
dan de hedendaagse lezer misschien denkt, waren deze auteurs in de negen-
tiende eeuw niet alleen populair, maar behoorden allemaal, behalve Ten 
Hoet, tot de toenmalige canon. Althans, dat is af te leiden uit de driedelige 
Geschiedenis van de Noord-Nederlandse Letteren in de xixe eeuw van Jan ten 
Brink, die in 1888 verscheen. Hoewel Ten Brink zelden onvriendelijk is over 
een auteur, is aan te nemen dat een enthousiast essay van soms tientallen 
pagina’s wijst op een grotere contemporaine waardering dan alleen zeer 
vluchtig genoemd worden in een opsomming, of zelfs helemaal niet ge-
noemd worden. Dat laatste is nog een hele kunst, want Ten Brink noemt 
heel veel namen in heel veel opsommingen.5

Ten Brink roemt bijvoorbeeld in 37 pagina’s Van Mauriks vermogen om in 
zijn verhalen overtuigende Amsterdamse volkstypes te schetsen in het ‘grap-
pig-kluchtige genre’.6 Ook Te Winkel was in 1927 nog positief over het talent 
van Van Maurik, maar Van den Berg en Couttenier wijden in hun recente lite-
ratuurgeschiedenis van de negentiende eeuw aan Van Maurik nog maar één 
alinea, en melden vooral het eigentijdse succes van Van Maurik. Zijn bekend-
heid stoelde niet alleen op zijn toneelstukken en bundels met schetsen, maar 
ook op vele voordrachten die hij overal in het land hield.7 Overigens waren er 
ook tijdgenoten die niets in Van Maurik zagen, zoals Frans Netscher, die in de 
eerste jaargang van De Nieuwe Gids een venijnig stuk over hem schreef. Begin 
jaren tachtig had Busken Huet al malse kritiek gespuid op de typetjes die Van 
Maurik schetste, maar hij sloot een toekomstige ontplooiing van de schrijver, 
vooral in zijn toneelwerk, niet uit.8 Negatieve kritiek of niet, Van Mauriks 
schetsen en novellen waren in hun eigen tijd bijzonder populair.

Tanende roem viel ook de anderen ten deel. Mevrouw A.S.C. Wallis 
(pseudoniem van Adèle Opzoomer) verwierf met haar historische romans 
een grote reputatie. Vorstengunst is een roman gesitueerd in het zestiende-
eeuwse Duitsland in de kringen rond Melanchton. Volgens Ten Brink wed-
ijverde zij ‘met de schrijfster van Lauernesse [Bosboom-Toussaint] in fijn-
heid en grondigheid der psychologische analyse’ en hij vond Vorstengunst 
‘een kunstwerk van hooge waarde’.9 Maar anders dan Bosboom-Toussaint 
is zij nu vrijwel vergeten. Te Winkel weet dit in 1927 aan het feit dat bij haar 
personages het ‘gevoel zoo hinderlijk ontbreekt’, een verdienste die Bos-
boom-Toussaint wel had.10 Ook mevrouw Wallis heeft de hedendaagse ca-
non van de negentiende eeuw niet gehaald.

Om andere redenen trof hetzelfde lot van een snel verwelkende roem de 
indertijd immens populaire Melati van Java, een pseudoniem van Marie 
C. Sloot. Zij schreef een groot oeuvre van onder andere ‘Indische’ romans. 
Waarheen? is een roman met voor ons bordkartonnen figuren die op een 
voorspelbare, maar vaardige manier naar een happy end worden geloodst. 
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Er zit ook nog een vleugje Indië in deze roman, naast een toefje gothic met 
een geheimzinnige toren waarin iemand is opgesloten en een dik aangezet 
contrast tussen het achterlijke plattelandsleven en de wervelende stad. De 
faam die zij in haar eigen tijd genoot, blijkt uit het leengedrag van de leden 
van het Leesmuseum, want al haar romans konden rekenen op heel veel le-
zers. Ten Brink uitte zich over haar werk in jubeltonen, Te Winkel was al wat 
zuiniger met lof en in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het oordeel: 
‘wijdlopig en in psychologisch opzicht oppervlakkig’.11

Majoor Perelaer was een andere ‘Indische’ auteur die Arentina las. Hoe-
wel in zijn eigen tijd een succesvol auteur, haalde hij zelfs Te Winkel niet 
meer. Ten Brink loofde deze ‘Jules Verne van Borneo’ nog om zijn ‘ethno-
graphischen romans’.12 Perelaer had gediend in het Nederlands-Indische le-
ger en had zich al tijdens zijn diensttijd, maar vooral na zijn pensionering in 
1879, toegelegd op het schrijven van romans. Heel bekend was zijn vierdeli-
ge serie Een kwart eeuw tussen de keerkringen waarvan Naar den equator deel 
1 was. De serie kostte maar liefst ƒ 17, een van de duurste acquisities van het 
Leesmuseum, ook per boekdeel gerekend.

W.J. ten Hoet ten slotte moest het in Ten Brink doen met alleen een ver-
melding van zijn naam als een van de vaste publicisten in het tijdschrift Ne-
derland, een podium voor romans en verhalen.13 De geschiedenis gaf Ten 
Brink gelijk. In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd opgemerkt dat hij 
als letterkundige volslagen vergeten was, omdat zijn werk ‘niet zeer oor-
spronkelijk [is] en van weinig litteraire waarde, zijn verhalen vaak gewild, 
zijn aardigheden vrij zouteloos’.14 Dit neemt niet weg dat niet alleen Arenti-
na, maar ook vele andere leden van het Leesmuseum wegliepen met Mejonk-
vrouwe de Limeuil en de andere drie titels van zijn hand die halverwege de ja-
ren tachtig werden aangeschaft. Zijn romans mogen dan weinig gewaardeerd 
zijn door de toenmalige kritiek – ook Busken Huet moest niets van hem heb-
ben – W.J. ten Hoet behoorde tot de toptien van meest uitgeleende auteurs, 
Nederlandse en buitenlandse samen.15 Ten Hoet had een breed uitwaaierend 
oeuvre van sprookjes, griezelverhalen, humoristische sketches en historische 
romans. Of combinaties hiervan. Over zijn roman Burcht Acuna uit 1885 
schreef iemand een halve eeuw later: ‘[de roman] speelt in ’t gebied van Gra-
nada tijdens de strijd der Moresco’s, en vertelt van vurige hartstocht, van 
edele, en van geslepen jonkvrouwen, heeft ook een heks met toverdranken en 
ook een verschijning.’ Dezelfde auteur gaf eveneens wat staaltjes van Hoets 
creativiteit, of liever, het gebrek eraan: ‘hij fantaseerde met beelden van ande-
ren, vaak zelfs zonder zijn bronnen te noemen.’ Sommige van zijn verhalen 
waren regelrechte vertalingen uit het Duits.16

Arentina las nog veel meer Nederlandse romans, deels van auteurs die nu 
volslagen onbekend zijn en die ook in hun eigen tijd zelfs geen naamsver-
melding kregen in Ten Brink, zoals A.G.C. van Duyl, D.H. Engelberts en 
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mevrouw Bakker Korff-Hoogeboom. Van de laatste, die publiceerde onder 
het pseudoniem ‘Bernarda’ had het Leesmuseum maar één boek, de roman 
Taco Vaalsma, maar dat werk behoorde meteen tot de toptien van meest ge-
leende boeken! Taco Vaalsma is een omvangrijke roman van 462 pagina’s 
met als hoofdpersoon een dorpsonderwijzer en uitvinder. Het verhaal kab-
belt kalm voort, af en toe onderbroken door zedenschetsen of levenslessen. 
Vanzelfsprekend is moeilijk na te gaan waarom 45 van de 62 boeken lenende 
leden Taco Vaalsma zo mooi vonden, of in elk geval, waarom ze met zovelen 
de moeite namen om het te lenen. Maar je kunt je ook afvragen waarom het 
bestuur een omvangrijke roman van een onbekende auteur kocht. Het kan 
bijna niet anders of het bestuur schafte Taco Vaalsma aan, omdat het een of 
meerdere positieve recensies had gekregen. Dat is misschien de reden dat de 
leden, die de literaire recensies in de tijdschriften ook lazen, het werk her-
kenden op de aanwinstenlijsten van het Leesmuseum en het reserveerden. 
Bovendien, Haarlem was zo klein dat men elkaar voortdurend tegenkwam. 
Veel leden zullen elkaar gekend hebben van andere gezelschappen, of waren 
zelfs familie van elkaar. Ze konden zodoende elkaar gemakkelijk tips geven 
over de boeken waarvan ze genoten hadden. 

Naast deze titels leende Arentina werk van nu nog bekende auteurs. Van 
Marcellus Emants las ze het episch gedicht Godenschemering en de roman 
Goudakkers illusiën, daarnaast verhalen van J.A. Alberdingk Thijm, een 
bundel kritieken van Potgieter en beschouwingen over kunstnijverheid van 
Vosmaer.17 Naast Nederlandse romans leende Arentina in vergelijking met 
andere leden relatief veel toneelstukken, niet zo vreemd gezien haar belang-
stelling voor toneel. Ze leende Het poortje of de duivel in Kruimelburg, een 
van de eerste publicaties van Frederik van Eeden, en verder toneelwerk van 
Gerard Keller en van de volslagen vergeten mr. Pieter Brooshooft. Arentina 
mag dan met haar lichte voorkeur voor toneelstukken iets afwijken van an-
dere lezers, wat ze leende aan Nederlandstalige romans was representatief 
voor de smaak van alle lezers.

Datzelfde geldt voor Arentina’s belangstelling voor Franstalige romans. 
Hier trekt een stoet bekende auteurs voorbij: Émile Zola, Hector Malot, 
Alphonse Daudet en Edmond de Goncourt. Daarnaast las Arentina werk 
van de romanschrijver en kunstcriticus Edmond About, lid van de Acadé-
mie Française, maar ook van schrijvers als Gustave Droz, Georges Ohnet en 
Henri Gréville. Gustave Droz heeft misschien bij sommigen nog een be-
kende klank vanwege zijn wereldsucces Monsieur, madame et bébé (1866). 
Dit boek kende alleen al in Frankrijk 121 edities tussen 1866 en 1884. De ge-
vestigde auteurs moesten niets van hem hebben en staken een stokje voor 
zijn lidmaatschap van de Académie toen de plaats van Edmond About vrij-
kwam. Georges Ohnet (1848-1918) werd net als Droz neergesabeld door de 
kritiek. Hij schreef antinaturalistische, melodramatische romans, onder an-



163

dere een grote serie getiteld Les batailles de la vie, zich afspelend in een bour-
geois milieu. Al zijn werk werd grondig afgekraakt, maar als enige schrijver 
in Frankrijk haalde hij dezelfde oplagen als de grote Zola en Daudet. Ook bij 
het Nederlandse publiek was hij erg geliefd, Arentina las drie titels van hem. 
Niet afgekraakt, maar eerder genegeerd door de officiële kritiek, werd de 
minstens zo populaire Henri Gréville, een pseudoniem van Alice Durand. 
Zij schreef twintig romans, twaalf daarvan had het Leesmuseum al voor het 
midden van de jaren tachtig aangeschaft, een teken dat de Haarlemse bur-
gers haar waardeerden. De vier nieuwe titels die het Leesmuseum omstreeks 
1885 aanschafte, vonden allemaal hun weg naar Arentina’s huis.

Arentina las even gemakkelijk Frans als Nederlands, want wat zij leende 
is ongeveer gelijkelijk verdeeld over beide talen. Haar kennis van de Franse 
taal evenaarde die van andere deftige burgers, vrijwel iedereen las moeite-
loos Frans. Dat is niet zo verwonderlijk, het Frans was in de loop van de ne-
gentiende eeuw weer belangrijker geworden als vreemde taal voor de burge-
rij.18 Afgaande op de uitleningen waren er maar weinig leden die nauwelijks 
of geen belangstelling aan de dag legden voor Franstalig werk. De beschei-
den lener Alexander Kremer jr., koopman en winkelier, nam 37 boeken mee 
naar huis, waarvan maar een Franstalig, en helemaal geen Duits of Engels. 
Kremer was hiermee uitzonderlijk, want de meeste leden beheersten mini-
maal een vreemde taal. Dr. Hotze Brongersma, directeur van de hbs en le-
raar natuurkunde had waarschijnlijk eveneens minder affiniteit met het 
Frans, maar wel met het Duits en het Engels. Hij las behoorlijk veel, maar bij 
zijn 63 Nederlandse, 21 Duitse en 13 Engelse boeken steken de 3 Franse be-
paald mager af.

Arentina had geen enkele moeite met het Frans, maar wel met het Engels: 
ze leende maar een Engels boek. Daarmee was ze niet de enige die kennelijk 
niet zo thuis was in deze taal. De meeste grote leners leenden weliswaar al-
lemaal behoorlijke aantallen Engelstalige boeken, maar onder deze grote 
leners waren ook een paar onderwijzers, leraren en predikanten die wel Ne-
derlandse, Franse en Duitse boeken meenamen, maar geen of maar zeer 
weinig Engelstalige. De onderwijzer Paulus Bakker was zo iemand. Net als 
dr. Barger, Nederlands-hervormd predikant, leende hij tien keer zoveel 
Duitse en Franse boeken als Engelse. Dit heeft natuurlijk alles te maken met 
het feit dat lange tijd Engels op middelbare scholen geen verplicht vak was. 
Pas halverwege de negentiende eeuw zou daarin langzaam verandering ko-
men. Veel leden van het Leesmuseum waren al voor 1850 geboren, zodat ze 
op school het Engels gemist hadden. Voor zover ze wel Engels lazen hadden 
ze zich de (passieve) kennis van de taal op een andere manier eigen gemaakt, 
via een Engels leesgezelschap bijvoorbeeld.19

Arentina’s talenkennis vertoont echter nog een andere, opvallende lacu-
ne. Ze leende maar een Duitstalige titel en was daarmee een uitzondering. 
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Lezers met een duidelijke Nederlands/Franse oriëntatie, zoals Arentina, wa-
ren er maar weinig. Het gaat om een gepensioneerde Indische officier, die 
tot de grote leners behoorde, en een paar kleinere leners. De overige leden 
die meer dan vijftig boeken leenden, toonden zich allemaal leesvaardig in 
ten minste twee vreemde talen. Niet onwaarschijnlijk is dat Arentina min-
der thuis was in Duits en Engels vanwege haar eenvoudige afkomst. Ze werd 
geboren als dochter van een Amsterdamse koek- en pasteibakker. Omdat 
haar moeder overleed toen ze nog heel klein was, werd ze in Haarlem opge-
voed door haar neef, de kunstschilder Cornelis Lieste (zie hoofdstuk 2). Ze 
zal weinig formele scholing hebben gehad en moest in haar eigen levenson-
derhoud voorzien door tekenlessen te geven aan deftige meisjes. Door haar 
gebrek aan kennis van het Engels en Duits bleven delen van de contempo-
raine literatuur voor haar ontoegankelijk, want het Leesmuseum kocht vrij-
wel geen vertalingen van buitenlandse titels, tenzij het om Scandinavische 
of Slavische talen ging. Alle lezers bij elkaar lazen voor ongeveer de helft 
Nederlandstalige boeken, inclusief een zeer bescheiden aantal van Vlaamse 
auteurs,20 23 procent Frans, op de voet gevolgd door Duits met 20 procent. 
Bij maar 9 procent van de uitleningen ging het om een Engelstalig boek.

Lezen in een vrouwenhuishouding
Was het leesgedrag van Arentina ‘typisch vrouwelijk’? Dat zij In een dag ver-
welkt. Roman voor jongedames van Catharina Alberdingk Thijm op de plank 
liet staan, is niet zo vreemd. Halverwege de jaren tachtig was Arentina het 
stadium van jongedame allang voorbij. Van Catharina’s vriendin, Louise 
Stratenus, die met drie titels vertegenwoordigd was in de nieuwe collectie, 
leende Arentina maar een roman, Geluk. Zowel in hun eigen tijd als nu, voor 
zover iemand ze nog kent, worden ze beschouwd als schrijfsters met vooral 
een vrouwelijk leespubliek. Maar er waren ook genoeg mannelijke leden die 
Geluk, Dwaallichtjes of In een dag verwelkt meenamen. Zo zijn er meer voor-
beelden. Van de Franse schrijfster Alice Durand, die onder de schrijvers-
naam Henri Gréville een lange reeks damesromans publiceerde, leende 
Arentina vier titels, maar elk van deze titels kon ook rekenen op de belang-
stelling van ongeveer dertig mannelijke leden!21 Dit roept de vraag op wie 
deze boeken eigenlijk las. Het ligt enerzijds wel voor de hand dat leners, me-
rendeels mannen, ook boeken meenamen voor de volwassen leden van hun 
gezin. Waren het dan niet eerder de echtgenotes en dochters van deze leden 
die gecharmeerd waren van dit soort lectuur? Maar anderzijds, als een lid 
overleed werd helemaal nooit een weduwe of dochter lid van het Leesmuse-
um om na de dood van hun echtgenoot of vader, toch boeken te kunnen le-
nen. Een eigen lidmaatschap was, nadat de eerste damesleden in 1873 voet 
over de drempel zetten, niet meer een groot taboe. Hoewel we dus niet we-
ten wie de boeken las die mannelijke leden mee naar huis namen, is het ook 
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niet zo dat we voetstoots kunnen aannemen dat alle romans die door ge-
huwde mannen werden meegenomen, voor hun vrouw en eventuele doch-
ters bestemd waren. Maar het is goed om voorzichtig te zijn met uitspraken 
over de belangstelling voor bepaalde genres of bepaalde auteurs, gesorteerd 
naar de sekse van de lener. Bij de analyse van ‘wie leest wat’ kunnen we bij 
Arentina, als alleenstaande vrouw, gerust zijn. Voor zover ze een geleende 
roman of een ander werk niet ongelezen retourneerde, was zij de lezer.

Op de kwestie of er zoiets bestond als ‘typisch mannelijk’ of ‘typisch 
vrouwelijk’ leesgedrag is wel enig licht te werpen door de 62 huishoudens 
die nieuwe boeken lazen, te rangschikken naar huishoudens met louter 
vrouwen, met louter mannen, en gemengd van samenstelling. Er zijn maar 
zes ‘mannenhuishoudens’ en eveneens zes ‘vrouwenhuishoudens’.22 Hoewel 
deze aantallen heel klein zijn is het interessant deze huishoudens qua hoe-
veelheid die ze lazen, qua genre én op speciale titels te onderzoeken. De ge-
mengde huishoudens lazen gemiddeld het meest, 168 nieuwe boeken, snel 
gevolgd door de vrouwenhuishoudens met 158 nieuwe boeken. Het verschil 
met de mannenhuishoudens is aanzienlijk, deze blijven steken op een ge-
middelde van 108 boeken per huishouden. Dat heeft misschien te maken 
met het feit dat de mannenhuishoudens allemaal uit één persoon bestaan, de 
vrouwenhuishoudens bestaan deels uit twee personen (lener plus zus of 
moeder), en de gemengde huishoudens bestaan uiteraard uit minimaal twee 
personen, vaak een ouder echtpaar, of een weduwnaar met volwassen kin-
deren. Maar het lijkt erop dat vrouwen toch wel meer lezen dan mannen.

Naar genre ingedeeld, lazen vrouwen relatief iets meer fictie dan man-
nen, en minder historische en geografische werken, maar spectaculair zijn 
deze verschillen niet. Voor de rest is er weinig verschil in interesses voor be-
paalde genres. Huishoudens met alleen vrouwen lazen maar iets meer ro-
mans dan huishoudens met alleen mannen, maar allebei lazen ze meer ro-
mans dan gemengde huishoudens. Vrouwen lazen relatief iets meer Franse 
romans dan mannen en hadden een lichte voorkeur voor vrouwelijke au-
teurs, maar de verschillen zijn marginaal.23 Dat mannen minder belangstel-
ling zouden hebben voor romans is een sprookje.

Pas als we afdalen naar het niveau van auteur of titel doen zich een paar 
interessante verschillen voor. Daarbij is het nodig om ermee rekening te 
houden dat gemiddeld vrouwen meer lazen dan mannen. Waar in een man-
nenhuishouding een boek werd gelezen, was dat in een vrouwenhuishou-
ding ongeveer anderhalf boek. Als zes vrouwen een titel leenden en vier 
mannen, wijst dat dus niet op een voorkeur van vrouwen, pas afwijkingen 
van deze verhouding laten zien of een boek speciaal in de smaak viel in een 
mannen- dan wel vrouwenhuishouding. De aantallen zijn natuurlijk klein. 
Zo werd Plato’s politeia, een vertaling van H. Was, in twee mannenhuishou-
dingen gelezen en in maar één vrouwenhuishouding. Hoewel de verhouding 
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1:0,5 is en dus aanzienlijk in het voordeel uitpakt van de mannen, zal het ie-
dereen duidelijk zijn dat dit wel een erg smalle basis is voor uitspraken. 
Slechts een paar auteurs springen er echt uit. De interesse van Arentina voor 
het toneelwerk van Keller en Brooshooft was ‘typisch vrouwelijk’. Het blij-
spel Het gevaarlijke nichtje van Keller en Brooshoofts Zijn meisje komt uit. 
Oorspronkelijk Indisch toneelspel in drie bedrijven vonden niet of nauwelijks 
belangstelling in mannenhuishoudens, terwijl bijna alle vrouwenhuishou-
dens het wél leenden. De vier romans van Henri Gréville vielen vooral bij 
een vrouwelijk publiek in de smaak, net als de roman Mejonkvrouwe de Li-
meuil van W.J. ten Hoet, Oud en jong van mevrouw van Westrheene, de ro-
man Heeren en dames van ene ‘Ada’ en de moralistische romans van een En-
gelse auteur als Charlotte Yonge.

Omgekeerd was het type avonturenroman dat Perelaer schreef iets meer 
in tel in huishoudens met alleen mannen dan in huishoudens met alleen vrou-
wen, maar dat wil niet zeggen dat Perelaer volslagen werd genegeerd door de 
dames. Een geografisch werk als Reizen en onderzoekingen in Amerika van dr. 
H.F.C. ten Kate was eveneens een mannenboek. Ook W.J. ten Hoet is geen 
uitgesproken damesauteur. Hoewel zijn Mejonkvrouwe de Limeuil vooral 
door vrouwen werd geleend, geeft een optelling van de uitleningen van alle 
vier boeken van zijn hand aan dat hij relatief gezien door meer mannenhuis-
houdens werd geleend. En Louise Stratenus? Haar boeken werden door acht 
mannelijke leners meegenomen, en door elf vrouwelijke, niets bijzonders dus 
gezien de ‘normale’ verhouding tussen het aantal geleende boeken door man-
nelijke en vrouwelijke leners. Ook de Duitse schrijfster Fanny Lewald, die 
veel over vrouwenemancipatie schreef, maar daarnaast triviale lectuur pro-
duceerde om in haar levensonderhoud te voorzien, werd verhoudingsgewijs 
door evenveel mannen als vrouwen gelezen.24 Andere auteurs, zoals de Hon-
gaarse schrijver Mór Jókai, konden weliswaar op twee keer zoveel vrouwe-
lijke lezers rekenen als mannelijke, maar dat betekent uiteindelijk toch niet 
meer dan een relatief lichte voorkeur bij de vrouwen voor deze auteurs.25

Ten slotte is het interessant om Zola onder de loep te nemen. In deze 
periode gingen drie titels in circulatie: La joie de vivre (1883), Naïs Micoulin 
(1884) en Germinal (1885). Arentina las ze alle drie, twee werden gelezen 
door mej. Jeanne Cijfveer, een alleenstaande rentenierster die tot de zeer 
grote leners behoorde, en eveneens twee door Paulina van der Willigen, die 
ook tot de topcategorie leners behoorde. Van de alleenstaande mannen leen-
de de onderwijzer Govert de Marée een van de drie titels, dr. Evert Moll, een 
emeritus predikant ook, en Nicolaas Stades, leraar aan de hbs, leende ze alle 
drie. Ook dit waren allemaal grote tot zeer grote leners. Minimaal een titel 
van Zola werd geleend door de helft van de mannenhuishoudens en even-
eens door de helft van de vrouwenhuishoudens. Er waren dus ook alleen-
staande mannen of vrouwen die Zola, bewust of niet, ‘oversloegen’. Voor-
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beelden zijn de orthodox-christelijke Johan Winkler,26 mej. Sara Voûte en 
mej. Antonia Goteling Vinnis, allemaal leners van veel boeken, ook van 
Franse boeken, maar ze namen geen Zola mee. Bij leners die weinig leenden 
kan dat gewoon toeval zijn, maar bij de leden die veel lenen valt de afwezig-
heid van Zola op. Dit patroon wordt duidelijker als we ook de populariteit 
van Zola in de gemengde huishoudens erbij betrekken. Grote leners lieten 
bijna allemaal de keus op Zola vallen, maar een aantal in deze categorie, on-
der wie twee predikanten, deed dat niet. De drie katholieke lezers lazen ove-
rigens wél gewoon Zola, zij lieten zich door geen Index weerhouden. De 
romans van Zola werden dus door sommige leden niet gekozen. Maar an-
dere leden, zoals Arentina, lieten geen boek van Zola ongelezen. Er is geen 
sprake van dat Zola speciaal door vrouwen werd gemeden. In mannen- en 
vrouwenhuishoudens was Zola even vaak welkom, of juist niet. De terug-
houdendheid van een aantal grote leners veroorzaakt echter dat Zola niet de 
‘meest geleende’ Franse schrijver is. Hector Malot en vergeten Franse au-
teurs als Georges Ohnet en Henri Gréville konden op meer lezers rekenen.27

Dat er weerstanden tegen de grote Franse schrijver bestonden, blijkt ook 
uit de notulen van de ledenvergadering van 1888. Tijdens deze vergadering 
merkte een van de leden op dat hij het ‘onwenselijk’ vond dat het Leesmu-
seum een boek als La Terre zou aanschaffen. Dit is een van de uiterst zeld-
zame keren dat een lid zich uitspreekt tegen opname van een bepaalde titel 
in de collectie. Het bestuur trok zich hiervan niets aan en La Terre werd ge-
woon aangeschaft.

Daniël de Haan, romanlezer
Anders dan Arentina Arendsen had Daniël de Haan de drie moderne talen 
wel onder de knie. Het is dus interessant om de Engelse en Duitse boeken 
die hij uitkoos nader te bekijken. Met zijn 174 nieuwe boeken las hij meer 
dan Arentina. Hij behoorde tot de lezers die hun boeken lieten thuisbezor-
gen. Zijn voorkeuren voor talen en genres wijken niet veel af van het gemid-
delde, zij het dat hij meer romans las dan de meesten van zijn medeleden.28 
De Engelse collectie bood Daniël en andere leden van het Leesmuseum 
vooral romans, reisverhalen, memoires en een enkele dichtbundel. Dat gold 
in grote lijnen ook voor het Duitstalige en Franstalige aanbod, de non-fictie 
was overwegend Nederlandstalig.

De Haan las twintig van de dertig recent aangeschafte Engelse boeken, 
deels van schrijvers die nu nog tot de canon behoorden, deels van schrijvers 
die in de negentiende eeuw geliefd waren, maar die nu vrijwel onbekend 
zijn. Om maar met de bekende te beginnen: De Haan leende Jane Austens 
Pride and prejudice, Essays van George Eliot en twee titels van Anthony Trol-
lope. Dat betekent niet dat Dickens en Scott niet meer werden gelezen, want 
Daniël de Haan had de verzamelde werken van beiden in zijn eigen biblio-



Een bladzijde uit het register voor het reserveren van nieuwe boeken, 1884. In de linkerkolom de namen van Arentina 
Arendsen en Daniël de Haan, in de rechterkolom de naam van de voorzitter, H. Waller.
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theek. Maar het aanschafbeleid van het 
Leesmuseum richtte zich vrijwel uitslui-
tend op nieuw werk dat op de markt 
kwam. De aanschaf van Pride and preju-
dice was een van de zeldzame keren dat 
het Leesmuseum een herdruk van een 
ouder werk in de collectie opnam.

Naast deze auteurs las De Haan ook 
werk van een schrijfster, nu praktisch on-
bekend, maar die in haar eigen tijd inter-
nationale faam genoot: Ouida, pseudo-
niem van Maria Louise de la Ramée. Veel 
nieuw werk van haar, voornamelijk histo-
rische romans en melodrama’s, verscheen 
in de jaren zeventig en tachtig, en het 
Leesmuseum schafte het allemaal aan. 
Daniël de Haan leende Princess Napraxine 
en met hem 36 andere leden van het Lees-
museum. Voor de hedendaagse lezer is 
haar overvloedig door bijvoeglijke naamwoorden overwoekerde stijl tamelijk 
onverteerbaar geworden, maar de leden van het Leesmuseum hadden daar 
geen last van. Louis Couperus was zijn leven lang een van haar bewonde-
raars. Hij was daarmee zeker niet de enige in Nederland.29 Ook haar roem 
verbleekte snel. Al tijdens haar leven raakten haar romans uit de mode en een 
paar jaar na haar dood in 1908 constateerde de gezaghebbende Cambridge 
history of English literature dat ‘her flamboyant style is now out of date’. Enige 
waardering voor haar werk als ‘lesser novelist’ brachten de auteurs nog wel 
op.30 De Haan liet ook de keus vallen op een drietal populaire auteurs in het 
sensation novel-genre: Ismael van Mary Elisabeth Braddon, I say no van Wil-
kie Collins en twee romans van Florence Marryat. De laatste schreef veel ro-
mans met een spiritistische inslag en sloot daarmee aan bij de fascinatie van 
veel burgers voor spiritisme en aanverwante esoterische stromingen. Van 
Marryat had het Leesmuseum tamelijk veel in huis, maar van de andere twee 
auteurs bleef het bij enkele boeken, hoewel ze elk een omvangrijk oeuvre bij 
elkaar schreven.31 Dat gold ook bij uitstek voor de wat brave romans van 
Charlotte M. Yonge, van wie De Haan twee boeken leende. Ze produceerde 
meer dan honderd romans, waarvan de opbrengsten naar de zending gingen. 
Het Leesmuseum had slechts drie van haar romans in huis.

Anders dan Arentina Arendsen had Daniël de Haan ook het Duitstalige 
aanbod om uit te kiezen. Hier vallen twee sterke voorkeuren op, die Daniël 
deelde met vrijwel alle andere lezers. In de eerste plaats waren de zogeheten 
‘professorenromans’ erg in trek. Dit waren historische romans geschreven 

De schrijfster Ouida, 1839-1908. 



De historische romans van Georg Ebers waren geliefd bij de leden van het Leesmuseum.
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door hoogleraren. De bekendste waren Felix Dahn en Georg Ebers. Dahn 
was hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Königsberg, zijn speci-
alisatie was de laatantieke cultuur en de tijd van de volksverhuizingen. Over 
deze thema’s publiceerde hij wetenschappelijk werk, maar ook een groot 
aantal zeer populaire romans. Georg Ebers was hoogleraar egyptologie in 
Leipzig en ook hij schreef succesvolle historische romans, gesitueerd in het 
oude Egypte of de Middeleeuwen. De romans van Dahn en Ebers werden in 
het Nederlands vertaald, maar de meeste werken die het Leesmuseum aan-
schafte waren in het Duits. In de twee jaar dat we de uitleningen van Daniël 
de Haan volgden, las hij drie romans van Dahn en twee van Ebers. De popu-
lariteit van beide auteurs komt tot uiting in de uitleencijfers: Dahn en Ebers 
behoorden tot de meest gevraagde auteurs.

Datzelfde geldt voor twee auteurs die in Duitse vertaling werden gele-
zen: de Hongaarse auteur Mór Jókai en de Russische schrijver Ivan Toergen-
jev. De laatste kent de hedendaagse lezer nog steeds, maar Jókai doorgaans 
niet. Jókai is een van de grootste Hongaarse romantische schrijvers van de 
negentiende eeuw. Een nieuwe wetenschappelijke editie van zijn omvang-
rijke oeuvre verscheen nog niet zo lang geleden en er bestaan recente verta-
lingen van zijn werk. Desondanks is zijn faam buiten Hongarije niet erg 
groot meer, maar zijn, deels historische, romans konden in de negentiende 
eeuw in Nederland bij het geletterde publiek op grote aanhang rekenen. Dat 
zijn roem niet nog groter was, kwam doordat, anders dan bij Dahn en Ebers, 
zijn werk nauwelijks in het Nederlands werd vertaald. Daardoor bereikte Jó-
kai niet die lezers die aangewezen waren op goedkope volksbibliotheken. 
Waarschijnlijk kwam er in de jaren tachtig een Duitstalige serie uit, want het 
Leesmuseum schafte in korte tijd maar liefst acht titels van Jókai aan, verta-
lingen van eerder verschenen romans. Ze werden véél uitgeleend, waarmee 
Jókai veruit de meest gelezen schrijver werd in de twee jaar waarin de uitle-
ningen werden gevolgd. De Haan las vier van zijn boeken.

Toergenjev behoeft natuurlijk geen toelichting, ook voor deze auteur 
geldt waarschijnlijk dat van zijn werk een nieuwe serie Duitse vertalingen 
uitkwam. Het Leesmuseum kocht namelijk vijf titels kort na elkaar, op een 
na las De Haan deze ook. Overigens had het Leesmuseum van geen enkele 
andere grote Russische schrijver werk in de totale collectie. Niet zo vreemd, 
want behalve Toergenjev waren ze in Nederland nagenoeg onbekend. Tol-
stoj bijvoorbeeld werd hier pas halverwege de jaren tachtig ‘ontdekt’. Vlak 
na de twee jaar waarop dit lenersonderzoek zich concentreert, steeg de ster 
van Tolstoj snel. In de literaire circuits werd volop aandacht besteed aan Tol-
stojs werk, waardoor ook het Leesmuseum erop werd geattendeerd dat het 
hier ging om een belangrijke auteur. Hoewel Duitse en Franse vertalingen 
van ouder werk van Tolstoj al enige jaren beschikbaar waren, blijkt hieruit 
hoezeer het Leesmuseum afhankelijk was van de literaire kritiek als het ging 
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om het aankopen van boeken.32 Het eerste werk dat het Leesmuseum be-
stelde was Anna Karenina, dat vlak na de steekproefperiode in circulatie 
kwam, net als een Franse versie van Oorlog en vrede. Beide boeken werden 
veel uitgeleend, respectievelijk 52 en 47 keer. Daarna werd in hoog tempo 
werk van Tolstoj in Franse, Duitse en een enkele Nederlandse vertaling ge-
kocht. De collectie van 1900 telde maar liefst 41 titels van Tolstoj.

Er zijn veel redenen aan te voeren waarom juist na 1885 Tolstoj in Neder-
land, net als in Frankrijk en Duitsland, bekend werd en er dus ook over zijn 
werk geschreven werd in de literaire kritiek. Jans, die een studie schreef over 
de receptie van Tolstoj in Nederland, wees op het realisme dat na de ‘ont-
aarde romantiek en het al te aardse van het naturalisme’ veel recensenten 
aansprak.33 Ander werk van Tolstoj paste bij de hang naar het mysticisme. 
Met de inhaalslag om ook de oudere romans van Tolstoj in nieuwe vertaling 
of herdruk aan te schaffen, week het Leesmuseum, net als bij Jókai, wel af 
van een beleid om vooral nieuw werk in de collectie op te nemen. De voor-
keur van de lezers voor zowel Jókai als Tolstoj zal zeker een stimulans heb-
ben betekend om, toen de eerste boeken goed vielen, ook de rest van hun 
oeuvres aan te schaffen.

De Haans keuze voor Nederlandse en Franse titels is vergeleken bij die 
van Arentina Arendsen nauwelijks afwijkend. Dus ook Melati van Java, Ten 
Hoet, Perelaer, Wallis, en de bekende J.A. Alberdingk Thijm, Van Eeden en 
Emants. Van de Franse auteurs las De Haan Gréville, Zola, Daudet, About, 
Droz, Malot en Ohnet. Natuurlijk, er zijn verschillen: zo leende Arentina 
niet, en De Haan wel een werk van Victor Hugo (L’Archipel de la Manche, 
reisindrukken van de Kanaaleilanden) en Octave Feuillet (de zeer populaire 
roman La veuve. Le voyageur). Feuillet verwierf in Frankrijk veel aanzien, tot 
uiting komend in zijn lidmaatschap van de Académie Française. Hij schreef 
een oeuvre van meer dan veertig romans en toneelstukken, die geroemd 
werden om hun fijne psychologische tekening van vooral de vrouwelijke ka-
rakters. Van dit grote oeuvre had het Leesmuseum alleen deze roman in 
huis, maar die werd door de lezers op prijs gesteld.

Opvallender nog dan de overeenkomsten tussen Arentina en Daniël wa-
ren die tussen hem en zijn broer Albert, een welgestelde ambtenaar bij de 
postzegelregistratie. Kennelijk vormden de beide broers een ‘leesclub’ van 
twee mensen, want ze leenden nagenoeg hetzelfde. Hun namen staan vrij-
wel altijd onder elkaar in het reserveringsboek met Daniël als eerste, in het-
zelfde handschrift. Reserveerde Daniël meteen maar een boek voor zijn 
jongere broer (en diens vrouw), die daarmee blind kon varen op Daniëls 
keus? In elk geval kwamen de drie titels van Louise Stratenus en de Roman 
voor jonge dames ook bij broer Albert in huis.

Wat betreft de non-fictie ten slotte: het soort werken op dit vlak dat Da-
niël de Haan leende, lijkt nog meer gericht op ontspanning dan die van 
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Arentina. De Haan las biografieën, wat historisch werk en vooral land- en 
volkenkunde en reisbeschrijvingen, en vrijwel niets op politiek of maat-
schappelijk terrein, of iets van de restcategorie. Arentina scoorde ook niet 
hoog in deze laatste categorieën, maar had een bredere belangstelling. Ze 
leende een werk over antirevolutionaire beginselen, het tweede deel van 
Critique Sociale van Auguste Blanqui, nam een boek over gezondheid van 
Coronel mee naar huis, verdiepte zich in kunstboeken en was ook geïnteres-
seerd in een boek over moderne mystiek van A. Bruining. Daartegenover 
staat dat Daniël thuis kon beschikken over een uitgebreide bibliotheek waar-
in heel wat meer te vinden was dan in die van Arentina (zie hoofdstuk 2). 
Zijn relatief geringe belangstelling voor de ‘zwaardere’ thema’s die het Lees-
museum ook bood, wil dus niet zeggen dat hij zich hier helemaal niet mee 
bezighield. Als wethouder moest hij wel op de hoogte zijn van allerlei poli-
tieke en maatschappelijke kwesties. De algemene veronderstelling dat de 
welgestelden non-fictie aanschaften en romans, verhalen, dichtbundels en 
toneelstukken bij voorkeur leenden, wordt in elk geval geschraagd door de 
manier waarop Daniël de Haan gebruikmaakte van het Leesmuseum. Meer 
dan de gemiddelde lezer leende hij fictie. In zijn eigen boekencollectie was 
fictie zeker niet afwezig, maar een veel zwaarder accent lag op wetenschap-
pelijke series, literaire tijdschriften, geschiedenis, in het bijzonder die van 
Haarlem, en land- en volkenkunde.

Na deze uiteenzetting van de leesvoorkeuren van Rudolph Gallandat 
Huet, Arentina Arendsen en Daniël de Haan doemt uiteraard de vraag op in 
hoeverre zij representatief zijn voor de andere leden. In het bovenstaande is 
al een paar maal de blik verbreed van deze drie lezers naar alle leden. Alle 
leners lazen graag romans, veel lezers waren de drie moderne talen machtig. 
Over relaties tussen leeslust of genrevoorkeur en beroep, gender of sociale 
status en leesvoorkeuren hoeven we ons niet druk te maken, want die zijn er 
nauwelijks. Er zullen vast wel redenen zijn geweest waarom de ene lezer 
meer las dan de andere, waarom de een dol was op Ten Hoet en de ander 
niet, maar de bron laat nu eenmaal niet toe om dat te onderzoeken. We ne-
men in de volgende paragraaf de lezers als collectief en vragen ons af wat zij 
het vaakste leenden uit de bibliotheek. Dit geeft een indruk van de collec-
tieve smaak van deze deftige burgers.

De smaak van de lezers
De 129 mannen en vrouwen die lid waren van het Leesmuseum behoorden 
zeker niet allemaal tot de plaatselijke elite. Evenmin vormden zij een dwars-
doorsnede van de deftige burgerij en de hogere middengroepen. De leden 
waren mensen met bepaalde beroepen, van wie we een intellectuele belang-
stelling en vandaar een affiniteit met boeken mogen verwachten. Dus veel 
leraren en leraressen, predikanten, notarissen, advocaten, rechters, hoge 
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ambtenaren en officieren, boekhandelaren, uitgevers, mensen uit de muse-
umwereld of met een artistiek beroep en ten slotte degenen die van hun geld 
konden leven. Geheel in de lijn van de verwachting kwamen kooplieden en 
fabrikanten in absolute en relatieve zin het minst bij het Leesmuseum over 
de vloer.

Van de leden nam de helft – 62 leden – nieuw aangeschafte boeken mee 
naar huis of liet ze daar bezorgen. Sommigen van deze 62 lezers leenden 
heel veel, anderen een bescheiden hoeveelheid. De kleine lezers verschilden 
in hun individuele keuze van boeken sterk van elkaar. Daarnaast is het lo-
gisch dat hoe meer men leest, des te meer de boekenkeus op die van andere 
grote leners lijkt. De grote leners met 250 boeken of meer, lezen allemaal 
vrijwel hetzelfde. Maar geen enkel boek wordt door alle lezers gelezen: het 
maximum aantal keren dat een boek werd uitgeleend is 47, terwijl dit 62 zou 
kunnen zijn. Toch is 47 veel: zo’n aantal betekent dat driekwart van de lezers 
hun keus op dit boek liet vallen. Om een indruk te krijgen van de collectieve 
voorkeuren van de lezers is het daarom zinnig de titels die het meest werden 
uitgeleend nader te bekijken.34 We beginnen met de Nederlandse titels.

De aantallen uitleningen ontlopen elkaar niet veel. Wat voor boeken zijn dit 
nu? Niet verlaten van A. Hoek is een wijdlopige, sentimentele en uitermate 
brave roman, met veel tranen, sterfgevallen en stichtelijke woorden. Dit 
boek, of deze auteur, is zelfs niet meer te vinden via antiquarische sites, laat 
staan in de dbnl. Toch vond ruim twee derde van de lezers het de moeite 
waard. Dat gold ook voor Ontrouw? van C. Terburch. Van Terburch is meer 
bekend, onder andere via een uitgebreid levensbericht in het jaarboek van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en een lemma in de dbnl. 
C. Terburch is een pseudoniem van Isaäc Esser (1845-1920), die onder een 

Tabel 6.1 Populairste Nederlandstalige titels 
 

naam auteur titel genre * ** 

Antoinette Ontwaakt als een vlinder novellen 47 2 
Melati van Java Waarheen? roman 47 9 

J.H. Hooijer Mijnheer Daniël verhalen 45 1 

Bernarda Taco Vaalsma roman 45 2 

Justus van Maurik Burgerluidjes novellen 45 4 

A.S.C. Wallis Vorstengunst historische roman 44 5 

F.A. Buis Novellen uit het kleinsteedse leven novellen 44 2 

Carel van Nievelt Ahasverus. Nieuwe Phantasieën verhalen 44 4 

A.L.H. Obreen In Spanje. Reisindrukken reisverhalen 43 1 

F. Nagtglas Uit het Zeeuwsche volksleven verhalen 43 1 

C. Terburch Ontrouw? stichtelijke roman 43 8 

A. Hoek Niet verlaten stichtelijke roman 43 1 

 
* = aantal keren uitgeleend aan 62 leners 

** = aantal titels van deze auteur in totale collectie 
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ander pseudoniem, als de dichter 
Soera Rana, beter bekend is. In 
het proza en de poëzie van de 
Tachtigers zag hij helemaal niets, 
wat hem op zeer onvriendelijke 
kritieken van Lodewijk van Deys-
sel kwam te staan. Esser kon van 
zijn pen niet leven en had daarom 
een baan als journalist bij de Op-
regte Haarlemsche Courant in com-
binatie met die van leraar Engels 
aan het gymnasium. Hij was zelf 
lid van het Leesmuseum. Dit was 
misschien voor veel leden reden 
om eens te zien wat voor boek 
hun medelid had geschreven. De 
interesse wekkende titel kan daar 
ook aan bijgedragen hebben.

Het boek begint wat luchtiger 
dan dat van Hoek – komische tafe-
relen in het studentikoze milieu in 
Utrecht – maar algauw betrekt de hemel en blijkt dat de heldin haar moeder 
op haar sterfbed heeft gezworen niet te trouwen met de man die zij liefheeft. 
Ondanks haar belofte, trouwt ze toch met hem, een onvermogende predi-
kant, die ook nog eens snel doodgaat. In nog geen tweehonderd pagina’s, 
doortrokken van een sterke godsdienstige moraal, ontvouwt zich dan het 
drama. Busken Huet signaleerde naar aanleiding van deze roman een terug-
keer tot de ‘orthodoxie in de litteratuur’. Persoonlijk moest hij daar niets van 
hebben, hoewel hij Terburch een schrijver vond met ‘onbetwistbaar littera-
risch talent’. Volgens Busken Huet kon dit genre wel rekenen op een talrijk 
publiek van geestverwanten. Dat klopte.35 Niet verwonderlijk was Nicolaas 
Beets een stuk enthousiaster. De eerste hoofdstukken doen qua toonzetting 
sterk aan de Camera denken en wat erop volgt zal zeker aangesloten hebben 
bij Beets’ eigen religieuze opvattingen. Esser stuurde een presentexemplaar 
naar Beets, die hem daarop schreef: [uw werk] ‘heb ik met groote belangstel-
ling gelezen en opnieuw uw voortreffelijk Nederlandsch, boeienden stijl, fij-
ne karakterteekening en even fijne natuurteekening bewonderd’.36

Er waren in de toptien maar liefst zes bundels met korte verhalen of schet-
sen: die van Nagtglas, Obreen, Van Nievelt, Buis, Van Maurik en Hooijer. En 
ook Antoinettes Ontwaakt als een vlinder, een novelle van negentig pagina’s, 
verscheen in een bundel met twee andere, minder omvangrijke ‘fantasiën’. 

Jonge moeder krijgt op haar sterfbed een 
visioen, uit: A. Hoek, Niet verlaten.
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Nagtglas publiceerde veel ‘mengelwerk’ over Zeeland. Zijn bekendste titel is 
Iets over de volksvermaken (1866) bekroond door het Nut. Uit het Zeeuwsche 
volksleven is een bundeling van soms wat sentimentele schetsen die hij voor 
het Handelsblad schreef. Obreen valt in een vergelijkbare categorie, maar 
dan met zijn korte impressies van Spaanse steden. Het eerste verhaal in de 
bundel Ahasvarus van Carel van Nievelt is een niet erg griezelig griezelver-
haal. Het gaat inderdaad over de ‘wandelende jood’. De auteur laat de vertel-
ler, een Nederlander op reis die bevriend raakt met een joodse baron, achte-
loos een groot aantal uiterst negatieve joodse stereotyperingen spuien. 
F.A. Buis, een pseudoniem van A.N.J. Fabius, schreef een groot aantal vaak 
humoristisch getinte novellen en verhalen. Hij werd begin twintigste eeuw al 
ouderwets gevonden.

Over de populariteit van mevrouw Wallis en de leukigheden van Justus 
van Maurik is al iets gezegd, net als over de dorpsroman Taco Vaalsma, een 
succes van de ook in haar eigen tijd weinig bekende mevrouw Bakker Korff-
Hoogeboom. Op hetzelfde niveau van populariteit bevond zich Mijnheer 
Daniël, een verhalenbundel van Gids-redacteur Jan Hendrik Hooijer.37 Vol-
gens zijn necrologie koos hij ‘kostelijke komische toneeltjes’ voor zijn schet-
sen en ‘kleine levensdrama’s’ als onderwerpen voor zijn novellen.38 Erg be-
roemd is hij nooit geworden. Hooijer schreef ergens omstreeks 1890 al ‘men 
wordt gauw oudbakken. Daaromtrent maak ik mij geen de minste illusie. 
Als het publiek uw manier goed kent en het nieuwe er af is, vraagt het om 
wat anders’. Niettemin kon Hooijer enige jaren daarvoor rekenen op een 
ruim leespubliek onder de Haarlemse burgerij. De lijst van populairste titels 
wordt aangevoerd door Melati van Java met haar roman Waarheen? en door 
Antoinette, een pseudoniem van Louise van Nagel. Ten Brink noemt Van 
Nagels naam terloops in een lange opsomming van publicisten in het tijd-
schrift Nederland. Hij besteedt een halve regel haar ‘zeer fijne letterkundige 
etsen’.39 Haar novelle Ontwaakt als een vlinder kon op een groot leespubliek 
rekenen. Het verhaal is gesitueerd in een dorpje op de Veluwe, zo rond 1800. 
Het thema is echter ‘modern’. Domineesdochter Elize kwijnt langzaam weg 
in het bekrompen milieu waar de enige roeping van de vrouw het huwelijk 
is. Zij wil graag zangeres worden en, ondanks het verbod van haar vader, 
lukt dat haar, uiteraard na de nodige perikelen. Een glanzende carrière ligt 
voor haar, de verzoening met haar vader is het happy end.

Het grote aantal bundels met verhalen, schetsen en novellen op dit lijstje 
zijn een indicatie voor de populariteit van dit genre. Ook uit een tijdschrift als 
De Gids blijkt dat. De literaire bijdragen waren in deze periode volgens Re-
mieg Aerts veelal luchtige, ironische novellen over kleinburgerlijke milieus of 
bepaalde ‘volkstypen’, naast humoristische schetsen en geromantiseerde his-
torische verhalen.40 Populair waren ook de plattelandsnovellen waarin ‘de 
verteller de ontwikkelde burger [was] die glimlachte om de manieren en ge-
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dachten van de plattelandsbevolking’.41 Kampioen in dit genre was natuurlijk 
J.J. Cremer met zijn eindeloos herdrukte Betuwsche en Over-Betuwsche no-
vellen, maar er waren veel anderen die zich met dit soort vertellingen ver-
dienstelijk trachtten te maken. Hoe kneuterig soms ook, de schetsen en ver-
halen zijn voor de hedendaagse lezer vaak beter te verteren dan de wijdlopige 
brave romans à la Hoek en Terburch. De bundels met verhalen die op dit lijst-
je staan, zoals de schetsen van Nagtglas, waren vaak eerder gepubliceerd in 
De Gids, in andere literaire bladen of een krant. Uit de bundeling spreekt een 
duidelijke marktstrategie: de lezers lazen dit genre graag. Deze verzamelin-
gen van auteurs die nu vergeten zijn, vonden gretig aftrek, althans onder de 
Haarlemse burgers, maar het is onwaarschijnlijk dat zij een totaal andere 
smaak hadden dan de intellectuele elite elders in het land.

Poëziebundels haalden niet de toptien. De stichtelijke poëzie van Beets 
mocht zich weliswaar in een geweldige populariteit verheugen, veertig le-
zers namen zijn Nog eens najaarsbladen mee naar huis, en ook het Klaverken 
uit ’s levens akker van de Vlaamse dichteres Mathilda Ramboux had veel le-
zers. Maar iemand als Nagtglas was nog net iets geliefder dan Beets en hij 
bleef ver voor op de minder toegankelijke poëzie van Emants (Godensche-
mering) of Couperus’ eerste publicatie (Een lent van vaerzen).

De lezer die zich inmiddels afvraagt of de negentiende-eeuwse Haarlem-
mers helemaal geen belangstelling hadden voor de groten als Multatuli, 
Bosboom-Toussaint, Busken Huet en Conscience kan ik geruststellen. Ja, 
die werden ook veel gelezen, maar juist niet halverwege de jaren tachtig. Dat 
geldt ook voor toenmalige populaire auteurs als Jacob van Lennep, J.J. Cre-
mer of Jan ten Brink. Het Leesmuseum had veel, zo niet alles van deze 
auteurs in huis. Ook auteurs die na 1885 debuteerden, zoals de Tachtigers of 
Couperus, werden veel gevraagd. Een boek als Een liefde van Van Deyssel 
had veel lezers en de bekende emancipatieroman Hilda van Suylenburg trok 
ook de nodige belangstelling. Maar ongetwijfeld is het juist zo’n contempo-
raine toptien als die van het Leesmuseum, met een ‘Antoinette’, een ‘Ber-
narda’ en niet in de laatste plaats een Van Maurik, die de leesmusea en lees-
gezelschappen zo’n slechte naam bezorgden, vooral bij de Tachtigers.42

De ‘oudere’ auteurs die wij nu tot de canon van de negentiende eeuw reke-
nen, ontbreken in de circulerende literatuur van 1885. Dat heeft vanzelfspre-
kend te maken met de keuze van het Leesmuseum om in principe alleen de 
nieuwste literatuur aan te schaffen. Daardoor konden de lezers vrijwel alleen 
boeken kiezen die net uit waren. Als er geen nieuwe titel of een herdruk van 
een van deze oudere auteurs op de markt kwam, bleef hij of zij buiten beeld. 
Omdat de literaire productie in Nederland halverwege de jaren tachtig kwali-
tatief in een dal terecht was gekomen – de productie bleef onverminderd 
hoog – waren er nauwelijks canonauteurs in de circulerende collectie. Bos-
boom, Conscience, Van Lennep, Vosmaer, Busken Huet en Multatuli waren 
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reeds overleden of in hun nadagen, alleen 
Ten Brink pende nog ijverig door, net als 
Melati van Java. Marcellus Emants en Nico-
laas Beets waren de enige twee auteurs uit 
de huidige canon die halverwege de jaren 
tachtig actief waren. Maar Beets is uiter-
aard niet tot de canon doorgedrongen van-
wege de stichtelijke poëzie die hij toen pro-
duceerde en die bij de tijdgenoten in de 
smaak viel. Emants was in feite de enige au-
teur in de circulerende literatuur die een 
eeuw later nog bekendheid genoot, meer 
dan Ten Brink of Melati. Hij hoorde dan 
wel niet tot de toptien van titels, maar sa-
men hadden zijn boeken heel veel lezers.

Het is goed om te beseffen dat lezers 
halverwege de jaren tachtig de oudere beroemde werken van de auteurs van 
ónze canon al gelezen hadden. Zij kozen, net als wij nu, vooral uit het aanbod 
van nieuwe titels die op de markt kwamen. En ze gaven daarbij niet specifiek 
de voorkeur aan wat wij nu beschouwen als de meesterwerken. De volgende 
pennenvrucht van Carel van Nievelt, Onder zeil, werd net iets vaker uitge-
leend dan Woutertje Pieterse. En de Willoozen van Jan Holland (pseudoniem 
van A.J. Vitringa) viel in dezelfde categorie.43 Jan Holland was een van de zeer 
weinige schrijvers over wie Ten Brink een enigszins negatief geluid liet horen. 
Hij merkte op dat Holland evenveel bewonderaars als bestrijders had, overi-
gens zonder zich uit te laten over de vraag aan welke kant hijzelf stond.44 De 
belangstelling voor de canonauteurs is dus groot, maar niet groter dan voor 
hen die in vergetelheid zijn geraakt.45 Er werd veel aangeschaft van de cano-
nauteurs, maar ook van toenmalige gevierde schrijvers als Perelaer, Melati 
van Java, Van Maurik, Jan Holland, Ten Hoet, Keller en mevrouw Wallis. 
Voor de rest waaierde het aanbod uit over een groot aantal titels van nu onbe-
kende auteurs, zoals mevrouw Bakker Korff-Hoogeboom en F.A. Buis, die 
naam maakten met een enkel boek. De tegenwoordig nog bekende negen-
tiende-eeuwse auteurs werden dus niet vaker gelezen dan schrijvers aan de 
andere kant van het spectrum: zij, die ook in de eigen tijd niet tot de canon 
behoorden.

Deze bevindingen zijn in grote lijnen ook van toepassing op de buiten-
landstalige literatuur. Een overzicht van de meest gevraagde titels in 1885 
geeft goed aan wat voor keuzes de lezers maakten uit het aanbod van nieuw 
aangeschaft werk, maar doet geen recht aan de populariteit van sommige au-
teurs die niet in dit aanbod voorkwamen. Dat is vooral zo bij de Franstalige 

Carel van Nievelt schreef na zijn roman Ahasverus nog 
meer populaire romans.
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literatuur. Het succesvolle schrijversduo Erckmann en Chartrian ontbreekt 
bijvoorbeeld. Zij hadden een groot oeuvre van nationalistische romans, to-
neelstukken en spookverhalen op hun naam staan dat ook buiten Frankrijk 
erg populair was. Het Leesmuseum had in het verleden veel van hun werk 
aangeschaft. Dat gold ook voor Victor Hugo. Een bundel met reisindrukken 
van Hugo behoorde wel tot de nieuw aangeschafte werken in 1885, maar 
drong niet door tot de meest geleende werken in dat jaar. De 24 titels van 
Hugo in de collectie duiden echter zonder meer op de grote belangstelling 
van de kant van de lezers. Hetzelfde geldt voor Zola, Renan en Jules Verne.

De Franse topauteurs worden aangevoerd door de inmiddels volkomen ver-
geten Madame De Witt, die voluit Henriette Elisabeth De Witt-Guizot 
(1829-1908) heet. Zij schreef onder andere een boek over haar vader, de 
staatsman Guizot. Ze was daarnaast in Nederland misschien enigszins be-
kend door haar kinderverhalen. Haar Bijbelsche verhalen voor kinderen kregen 
geen positieve, wel een uitgebreide recensie in Vaderlandsche Letteroefeningen 
van 1868.46 Veel gelezen werden daarnaast de schrijvers die al genoemd zijn: 
Feuillet, Ohnet, Alphonse Daudet, Gréville, Droz en Malot. Van de drie ove-
rige schrijvers van deze toptien was Ludovic Havély de bekendste in zijn tijd. 
Lid van de Académie Française, beroemd geworden als toneel- en libretto-
schrijver – veel van zijn libretto’s zijn gebruikt door Offenbach – en door zijn 
schetsen van de pompeuze, kleinburgerlijke familie Cardinal uit Parijs (Ma-
dame et Monsieur Cardinal en La Famille Cardinal). Het Leesmuseum had vijf 
van zijn romans in huis. Van Ernest Daudet, broer van Alphonse is niet zo-
veel bekend, behalve dat hij zo’n dertig romans schreef, waarvan het Lees-
museum er acht had aangeschaft. Ten slotte is Les idées du docteur Simpson 
van E. Texier een weliswaar veelgelezen titel, maar noch over het boek zelf, 
noch over de auteur is er meer dan een sprankje informatie te vinden. Het 
sprankje dat er is, biedt weinig meer dan de bevestiging dat deze auteur en 
deze titel inderdaad hebben bestaan.

Tabel 6.2 Populairste Franstalige titels 
 

naam auteur titel genre * ** 

Madame De Witt Un héritage roman 46          1 

Octave Feuillet La veuve. Le voyageur verhalen 44          1 

Georges Ohnet Le maitre de forges roman 44         4 

Alphonse Daudet Sapho roman 42 10 

Henri Gréville Une crime roman 41 16 

Gustave Droz Tristesses et souveniers roman 40 10 

Hector Malot Marichette roman 40         8 

E. Texier Les idées du docteur Simpson roman 40         2 

Ernest Daudet Les reins cassés roman 40         8 

L. Halévy Deux mariages roman 40         5 

 
* = titel aantal keren uitgeleend aan 62 leners 

** = aantal titels van deze auteur in de totale collectie 
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De lijst van veelgelezen Franse auteurs bevat veel minder verhalenbun-
dels dan de Nederlandse top. Dat is wel begrijpelijk, want zedenschetsjes, 
verhalen over de eigenaardigheden van de Veluwse boerenstand en/of stads-
typetjes à la Van Maurik zijn aantrekkelijk voor een Nederlands publiek, 
maar het Franse (of Duitse of Engelse) equivalent ervan zegt de Nederland-
se lezer toch minder. Dat men het genre van een spiegeling van de eigen bur-
gerlijke preoccupaties, weliswaar uitvergroot, kon waarderen, blijkt uit de 
populariteit van Ludovic Havély, en misschien ook nog wel uit de belangstel-
ling voor de bourgeois drama’s van Georges Ohnet. Net als de Nederlandse 
top zijn er bij de meest gelezen Franse schrijvers voor de hedendaagse litera-
tuurliefhebber nogal wat onbekenden.

Dat geldt ook voor de meest gelezen schrijvers in de Duitse taal.

Schrijvers die nu nog algemeen bekend zijn, staan er helemaal niet op. Verder 
is er een tweedeling te maken tussen schrijvers die tot de canon behoorden in 
de negentiende eeuw en een groep die in de eigen tijd als een komeet op-
kwam, maar ook even snel weer verdween. Van de groep die tot de canon 
behoorde is al de Hongaarse schrijver Mór Jókai genoemd, net als de auteurs 
van professorenromans over de Klassieke Oudheid, Felix Dahn en Georg 
Ebers. Ernst Eckstein, die eveneens over de Klassieke Oudheid schreef, be-
hoort ook tot dit genre, net als de professor in de theologie Adolf Hausrath, 
die onder het pseudoniem George Taylor een aantal historische romans over 
onder anderen Luther schreef.47 Friedrich Spielhagen was een geliefd auteur 
van een omvangrijk romantisch oeuvre. Niet alle, maar wel de meeste van 
zijn romans werden door het Leesmuseum aangeschaft. De hedendaagse le-
zer struikelt vooral over de wijdlopigheid van zijn stijl. Zoals zoveel andere 
negentiende-eeuwse auteurs nam Spielhagen ruim de tijd om zijn plot te ont-
wikkelen. Van de anderen is alleen Julius Stinde wat bekender, journalist en 
auteur van een serie satirisch-realistische avonturen van de kleinburgerlijke 

 

 

Tabel 6.3 Populairste Duitstalige titels 
 

naam auteur titel genre * ** 

Julius Stinde Die Familie Buchholz roman  41          1 

Felix Dahn Die Kreuzfahrer roman 41 11 

Johannes van Dewall Sonnige Tage roman 41         2 

Georg Ebers Serapis roman  41         9 

George Taylor Jetta roman 40         2 

H. Rosenthal Bonin Schwarze Schatten roman  40          1 

Friedrich Spielhagen Uhlenhans roman 40 11 

Golo Raimund Zweimahl vermählt roman 39 13 

Mór Jókai Zweimahl sterben roman 39 12 

Mór Jókai Die armen Reichen roman 39 12 

Ernst Eckstein Eingeschneit roman 39         2 

 
* = titel aantal keren uitgeleend aan 62 leners 

** = aantal titels van deze auteur in de totale collectie 
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Berlijnse familie Buchholz. Zijn boeken waren buitengewoon populair, voor-
al in die kringen die Stindes milde spot over hun eigen milieu wel konden 
waarderen. Ze beleefden tientallen herdrukken. Zijn werk werd uitvoerig ge-
prezen door Busken Huet, dat mag wel vermeld worden, want dat gebeurde 
maar zelden in diens kritieken.48 De eerste ‘Buchholz’-roman van Stinde ver-
scheen halverwege de jaren tachtig, de jaren daarna steeg zijn roem. Ook bij 
het Leesmuseum viel Stinde in de smaak: het schafte tot en met 1900 nog 
negen van zijn titels aan. Over Golo Raimund (pseudoniem van Bertha Fre-
derich), H. Rosenthal Bonin en Johannes van Dewall (pseudoniem van Au-
gust Kühne) is weinig meer te zeggen dan dat ze kennelijk in de smaak vielen 
bij de lezers van het Leesmuseum. Van deze schrijvers had de bibliotheek 
slechts een, of maar een paar titels in huis. Dit lijkt te wijzen op een plotseling 
opkomende en weer even snel verdwijnende populariteit.49 Afgezien van 
deze onbekenden, laat tabel 6.3 zien dat de lezers ongeveer dezelfde smaak 
aan de dag legden als bij de Nederlandse top: een voorkeur voor romantische 
werken, historische romans en milde satire over het eigen milieu.

De Engelse titels werden allemaal wat minder vaak gelezen dan de Fran-
se en Duitse toptien, wat samenhangt met de mindere leesvaardigheid in de 
Engelse taal van een aantal leden. Dat is mogelijk de reden waarom er onder 
de titels een boek is met kinderverhalen.

Werden de verhalen van Florence Montgomery vaak geleend omdat ouders 
hun kinderen bekend wilden maken met de taal? Ook namen de lezers vaak 
het boek van George Henry Broughton Sketching rambles in Holland mee 
naar huis. Dat zal aan het onderwerp liggen dat ruimte bood voor herken-
ning. De reisindrukken van twee Engelsen die door Nederland zwierven, 
zijn immers goed te vergelijken met Nederlandstalige titels als Uit het Zeeuw-
sche volksleven of Burgerluidjes. Broughton beschrijft in een toegankelijk En-
gels wat hem en zijn vriend zoal opviel aan de Nederlanders. Ze bezochten 

 

Tabel 6.4 Populairste Engelstalige titels 

naam auteur titel genre * ** 

Ouida Princess Napraxine roman 37 13 

Jane Austen Pride and prejudice roman 35               1 

Wilkie Collins I say no roman 35               7 

Florence Montgomery The blue veil: new series of moral 

tales for children 

verhalen 34               4 

Francis Bret Harte On the frontier verhalen 34               1 

Christabel Rose Coleridge An English squire roman 34               1 

George Henry Boughton Sketching rambles in Holland reisverhalen 34               1 

Mary Elisabeth Braddon Ismael roman 33               2 

Anthony Trollope An old man’s love roman 33 18 

Florence Marryat The heart of Jane Warner roman 33 15 
 
* = titel aantal keren uitgeleend aan 62 leners 

** = aantal titels van deze auteur in de totale collectie 
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de bekende steden en verfraaiden hun boek met veel schetsen van gebou-
wen, maar vooral van straattaferelen en mensen aan het werk. Uiteraard de-
den ze ook Haarlem aan, bekeken de schilderijen van Frans Hals en bezoch-
ten de Grote Kerk. Ze bewonderden het ‘mighty organ’ met zijn ‘joyous 
architecture’, hoewel het orgel naar hun smaak ook wat frivool was met ‘flo-
wers like cabbages and its elephantine Cupids’.50

Over een aantal andere populaire auteurs, zoals Braddon (sensatiero-
mans) en Marryat (spiritistische romans) is al iets gezegd, Trollope zal wei-
nig toelichting behoeven. De Amerikaanse verhalenschrijver en dichter 
Francis Bret Harte (1836-1902) hoorde met zijn bundel On the frontier even-
eens tot de meest gelezen auteurs. ‘The frontier’ kwam ook in andere van 
zijn verhalen terug. Hij publiceerde een groot aantal bundels, waarvan er 
behoorlijk wat werden aangeschaft door het Leesmuseum. Christabel Rose 
Coleridge (1843-1921) was de kleindochter van dé Coleridge, maar had zijn 
talent niet geërfd. Ze was bevriend met Charlotte Yonge, en net als Yonge 
schreef ze moralistische romans en koesterde ze traditionele opvattingen 
over de rol van de vrouw in de maatschappij. Geen reden voor de Haarlemse 
burgers om de ene roman die het Leesmuseum bezat ongelezen te laten. De 
Engelstalige top werd aangevoerd door Princess Napraxine van de alom be-
wonderde Ouida, door Wilkie Collins met zijn detectiveverhaal I say no en 
Jane Austens Pride and prejudice. Austen was in Nederland helemaal niet zo 
bekend eind negentiende eeuw. Het pleit voor de smaak van de deftige lezers 
dat ze Austen op waarde wisten te schatten.51 Daar staat tegenover dat men 
een paar jaar eerder, geheel volgens de Leesmuseumfilosofie om terughou-
dend te zijn met herdrukken, kansen om Emma of Sense and sensibility aan te 
schaffen voorbij had laten gaan. Evenmin maakte Austen zo’n diepe indruk 
dat het Leesmuseum na 1886 haast maakte om de bibliotheek met deze titels 
uit te breiden: het bleef bij dit ene boek.52

De canonauteurs van wie het Leesmuseum wel titels in de collectie had, 
maar die niet tot dit lijstje van populairste auteurs doordrongen, waren Dic-
kens en Eliot. Van Dickens had het Leesmuseum wel een paar titels in huis, 
maar niet zijn grote romans. Het waren allemaal publicaties uit de jaren zes-
tig, die vrijwel nooit meer van de plank kwamen. Waarschijnlijk hadden veel 
leden van de elite met een eigen boekencollectie zijn verzameld werk in huis 
– net als van Scott, die helemaal niet in de collectie van het Leesmuseum 
voorkwam. George Eliot was zeker geliefd, het Leesmuseum had acht titels 
van haar, maar zij werd toch in aantal uitleningen voorbijgestreefd door 
Ouida, Braddon en de anderen. Dat komt waarschijnlijk ook omdat zij in de 
collectie van 1885 vertegenwoordigd was met een verzameling essays, een 
genre dat sowieso minder werd geleend dan een roman. Ten slotte, iemand 
die in dit lijstje ontbreekt, omdat het Leesmuseum in 1885 ‘toevallig’ geen 
nieuwe titel van haar aanschafte, is mrs. Margaret Oliphant. Haar romans 
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werden veel gelezen. In 1885 had het Leesmuseum zeven titels van haar hand 
en in de jaren tot 1900 kwamen daar nog tien bij. Ze schreef zowel histori-
sche romans, als ‘domestic ficton’ (moralistische romans die in de huiselijke 
kring spelen), sensatieromans en griezelverhalen. Zij was, met Florence 
Marryat, een van de weinige auteurs in deze genres, die zowel door de elite 
als het gewone volk werden gelezen. Deze auteurs krijgen daarom ook aan-
dacht in het volgende deel.

Een sortering van het aantal uitleningen naar auteur, niet naar titel, geeft 
weer een iets ander beeld van de leesvoorkeuren die de deftige burgers aan 
de dag legden.

De Erven Loosjes leverde aan het Leesmuseum zowel in 1884 als 1885 drie 
titels van Jókai. In 1883 waren er al twee geleverd, die in 1885 nog steeds cir-
culeerden. Alles bijeen kwamen dus in een kort tijdsbestek acht titels van 
Jókai beschikbaar voor de lezers. Eerder al waren vier titels gekocht, die na 
hun circulatieperiode in de bibliotheek waren opgenomen. Het is logisch dat 
als die in de smaak gevallen waren, er meer werk van deze auteur werd be-
steld. Of in hoog tempo een verzameld werk van Jókai in een nieuwe Duitse 
uitgave op de markt kwam, dan wel dat het Leesmuseum tegen zijn gewoon-
te in, ouder werk bijkocht, is onbekend.53 Hoe dan ook, Jókai kon rekenen op 
een enthousiaste schare lezers, en was daardoor de schrijver die in de twee 
jaar van de onderzoeksperiode veruit het meest werd uitgeleend. Maar acht 
titels was wel érg veel. Vrijwel geen enkele lezer leende alle acht romans in de 
betrekkelijk korte circulatieperiode, zodat het aantal lezers per boek per 
saldo niet eens zo hoog is. En het kan bijna niet anders of het aantal uitlenin-
gen van Jókai moet weer zijn gedaald nadat de aanvoer van nieuwe titels tot 
normale proporties was teruggekeerd. Na 1886 werden nog maar twee titels 
van Jókai aangeschaft. Dit ‘Jókai-effect’ lijkt ook op te gaan voor Toergenjev, 
die eveneens in Duitse vertaling werd gelezen.

Tabel 6.5 Auteurs met de meeste leners 
 

naam leners * ** *** 

Mór Jókai 269 8 34 12 

Iwan Toergenjev          177 5 35         6 

Hector Malot 158 4 40         8 

Henri Gréville 153 4 38      16 

W.J. ten Hoet 153 4 38         6 

Georges Ohnet 118 3 39         4 

Justus van Maurik 117 3 39         5 

Felix Dahn 117 3 39 11 

Marcellus Emants 111 3 37         8 

Émile Zola 100 3 33 21 

 
* = aantal titels van deze auteur in de circulerende collectie 

** = gemiddeld aantal lezers per titel 

*** = aantal titels van deze auteur in de totale collectie 
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Van de andere auteurs is bekend dat ze in deze periode met grote regel-
maat romans schreven, die steeds konden rekenen op veel lezers. De popu-
lariteit van deze auteurs is daardoor over een langere periode een stabiele 
factor. Om het tot een ‘veelgelezen’ auteur te brengen was dus zowel een 
regelmatige productie nodig, als een stabiele lezersschare én de bereidheid 
van het Leesmuseum te reageren op de smaak en de voorkeuren van de le-
zers. Die bereidheid had het Leesmuseum ook, al betroffen de lezersvoor-
keuren auteurs van wie in de negentiende eeuw al duidelijk was dat eeuwige 
roem niet voor hen was weggelegd, zoals Henri Gréville of W.J. ten Hoet. 
Dit lijstje weerspiegelt, net als de toptien van individuele titels, de smaak van 
de burgers. Na het voorafgaande is het nauwelijks verrassend dat zowel 
toenmalige canon- als niet-canonauteurs hierop prijken. Zola werd ruim-
schoots gepasseerd door W.J. ten Hoet en Henri Gréville.

De leesvoorkeuren van de burgers lijken, alles bij elkaar, weinig veran-
derd te zijn sedert de jaren 1850. Genres die toen in de smaak vielen, waren 
omstreeks 1885 nog steeds populair. Wat Nederlandse auteurs betreft: de 
vaak grappige en parodiërende verhalen en schetsen, veelal met een regio-
nale insteek, bleven ook na hun bloeiperiode in de jaren zestig nog uitermate 
populair,54 net als de historische en moralistische romans. Ongeacht of de 
critici de historische roman als een uitstervend genre beschouwden,55 hal-
verwege de jaren tachtig werden nog veel historische romans gelezen, van 
eigen bodem, zoals die van mevrouw Wallis, en van de buitenlandse auteurs 
als Dahn, Ebers en Jókai. Die belangstelling voor de historische roman en in 
het verlengde daarvan voor geschiedenis was eind jaren tachtig al minstens 
een eeuw oud, net als de belangstelling voor reisverhalen en in verre en 
vreemde landen gesitueerde avonturenromans à la Perelaer. Stichtelijke, ide-
alistische romans waren evenmin passé, gezien de belangstelling voor Hoek 
en Terburch. Een begin van nieuwe belangstelling was er zeker, want naast 
veel werk dat wij nu als oubollig beschouwen, werden de naturalistische ro-
mans van Zola en Alphonse Daudet gelezen.

Na 1885 kreeg werk van de Tachtigers en Couperus een plaats in het 
Leesmuseum. Van Frederik van Eeden werden de meeste titels die tussen 
1885 en 1900 verschenen opgenomen in de collectie, zoals Grassprietjes, Jo-
hannes Viator en Van de koele meren des doods, maar De kleine Johannes of 
Ellen niet. Van de vele titels van Verwey kocht het Leesmuseum alleen het 
treurspel Johan van Oldenbarnevelt, een dichtbundel en zijn essay over de op-
richting van De Gids, de rest van zijn poëzie niet. Kloos viel niet in de smaak. 
Gorter wel weer met Mei en zijn School der poëzie. Een liefde van Van Deys-
sel – de tweede, lichtelijk gekuiste druk – werd aangeschaft, net als de eman-
cipatieroman Hilda van Suylenburg, die snel na de publicatie in 1897 een 
plaats kreeg in het Leesmuseum. Alle nieuwe titels van Couperus, waaron-
der Eline Vere, werden gekocht, net als alle romans van Emants en de achter-
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eenvolgende delen brieven van Multatuli. Wat betreft de buitenlandse au-
teurs is de enorme groei van de populariteit van Tolstoj al genoemd, Zola 
bleef onverminderd de aandacht trekken en als ‘nieuwe’ Franse auteur werd 
Anatole France onmiskenbaar gewaardeerd.

Maar dit alles betekent niet een radicale verandering van de smaak van 
de burgers. Enthousiast ging men door met het aanschaffen van Georges 
Ohnet, die van vier titels in 1885 naar zeventien in 1900 steeg. Gréville was 
en bleef populair. Van Van Maurik vonden tussen 1885 en 1900 nog negen 
bundels hun weg naar het Leesmuseum, vier nieuwe titels van Melati van 
Java werden aangekocht, tien nieuwe titels van Felix Dahn, dertien van Oui-
da. Nieuw werk van Florence Marryat vond zijn weg naar de lezers, net als 
de spannende verhalen van Wilkie Collins en Mary Elisabeth Braddon. De 
lezers van het Leesmuseum lieten ook geen boek van de nieuwe ster Arthur 
Conan Doyle ongelezen. Doyle zou wereldwijde roem verwerven met zijn 
Sherlock Holmes-verhalen.

Net als in de voorafgaande decennia richtte de smaak van de deftige lezers 
zich omstreeks 1900 echter vooral op romans van auteurs die in de tijd zelf al 
dan niet kortstondig populair waren. En de burgers leenden wat ze mooi von-
den, ongeacht of het werk de goedkeuring wegdroeg van de literaire kritiek. 
Zodoende is in de zee van toen populaire auteurs slechts af en toe een voor 
ons bekende naam te ontdekken. Van de pakweg duizend nieuw aangeschafte 
boeken tussen 1885 en 1900 zijn hooguit zo’n vijftig te vinden van auteurs die 
de negentiende eeuw overleefd hebben. Voor de periode voorafgaand aan 
1885 geldt hetzelfde. Van Lennep, Bosboom, Cremer, Multatuli en Busken 
Huet mochten geliefd zijn in hun tijd, maar een groot aantal andere auteurs 
kon eveneens op veel lezers rekenen. Bovendien werden auteurs als Van Mau-
rik en Melati van Java in de eigen tijd door velen gezien als ‘high literature’. 
De auteurs van de hedendaagse canon van de negentiende eeuw werden in 
hun eigen tijd door de lezers beschouwd als goede of misschien wel de beste 
auteurs te midden van vele bijna even goede en iets minder goede auteurs. 
Voor de tijdgenoten waren zij Alpentoppen omringd door andere hoge ber-
gen en heuvels, nu zijn slechts een paar van hen op eenzame hoogte blijven 
staan in een polderlandschap. En dat geldt ook voor vergelijkbare Franse, En-
gelse en Duitse auteurs. Een onderzoeker die begin tweeëntwintigste eeuw 
terugkijkt op onze tijd zal waarschijnlijk hetzelfde constateren.

De collectie als barometer van de smaak?
De leenregisters zijn een mooie, maar zeldzame bron. Veel vaker zijn er ca-
talogi en leeslijstjes van leesgezelschappen. Weerspiegelen die de smaak en 
de belangstelling van de lezers? Voor een groot deel wel, maar niet helemaal. 
Enerzijds, als een leesmuseum of leesgezelschap veel van een auteur aan-
schaft, dan is dit een teken dat die auteur in de smaak valt bij de lezers, want 
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besturen richtten zich op wat de leden graag lazen. Dat geldt overigens ook 
voor commerciële bibliotheken, die er evenmin belang bij hadden om de 
smaak van de lezers bij te sturen. Maar er zijn ook auteurs die met een of 
twee boeken erg in tel zijn. Afgaande op alleen een catalogus van een lees-
museum of commerciële bibliotheek zou niemand vermoeden dat een ro-
man van ‘Antoinette’ of ‘Bernarda’ tot de meest gelezen boeken behoort. 
Daarin geven alleen leenregisters inzicht. Desondanks is het interessant om 
alleen op basis van de collectie te onderzoeken in hoeverre de smaak van de 
Haarlemse lezers van het Leesmuseum representatief is voor andere bur-
gers, zowel in Haarlem als elders.

We weten van het Haarlemse leesgezelschap De Vereeniging wat het glo-
baal aanschafte door enkele lijstjes van boeken en tijdschriften die aan het 
eind van het circulatiejaar verkocht werden.56 Het waren uiteraard minder 
boeken en tijdschriften dan het Leesmuseum jaarlijks kocht, het ging om 
zo’n veertig tot vijftig boeken en vijftien tot twintig tijdschriften. De keus 
van De Vereeniging overlapte niet helemaal die van het Leesmuseum, maar 
de lijstjes van De Vereeniging leveren weinig verrassingen op als men de cir-
culerende literatuur van het Leesmuseum kent. Van andere leesgezelschap-
pen in Haarlem zijn zulke lijstjes niet bewaard gebleven.

Romans waren ook te leen bij commerciële bibliotheken. De betere 
soort, verbonden aan boekhandels, zal zeker een redelijk welgesteld publiek 
hebben getrokken, al was het alleen al om de vrij hoge contributie, ƒ 6 per 
jaar. Ze boden naast Nederlandstalige romans ook romans in buitenlandse 
talen, een teken dat ze naast een redelijk welgesteld, ook een geletterd pu-
bliek op het oog hadden. In dat opzicht leken ze veel op de fictieafdeling van 
het Leesmuseum. Ook inhoudelijk waren er veel overeenkomsten. Auteurs 
die met veel titels in het Leesmuseum waren vertegenwoordigd, waren ook 
bij de commerciële bibliotheken in tel. De precieze redenen om te kiezen 
voor de ene of de andere instelling blijven voor ons onduidelijk. De leden 
van het Leesmuseum prefereerden mogelijk het lidmaatschap van deze in-
stelling om de ‘extra’s’ naast de romancollectie: de uitgebreide tijdschriften-
collectie, de non-fictiecollectie, de leeszaal en misschien de glans van exclu-
siviteit die er aan het lidmaatschap kleefde. Bij het leesgezelschap De 
Vereeniging lijkt dat laatste zeker meegespeeld te hebben. Andere burgers 
leenden dezelfde romans uit de betere commerciële bibliotheken. In hoofd-
stuk 11 komen deze commerciële bibliotheken en hun collecties uitgebreid 
aan bod, en wordt een groot aantal collecties inhoudelijk vergeleken.

Ten slotte is het interessant om de collectie van het Haarlemse Leesmu-
seum te vergelijken met die van een andere, soortgelijke instelling, het Arn-
hemsche Leesmuseum.57 Het Arnhemsche Leesmuseum had in 1890, toen 
een catalogus uitkwam, een qua omvang vergelijkbare collectie als het Haar-
lemse Leesmuseum, ongeveer drieduizend titels.58 Naast elkaar gelegd, 
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blijkt een grote overlap tussen beide collecties te bestaan. Auteurs met veel 
titels in Haarlem hebben er ook veel in Arnhem, op een enkele uitzondering 
na. Dat bijvoorbeeld het Haarlemse Leesmuseum veertien titels aanschafte 
van de vooraanstaande Franse schrijver Edmond About, en Arnhem het bij 
een liet, is opvallend. Dit is niet zo gemakkelijk te verklaren. Omgekeerd had 
het Arnhemsche Leesmuseum achttien titels van August Snieders in huis, 
terwijl Haarlem zich beperkte tot een titel. Snieders was een Vlaams proza-
schrijver van uitgesproken katholieke signatuur. Nu zijn in het Haarlemse 
Leesmuseum de katholieken ver in de minderheid, terwijl dat in Arnhem 
anders kan zijn geweest, wat het verschil zou kunnen verklaren. Maar over 
de hele linie zijn de overeenkomsten in voorkeuren voor bepaalde auteurs 

Bladzijde uit het lijstje 
van verkochte boeken 
van het leesgezelschap 
De Vereeniging, 1883. 
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veel groter dan de verschillen. De Haarlemse lezers van het Leesmuseum 
wijken wat betreft hun keuze voor bepaalde romanschrijvers nauwelijks af 
van die in Arnhem. Maar onbekend blijft of de Arnhemse burgers met de-
zelfde animo Ontwaakt als een vlinder uit hun bibliotheek leenden. Het Arn-
hemsche Leesmuseum had dit boek in elk geval wel.

Naast het Leesmuseum
De Haarlemse burgers konden naast romans heel andere soorten boeken le-
zen en soms ook lenen. Tal van instellingen hadden een vakbibliotheek, die, 
hoewel niet expliciet geformuleerd, zich richtte op de bovenlaag van de be-
volking. Door openingstijden of een elitaire uitstraling was onmiskenbaar 
dat arbeiders of kleine middenstanders niet tot de doelgroep behoorden.59 
Haarlem kon bogen op een aantal reeds vóór de negentiende eeuw gestichte 
bibliotheken, zoals die van de eerbiedwaardige Hollandsche Maatschappij 
der Wetenschappen. De collectie bestond uit wetenschappelijke publicaties 
van buitenlandse zustergenootschappen en wetenschappelijke monografie-
en. De collectie van de Maatschappij was alleen voor de academische leden 
en de 32 directeuren toegankelijk. Onder deze directeuren bevonden zich 
enkele leden van het Leesmuseum: jonkheer G.F. van Tets, lid Gedeputeer-
de Staten van Noord-Holland, jonkheer P.N. Quarles van Ufford, een zout-
zieder, jonkheer J.W.M. Schorer, commissaris des Konings, mr. M.G.P. del 
Court van Krimpen, rechter in de arrondissementsrechtbank en ‘onze’ Da-
niël de Haan. Andere directeuren kwamen ook allemaal uit de elite, de mees-
ten uit Haarlem. Het is niet erg waarschijnlijk dat deze mensen de deur plat-
liepen bij de bibliotheek, daarvoor was de collectie te specialistisch.

Rechtstreeks voortgekomen uit de Hollandsche Maatschappij was de 
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. Deze Maat-
schappij had een vakbibliotheek, bedoeld voor de over het hele land wonen-
de 2200 leden. Er waren tweehonderd Haarlemse leden, maar wie dat pre-
cies waren en of ze boeken uit deze bibliotheek leenden, is onbekend. De 
secretaris en bibliothecaris van de Maatschappij, Frits van Eeden, liet in elk 
geval zijn werkzaamheden een beetje versloffen. Zijn aandacht ging meer 
uit naar twee musea, die ruim genomen wel pasten binnen de doelstelling 
van de Maatschappij, maar toch overduidelijk niet tot de kernactiviteiten be-
hoorden: het Koloniaal Museum en het Museum van Kunstnijverheid. Van 
Eeden werd van beide instellingen directeur en kreeg daarmee ook het be-
heer over de twee bibliotheken die aan deze musea waren verbonden. De 
bibliotheek van het Museum van Kunstnijverheid was vooral een biblio-
theek voor de School van Kunstnijverheid, maar gewone Haarlemmers 
mochten er ook lenen. In de bibliotheek kwam een handjevol vaklieden, die 
inspiratie konden halen uit de boekerij: meubelmakers, smeden, decoratie-
schilders en boekbinders.60
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Het Koloniaal Museum en zijn bibliotheek waren gevestigd in Paviljoen 
Welgelegen, de buitenplaats van de bankier Henry Hope, ooit paleis van Lo-
dewijk Napoleon en tegenwoordig de zetel van het provinciebestuur van 
Noord-Holland. Uit de jaarverslagen van het museum weten we dat de bi-
bliotheek in de jaren tachtig een budget had van ongeveer ƒ 400 per jaar, 
redelijk veel; dit was maar iets minder dan het budget van het Leesmuseum. 
De bibliotheek leende enige tientallen boeken per jaar uit, hoeveel mensen 
ter plekke boeken of tijdschriften kwamen inzien, is onbekend. Het museum 
en de bibliotheek waren alleen op werkdagen geopend, tot vier uur ’s mid-
dags. In combinatie met de toegangsprijs van een kwartje en de imposante 
ambiance, is het onwaarschijnlijk dat anderen dan alleen leden van de welge-
stelde burgerij museum en boekerij bezochten.

Een andere belangrijke bibliotheek in Haarlem was die van de Teylers 
Stichting, een instelling die net als de Hollandsche Maatschappij in de acht-
tiende eeuw werd opgericht. De enorme collectie overtrof alle andere Haar-
lemse boekerijen op een na, namelijk die van de Stadsbibliotheek. Sedert 
1824 was de bibliotheek van Teylers voor het publiek toegankelijk. Om de 
soms heel kostbare boeken te kunnen inzien werd een fraaie leeszaal inge-
richt. De openingstijden waren echter beperkt, alleen op woensdag- en za-
terdagmiddag was de bibliotheek open, uitgeleend werd er niet. In 1892 wer-
den de openingstijden wat verruimd. Toen werd het forse bedrag van ruim 
ƒ 5000 besteed aan de aanschaf van boeken. Het grootste deel ging op aan 
vervolgwerken van series, en aan tijdschriften. Slechts ƒ 261 bleef over voor 
de aanschaf van nieuwe boeken. Voor dat bedrag werden in 1892 maar elf 
titels aangeschaft, wat wel laat zien dat het om prijzige werken ging. Er was 
een apart budget om boeken in leren banden in te binden, een mooie, maar 
buitengewoon kostbare traditie waarmee men eind negentiende eeuw op-
hield. De bibliotheek had drie hoofdonderdelen: klassieke auteurs inclusief 
de kerkvaders, een natuurhistorische verzameling en een collectie van ver-
handelingen van geleerde genootschappen. De jaarverslagen laten een groei 
van het aantal bezoekers zien, van 526 in 1892 tot bijna een verdubbeling van 
dit aantal in 1900. Toch zijn deze cijfers geflatteerd: in 1892 schreven maar 
41 personen hun naam in het bezoekersregister, die samen 526 bezoeken 
brachten. In 1900 waren dit 113 personen en 1026 bezoeken. Uitgeleend 
werd er toen wel, maar slechts zelden en onder strikte voorwaarden.

Het bezoekersregister laat niet zien wat de bezoekers wilden inzien, 
maar wel wie er kwamen. Ondanks de zeer terechte pretenties van een inter-
nationaal vermaarde collectie kwamen er uiteindelijk maar weinig geleerden 
uit het buitenland. Het aantal Nederlandse hoogleraren dat de bibliotheek 
bezocht voor wetenschappelijk onderzoek bleef eveneens beperkt: een 
hoogleraar in de zoölogie uit Leiden, een hoogleraar in de mineralogie en 
geologie uit Utrecht en een hoogleraar uit Groningen. Het overgrote deel 
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van de bezoekers kwam uit Haarlem of directe omgeving. Het waren medi-
ci, leraren van de hbs, een enkele predikant. Een kwart was rentenier. Mis-
schien beschouwde deze laatste groep de collectie als ‘leerzaam vermaak’. 
Het bladeren in een fraaie botanische uitgave of een vogelboek is dat natuur-
lijk ook. Anders dan tegenwoordig was omstreeks 1900 de belangstelling 
voor de collectie van Teylers nog vooral afkomstig uit Haarlem.

Zoiets geldt ook voor andere instellingen. Aan het Bisschoppelijk Mu-
seum was een bibliotheek verbonden, waarvan de vermaarde kenner van 
oude handschriften en drukken, pater Bonaventura Kruitwagen, in 1913 een 
catalogus maakte.61 De collectie bevatte naast handschriften en incunabelen 
ongeveer twaalfhonderd boektitels, uiteraard veel over godsdienstige on-
derwerpen, maar ook een uitgave uit 1618 van het Schilderboek van Carel van 
Mander, en wat varia, onder andere een verzameling modeplaten van het 
Parijse modehuis Du Printemps! Het museum was zes dagen per week toe-
gankelijk tussen tien en vijf uur. De collectie was te bezichtigen tegen beta-
ling van een kwartje, of belangstellenden boeken uit de bibliotheek konden 
lenen is onbekend.62

Een andere vakbibliotheek was de heel bescheiden collectie van een paar 
honderd boeken van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Volgens de 
catalogus van 1891 waren er van de driehonderd titels ruim tweehonderd uit 
de jaren vijftig en zestig, het ging dus om een grotendeels verouderde col-
lectie.63 Ook verschillende verenigingen en instellingen hadden biblio-
theken, waarbij het voor de hand ligt dat ze zich niet concentreerden op bel-
lettrie, maar eerder een vakgerichte inhoud hadden of aansloten bij het 
specifieke doel van de vereniging. Zo had de loge van de Theosofische Ver-
eeniging een bibliotheek, net als de loge van de Vrijmetselaars, er bestond 
een Provinciale Bibliotheek en de afdeling Haarlem van het Nederlandsch 
Onderwijzersgenootschap had voor zijn leden een pedagogische biblio-
theek.64 Uit de informatie die er is over de twee sociëteiten die Haarlem rijk 
was, de elitesociëteit Trou moet Blycken en de wat minder chique Sociëteit 
Vereeniging, blijkt nergens dat ze een bibliotheek hadden. Ze zullen vast 
abonnementen op kranten en een paar tijdschriften hebben gehad. Het was 
in het kleine Haarlem, waar het uitstekende Leesmuseum tegemoetkwam 
aan alle mogelijke leeswensen van de burgerij, tamelijk overbodig nog geld 
en energie te steken in een eigen boekerij. Trou moet Blycken had wel een 
schat in huis, namelijk de omvangrijkste verzameling van rederijkersspelen 
in de Nederlanden uit de zestiende en de vroege zeventiende eeuw, een erfe-
nis van haar rederijkersverleden. Deze unieke verzameling is in de twintig-
ste eeuw in bewaring gegeven aan de Stadsbibliotheek.

De rederijkersspelen pasten goed in de collectie van de Stadsbibliotheek. 
De in 1596 gestichte Stadsbibliotheek had en heeft namelijk een befaamde 
verzameling handschriften en incunabelen. Een omvangrijke catalogus uit 
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1864 somde 7200 nummers op (het aantal banden moet veel groter zijn ge-
weest), waarvan ruim 30 procent betrekking had op letterkunde, 20 procent 
op de geschiedenis van de boekdrukkunst, en de rest vooral uit historische en 
theologische werken bestond. Omstreeks de eeuwwisseling telde de collectie 
veertigduizend delen. Toen werd het bezit omschreven als een kostbare ver-
zameling zestiende-eeuwse drukken, oorspronkelijke edities van poëzie, 
liedboekjes en psalmuitgaven, toneelliteratuur en een grote verzameling over 
de geschiedenis van de stad Haarlem.65 De bibliotheek was van tien tot vier 
uur open, elke dag behalve zondag, de catalogus was voor ƒ 3 verkrijgbaar.

Hoewel de toegang gratis was, is het zonneklaar dat dit een wetenschap-
pelijke bibliotheek was, bestemd voor een heel beperkt, geleerd publiek. In 
1882 kwamen er maar drie bezoekers per week om gebruik te maken van de 
leeszaal en een onbekend aantal bezocht de bibliotheek om een boek te le-
nen, maar heel veel meer kan dit niet geweest zijn. Twintig jaar later verwel-
komde de bibliotheek al twee leeszaalbezoekers per dag en leende zestien-
honderd banden uit. Daarna stegen die aantallen snel, naar in 1908 ruim 

Krelage in zijn bibliotheek, ca. 1900.
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4200 uitgeleende werken per jaar en zo’n vijftienhonderd leeszaalbezoe-
kers.66 Het kan zijn dat de nieuwe bibliothecaris, J.D. Rutgers van der Loeff, 
de bibliotheek beter beheerde en onder de aandacht van de Haarlemmers 
bracht. Eind negentiende eeuw werden de jaarlijkse aanwinsten vermeld in 
de stadseditie van de Opregte Haarlemse Courant. Dit kan de oorzaak zijn dat 
de bibliotheek meer bezoekers trok, de collectie veranderde in elk geval niet 
van karakter. Die bleef voor het overgrote deel bestaan uit ‘wetenschappelij-
ke en kunstwerken’. Dat blijkt ook uit een aanwinstenoverzicht uit 1896. Dit 
is een lange lijst van historische, theologische en juridische werken, titels over 
de schone kunsten, opvoeding, onderwijs, geneeskunde, taalkunde en nog 
veel meer, maar niet een roman.67 Niet al deze titels waren aangekocht, veel 
werd ook geschonken aan de bibliotheek. De Stadsbibliotheek was gevestigd 
op een bovenverdieping van het stadhuiscomplex, het Prinsenhof. Het Lees-
museum was dus vlakbij, in een van de benedenzaaltjes van het stadhuis. 
Toen het in de jaren negentig bergafwaarts ging met het Leesmuseum, wees 
het bestuur verzoeken van leden om de aanschaf van een bepaald werk steeds 
vaker af, met als reden dat de Stadsbibliotheek het al in huis had.

Naast het Leesmuseum konden de leden dus terecht in deze vakbiblio-

De leeszaal van de Stadsbibliotheek ca. 1900. Voor iedereen toegankelijk, maar niet uitnodigend voor 
het gewone volk.
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theken of specialistische collecties, maar het blijft twijfelachtig of ze daar-
van veel gebruikmaakten. Er waren ‘naast het Leesmuseum’ natuurlijk nog 
wel andere mogelijkheden om aan boeken te komen. In de eerste plaats via 
het leenverkeer dat tussen lezers onderling moet hebben bestaan, net als nu. 
Daarnaast was er de eigen boekenkast om uit te putten. Een van de bekend-
ste Haarlemse privébibliotheken was die van de bloembollenkweker J.H. 
Krelage, een van de oprichters van het Leesmuseum. In zijn levensbericht 
van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde lezen we dat Krelages bi-
bliotheek:

zonder twijfel tot de uitgebreidste particuliere boekverzamelingen in 
ons land behoort. Natuurlijk is de vakliteratuur daarin het sterkst ver-
tegenwoordigd, ook door een groot aantal zeer zeldzame uitgaven, 
waardoor, en zeker ook door de zeer waardeerende vermelding er 
van door buitenlandsche geleerden in buitenlandsche tijdschriften, 
Krelage’s bibliotheek, onder de vakgeleerden en vakgenooten, maar 
niet minder onder bibliophielen, een groote vermaardheid verkreeg, 
niet alleen om de groote uitgebreidheid, doch vooral ook om de be-
langrijkheid, waarbij nog komen keurige netheid en volmaakte orde.68

Net als De Haan was Krelage bestuurslid van een groot aantal plaatselijke 
genootschappen, hij was lid van de Gemeenteraad en voorzitter van zowat 
elke organisatie op tuinbouwkundig gebied. Deze drukbezette man publi-
ceerde een bijna onafzienbare hoeveelheid artikelen over zijn tulpen, hya-
cinten en narcissen. Het is een raadsel waar hij de tijd vandaan haalde om 
jaar in, jaar uit enorme hoeveelheden boeken te lenen bij het Leesmuseum, 
ook in de periode dat hij aan het roer stond van zijn internationale bedrijf. 
Hij moet een ontembare werklust hebben gehad. Netscher schreef niet voor 
niets over hem dat hij het vermogen scheen te hebben om ‘dagen van 36 uren 
te fabriceeren’.69 Krelage verdient daarnaast lof omdat hij nooit wat weg-
gooide, en veel bronnenmateriaal over het Haarlemse verenigingsleven 
komt uit zijn archief.

Er waren een paar andere leden van het Leesmuseum die over een grote 
boekencollectie beschikten. Een daarvan was Bruno Tideman, predikant bij 
de remonstrantse gemeente, wiens boekenbezit in 1888 op ƒ 200 werd ge-
schat.70 Een heel andere categorie dan Krelage, maar wel in de lijn van het 
boekenbezit van Daniël de Haan (ƒ 225). Wat voor soort boeken Tideman 
had, is onbekend, maar aangezien de boeken in de studeerkamer stonden, 
ging het vast niet om een grote verzameling romans. Hij was lid van het 
Leesmuseum, waar hij in twee jaar 281 boeken leende en daarnaast ook nog 
lid van het ‘Leesgezelschap Wilhelminastraat’, de straat waar hij woonde. 
Uit de boedelbeschrijving die werd opgemaakt omdat zijn vrouw overleed, 
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blijkt dat er nog een rekening liep bij boekhandel De Haan en Zoon van bij-
na ƒ 50. In Tidemans leven speelden boeken een veel grotere rol dan uit zijn 
respectabele boekenbezit blijkt.

Deze combinatie: een groot aantal eigen boeken én een actief lidmaat-
schap van het Leesmuseum, lijkt niet zo vaak te zijn voorgekomen. Tot deze 
categorie behoorde, naast Tideman en Krelage, ook Hotze Brongersma, de 
directeur van de hbs. Hij leende 106 boeken, terwijl zijn eigen boekenbezit 
op ƒ 500 werd geschat, een bibliotheek die zich in de studeerkamer bevond. 
Ook had Brongersma nog een rekening lopen bij een boekhandelaar van 
ruim ƒ 50.71 Verder is aannemelijk dat degenen wier boekenbezit werd ge-
veild, een substantiële hoeveelheid boeken in huis hadden. Ook al is het bij 
veilingen vrijwel nooit bekend hoeveel en welke boeken bij welke bezitter 
horen, het feit dát boekenbezit wordt geveild zegt wel wat. Lezers die veel 
leenden bij het Leesmuseum en wier boekenbezit werd geveild, waren de 
onderwijzer Paulus Bakker (zie hoofdstuk 5) en Christiaan Muller, de ‘oud-
kristenleeraar’ met wie Van Vloten het aan de stok kreeg.72 Samen met Tide-
man, De Haan, Krelage en Brongersma, weten we dus van maar zes leden 
dat ze een groot eigen boekenbezit combineerden met veel lenen. Dat is niet 
zoveel, maar anderzijds is het een kwart van de 24 leden van wie we iets we-
ten over hun boekenbezit.73

Het is ook goed denkbaar dat mensen met een groot eigen boekenbezit 
zich alleen aanmeldden als lid van het Leesmuseum om gebruik te kunnen 
ma ken van de leeszaal, net als Gallandat Huet. Zo had jonkheer mr. T.L.L.  
Prins, rechter in de arrondissementsrechtbank, in zijn studeerkamer een bi-
bliotheek van ƒ 500, en de boeken elders in huis werden geschat op ƒ 65. Hij 
leende nooit een boek. Dr. Eliza van der Ven, conservator van Teylers ‘phy-
sisch kabinet’, doctor in de wis- en natuurkunde, had in de mahoniehouten 
boekenkasten op zijn studeerkamer ook een flink aantal boeken, want bij 
elkaar werden boeken en kasten op ƒ 150 geschat. Net als Prins leende Van 
der Ven nooit boeken. Op basis van veiling- en uitleengegevens zijn nog drie 
van zulke leden aan te wijzen.74 Maar het komt vanzelfsprekend ook voor dat 
er leden waren die zelf niet veel boeken hadden, weinig tot niets leenden, en 
dus vooral lid waren om de leeszaal te kunnen bezoeken (zes leden).

Uiteraard waren er ook mensen met een relatief bescheiden boekenbezit, 
die uitbundig leenden bij het Leesmuseum, zoals Arentina Arendsen. Juist 
voor deze groep die relatief niet zo bemiddeld was, betekende het Leesmu-
seum een kans voor weinig geld heel veel te lezen. Zelfs bij een gemiddelde 
boekenprijs van ƒ 1 – het Leesmuseum zat gemiddeld daarboven, omdat het 
nu eenmaal niet de spotgoedkope volksuitgaven aanschafte – viel het lid-
maatschapsgeld van ƒ 10 per jaar in het niet als een lezer honderd of meer 
boeken in twee jaar leende. Er waren meer leden zoals Arentina Arendsen. 
De griffier bij het kantongerecht, Jean du Pui, had niet overdreven veel eigen 
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boeken, maar hij las wel graag, want hij leende 172 boeken. Twee emeritus 
predikanten, dr. Evert Moll en dr. Cornelis de Graaff namen nóg meer boe-
ken mee, respectievelijk 203 en 279. De Graaff hoorde tot de weinige leden 
van het Leesmuseum die praktisch geen boeken in huis hadden. Op zolder 
stond een boekenstelling met ‘eenige boeken’ die op ƒ 4 werd geschat, en in 
de benedensuite trof de notaris een boekenhangertje met alweer ‘eenige boe-
ken’ aan, samen geschat op ƒ 2.75 Heel veel kan dat onmogelijk zijn geweest.

De grote leners met weinig eigen boeken zijn een teken dat het privéboe-
kenbezit als maatstaf voor de leeslust van een individu ontoereikend kan 
zijn. Althans, sedert de late achttiende en in de negentiende eeuw, waarin 
het lenen van boeken voor de elite en de hogere middengroepen heel gemak-
kelijk was geworden. De omvang van een eigen boekencollectie weerspie-
gelt de leeslust soms dus wel, maar soms ook niet, want de boekenbezitter 
kan daarnaast nog veel boeken lenen. Anderzijds hoeft de afwezigheid van 
een eigen collectie allerminst te betekenen dat iemand nooit een boek leest, 
integendeel.

Conclusie
Gedurende enige decennia waren leesmusea een vorm van burgerinitiatief 
die goed functioneerde. Daarvoor moest wel aan een paar voorwaarden 
worden voldaan. Men moest de moeite nemen een uitleensysteem van ro-
mans en andere soorten boeken op te zetten. Dat was cruciaal. Die leesmu-
sea die zich alleen richtten op een leeszaal met tijdschriften ter inzage, leg-
den al snel het loodje. Het aantal leden van een dergelijk leesmuseum was 
nooit voldoende om het financieel overeind te houden. Een stedelijke omge-
ving was in elk geval een voorwaarde voor succes, want alleen dan was er 
voldoende draagvlak. Het Haarlemse Leesmuseum had als voordeel dat het 
de ‘gastvrijheid’ van het stadhuis genoot. Huur hoefde het niet te betalen, 
wat een stuk scheelde in de kosten. Dit is zeker een factor geweest waardoor 
het in deze relatief kleine plaats zo lang kon functioneren. Een veel bredere 
verspreiding kenden de leesgezelschappen. Ze konden decennialang be-
staan of na een paar jaar weer ter ziele gaan; als schakel tussen boek en lezer 
hebben ze in de negentiende eeuw overal in Nederland goed gefunctioneerd. 
Hun kleinschaligheid en daardoor geringere financiële kwetsbaarheid droe-
gen daaraan bij. Samen waren leesgezelschappen en leesmusea de pijlers 
van de burgerlijke leescultuur, voor zover het ging om het lezen van romans, 
toneelstukken, poëzie en boeken over geschiedenis en reisverhalen, naast 
tijdschriften en brochures.

Of in de tweede helft van de negentiende eeuw het soort boeken en tijd-
schriften dat door de handen van leden van leesgezelschappen en leesmusea 
ging, veel van elkaar verschilde valt te betwijfelen. De keuze bij de leesmusea 
was groter, maar niet fundamenteel anders. In alle gevallen maakten romans 
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het grootste deel uit van wat de lezers mee naar huis namen. De unieke col-
lectie uitleenregisters van het Haarlemse Leesmuseum geeft specifiek in-
zicht in deze burgerlijke leescultuur. Wat in de eerste plaats opvalt, is de ge-
middeld grote hoeveelheid boeken die werd geleend. De burgerij vormde in 
deze periode nog een leisure class met veel tijd en geld om te lezen. Daarnaast 
is deze leescultuur tamelijk homogeen. Het is niet aantoonbaar dat binnen 
deze burgerlijke leescultuur segmenten voorkwamen met een eigen, afwij-
kende boekenkeus. Dat gold ook voor het leesgedrag van mannen en vrou-
wen. Dat is des te opmerkelijker, omdat juist over de genderspecifieke boe-
kenkeuzes veel ideeën bestonden. Die kwamen ook in bredere zin tot uiting 
in de problematische houding die de mannelijke leden van de leesmusea en 
leesgezelschappen hadden ten aanzien van het dameslidmaatschap. De def-
tige burgers lazen bekende en nu onbekende auteurs, die in hun eigen tijd tot 
de canon behoorden. Maar dat niet alleen, hun meest geliefde auteurs vie-
len – ook in de eigen tijd – buiten de canon. Een vergelijking van de Haar-
lemse collectie met die van het Arnhemsche Leesmuseum laat zien dat het 
in Haarlem niet om een afwijkend patroon ging. In hoeverre de leescultuur 
van deze burgers lijkt op de leescultuur van de kleine burgerij en die van het 
volk is onderwerp van het volgende deel.
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deel 1ii

Boeken lenen: het volk en de kleine burgerij



Betsie leest op zolder de boeken van haar vader. Uit Het kwartet van Lina van Bussum, illustratie van Jan Sluyters. 

rand afsnijden
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7 

De ‘aangroeijenden verspreiding van slechte 
en zedelooze lectuur’1

Voor en tegen het lezen
Eind achttiende eeuw werden deftige burgers niet moe elkaar te overtuigen 
van het nuttige en het aangename van het lezen. De oprichting van ontelbare 
leeskringen en leesgezelschappen getuigt van deze opvatting. Tegelijkertijd 
was ‘lezen voor iedereen’ bepaald niet het ideaal waarnaar elke burger 
streefde. Of stimulering van de leeslust in brede kring de samenleving veel 
heil zou brengen, werd door sommigen namelijk sterk betwijfeld. Naast de 
loftuitingen op het beschavende en vormende, vriendschap kwekende en 
aangename lezen, bestond soms een regelrecht vijandige houding. Het ging 
dan vooral om het lezen door anderen dan de eigen kring van mannelijke, 
welgestelde burgers. Het lezen door vrouwen, jongeren en het volk werd met 
argwaan en scepsis bekeken.2 Dezelfde burgers die in de leesgezelschappen 
hun nuttige kennis opdeden, waarschuwden tegelijkertijd tegen de verderfe-
lijke gevolgen van het lezen van de verkeerde boeken door de verkeerde men-
sen. Een van hen was Isaäc da Costa, die in zijn Bezwaren tegen den geest der 
eeuw van 1823 fel uithaalde naar de leesbevorderaars. Of het nu ging om de 
werken van verlichte denkers, of van schrijvers van romans en poëzie, het 
resultaat van al deze godslasterende, zedeloze en oproerige teksten was vol-
gens Da Costa alleen maar zedenverwildering. Zelfs de nuttige schoolboek-
jes kweekten ontevreden kinderen die boven hun stand wilden uitstijgen. 
De ‘noodlottige’ vrijheid van drukpers verergerde dit alleen maar, waardoor 
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‘ieder kwaad beginsel, naauwelijks in de hersenen van een kwaadwilligen of 
dommen filosoof uitgebroed, dadelijk in het oneindige vermenigvuldigd 
wordt, om bij ieder die het verneemt de zaden van boosheid aan te kweeken 
en in het wilde te doen opschieten’.3

Da Costa kreeg genoeg kritiek op zijn ideeën, maar het was duidelijk dat 
hij niet volstrekt alleen stond. Gedurende de hele negentiende eeuw klinken 
geluiden tegen het lezen. Als eerste in Nederland heeft Marita Mathijsen ge-
wezen op het bestaan van deze antileescultuur. In deze stroming lag het ac-
cent nu eens op het ene, dan weer op het andere argument, maar de hoofdlij-
nen zijn duidelijk. Lezen maakt lui, is tijdverkwisting en leidt vooral bij de 
lagere klassen alleen maar tot onvrede en opstandigheid. Verkeerde ideeën 
over godsdienstige kwesties of over de inrichting van de maatschappij komen 
gemakkelijk terecht bij de ‘eenvoudigen van geest’ die er niet over kunnen oor-
delen. Vooral romans hebben een afstompende werking op het geweten, ma-
ken oppervlakkig, verslappen de wil, vergiftigen het hart, wekken geld- en 
genotzucht op, veroorzaken een leesverslaving, schaden de geest en leiden tot 
zedelijke ondergang. Vrouwen en jonge meisjes zijn extra gevoelig voor de 
verderfelijke invloed van de roman. Met hun gemakkelijk te prikkelen gemoed 
en hun neiging tot nervositeit wekt te veel lezen bij het zwakke geslacht een 
overmatige en ongezonde zinnelijkheid en leidt het tot verwaarlozing van hun 
zorgende taken. Schijn en werkelijkheid kan de romanlezeres niet meer van 
elkaar onderscheiden. Ook de wat serieuzere genres, zoals wetenschappelijke 
lectuur, zijn voor vrouwen gevaarlijk en onnatuurlijk, want lezen en geleerd-
heid zijn nu eenmaal typisch mannelijke activiteiten. Kortom, te veel lezen 
leidt uiteindelijk tot de ondergang van lichaam en geest.

Talloos zijn daarom de waarschuwingen tegen de invloed van verkeerde 
lectuur en even talrijk zijn de leesvoorschriften voor ‘het volk’, vrouwen en 
jongeren.4 Met deze ideeën stond Nederland niet alleen. Overal in Europa wa-
ren in de negentiende en een groot deel van de twintigste eeuw ouders, onder-
wijzers, opvoeders en geestelijken beducht voor de schade die het ongebrei-
delde en onbegeleide lezen kon aanrichten. Daarbij is het frappant dat de 
deftige mannelijke burgers, die veel te zeggen hadden over wat anderen moch-
ten lezen, nooit bang waren dat zijzelf het slachtoffer zouden worden van de 
kwalijke gevolgen van te veel lezen. Ook schenen zij immuun te zijn voor de 
verderfelijke invloed van de inhoud van sommige boeken, hoewel telkens 
weer werd vastgesteld dat slechte boeken onvermijdelijk moesten leiden tot 
slechte mensen, zoals goede boeken in de negentiende-eeuwse opvattingen 
ook automatisch een gunstige invloed zouden hebben op de lezer. Aan druk-
werk werd een grote macht toegekend om ideeën te verspreiden en de mense-
lijke geest als het ware een-op-een te beïnvloeden. De leeslust van de elite 
werd echter weinig aan banden gelegd. Een boek van Zola in handen van een 
beschaafde burger was kennelijk iets heel anders dan in die van een arbeider.
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Het is moeilijk vast te stellen hoe sterk deze antileesbeweging was en nog 
veel minder hoeveel mensen de raadgevingen ter harte namen. Vermanin-
gen en voorschriften hebben immers een sterk normatief karakter en weer-
spiegelen niet de praktijk van het lezen. Zeker is dat er tegen het conserva-
tieve geluid van Da Costa onmiddellijk protesten kwamen. Onder andere 
van de instelling die zich bij uitstek bekommerde om de opvoeding van het 
volk: de in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Ontwik-
keling, verlichting en beschaving gingen in de nutsideologie hand in hand. 
Nuttige kennis maakte van het volk nijvere, spaarzame en nette burgers. 
Daarom was het de taak van ontwikkelde burgers hun minder ontwikkelde 
medemensen te verheffen. Dat kon door scholen op te richten, schoolboek-
jes uit te geven, lezingen over nuttige onderwerpen te houden en het stichten 
van volksbibliotheken. Uiteindelijk zou de groei van nuttige kennis leiden 
tot een groter aantal ontwikkelde burgers en dus tot meer deugdzaamheid 
en zedelijkheid. En daaruit zou een groter welvaren van de staat voortvloei-
en.5 Volgens de verlichte beginselen van de Maatschappij moest de volks-
educatie gebeuren op basis van een algemeen christelijke grondslag en niet 
op grond van een specifieke religieuze of politieke overtuiging.

Al deze plannen, dus ook het initiatief om volksbibliotheken te stichten, 
bleken in heel Nederland uitermate succesvol. Overal werden Nutsdeparte-
menten opgericht, die vrijwel allemaal een volksbibliotheek hadden. Om-
streeks 1900 waren het er zo’n driehonderd. Sommige Nutsbibliotheken 
zouden tot ver in de twintigste eeuw blijven bestaan. Ook de Nutsideologie, 
beschaving door ontwikkeling, bleef springlevend. In de praktijk bleek echter 
gaandeweg de negentiende eeuw het accent op het verwerven van nuttige 
kennis niet te handhaven en kwam er meer ruimte voor ontspanningslectuur. 
Naast de Nutsbibliotheken ontstonden in de tweede helft van de negentiende 
eeuw soortgelijke volksbibliotheken, vaak voortkomend uit plaatselijk initia-
tief. Net als het Nut propageerden deze bibliotheken volkseducatie op alge-
meen christelijke grondslag. Maar geen van deze organisaties heeft het ge-
weldige succes van de Nutsbibliotheken in de verste verte kunnen benaderen.

De Nutsbeweging ‘leerde het volk lezen’. Zij kon bogen op concrete resul-
taten. Maar ook de antileesbeweging had een taai karakter, vooral de voor-
oordelen ten aanzien van de lectuur van vrouwen en meisjes bleven lang be-
staan. Wel veranderden in de loop van de negentiende eeuw de opvattingen 
over de wenselijkheid van het lezen door het volk tamelijk ingrijpend. Domi-
nees en priesters zagen wel in dat een compleet leesverbod voor de lagere 
standen moeilijk was af te dwingen. Bovendien, het inzicht groeide dat lezen 
niet alleen met argwaan bekeken moest worden: het gedrukte woord kon niet 
alleen een bron van verderf en zedeloosheid betekenen, maar was natuurlijk 
ook de drager van een boodschap. Eigen kranten, tijdschriften, brochures en 
zorgvuldig geselecteerde bibliotheeklectuur konden die onder de aandacht 
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brengen. Het nauwgezet waken over wat het volk onder ogen kreeg, werd zo 
de nieuwe doelstelling. Niet langer werd het lezen als zodanig als verderfelijk 
beschouwd, wel het lezen van de verkeerde lectuur. Als gevolg van deze om-
slag ontstonden steeds meer confessionele volksbibliotheken die verant-
woorde lectuur aanboden. Vaak waren het landelijke organisaties die, net als 
het Nut, overal bibliotheken oprichtten. Dit netwerk van confessionele volks-
bibliotheken moest een buffer vormen tegen de rampzalige invloed van de 
immer wassende stroom onzedelijke, goddeloze en verderfelijke lectuur.6

De bedenkelijke invloed van de roman
Bij dat laatste werd vooral gedacht aan romans en socialistische blaadjes. De 
lectuur van romans bleef gedurende de hele negentiende eeuw veel volksop-
voeders, geestelijken en pedagogen angst inboezemen. Met de groei van het 
aanbod van boeken, tijdschriften en kranten, een verbetering van het distri-
butienetwerk en een toename van het aantal leenbibliotheken waar van alles 
te krijgen was, nam deze angst eerder toe dan af. In 1892 klom emeritus pre-
dikant H. Ernst in de pen om in 75 pagina’s uiteen te zetten wat zijns inziens 
‘De bedenkelijke invloed van den hedendaagsche roman op het volksleven’ 
was.7 Zijn donderpreek gold niet alleen het volk, maar alle ‘rangen en vertak-
kingen’.8 Hij herhaalde alle oude argumenten en voegde er een paar nieuwe 
aan toe, ondertussen kwistig strooiend met namen van auteurs. Het ge-
schrift van Ernst geeft een goed beeld van de toenmalige gedachtegang in 
confessionele kring, daarom sta ik er langer bij stil. Ernst wond zich erg op 
over de realistische of naturalistische roman, volgens hem:

vooral voor de jeugd riolen op zedelijk gebied, wier verpestende, gif-
tige dampen ongemerkt indringen in het gedachteleven der lezers. 
Hartstochten en driften op z.g. artistieke wijze beschreven, ontleed 
en geschilderd met verven zóó kleurig en gloeiend, zóó plastisch of 
aanschouwelijk, zóó photografisch getrouw, dat ’t wel niet anders 
kan, dan dat de smetstof der zinnelijkheid in totdusverre reine, al-
thans betrekkelijk reine en onschuldige harten overgebracht wordt.9

En aan welke auteurs moeten we dan denken? In de eerste plaats natuurlijk 
aan Émile Zola en verder aan Guy de Maupassant. Van De Maupassant ver-
meldde Ernst nadrukkelijk dat hij verslaafd zou zijn aan ether en morfine. 
Een verdorven schrijver kon volgens hem niet anders dan verdorven romans 
publiceren. Verder noemt Ernst toentertijd populaire auteurs als Paul Alexis, 
Georges Ohnet, Berthold Auerbach en Ernst Eckstein.10 Ook een vader-
landse auteur als Busken Huet met zijn Lidewijde, krijgt ervan langs. Zelfs 
over de in onze ogen oerdegelijke Jan ten Brink met zijn weinig opwindende 
proza jammert Ernst vertwijfeld: ‘Hoe kon zulk een hoogbegaafd man er 



203

toe komen, aan den afgod van het realisme in de letterkunde te offeren door 
pennevruchten zoo wansmakelijk voor ieder rein vrouwelijk en kinderlijk 
gemoed als Een schitterende carrière?’11 Hij wil nog wel zover gaan om toe te 
geven dat de naturalistische schrijvers er niet op uit zijn de lezers en lezeres-
sen tot onzedelijkheid te brengen, maar:

zoo is toch de onwillekeurige invloed der door hen geschetste on-
zedelijke tafereelen van dien aard, dat deze het zedelijkheidsgevoel 
eerst beleedigen, vervolgens afstompen, en aan menige tot zinnelijk-
heid reeds in den aanvang overhellende natuur voedsel en prikkel 
bieden voor onreine phantasie.12

‘Roman-aanbidding’ zoals Ernst het noemt, heeft ook als treurig bijverschijn-
sel dat de gezelligheid in huis verloren gaat. Wij worden uitgenodigd ons een 
gezin voor te stellen, ’s avonds om acht uur. De volwassen leden van het gezin 
zitten strijk en zet ieder met een roman voor zich, ‘hetzij uit het leesgezel-
schap of uit een boekverkoopersbibliotheek gehuurd’. De vader en de volwas-
sen zoons ‘worden niet zelden door de romanlievende leeslust van de overige 
huisgenoten het huis uitgedreven’, de eerste naar de sociëteit, de anderen naar 
kameraden of het koffiehuis. Het zijn dus vooral de vrouwen die zich aan deze 
passie overgeven en door hun ongezellige gedrag de mannen het huis uit ja-
gen. En dat alles komt door het lezen van romans, want de ‘roman boeit, 
kluistert, ketent, maakt van den lezer of lezeres een slaaf of slavin’.13 Vervol-
gens weidt de bezorgde emeritus predikant nog vele bladzijden uit over het 
gebrek aan christelijke moraal in de romans en de vijandige houding jegens 
het christendom. Dat romanciers zich vrolijk maken over de katholieke Mari-
averering en ‘alle geestelooze en smakelooze sprookjes, fabeltjes en legenden 
daaraan verbonden’, zal niemand erg vinden, tenzij iemand zelf als ‘aanhan-
ger van het Pausdom in het netwerk van het bijgeloof verstrikt is’. Maar hij 
citeert vol afgrijzen passages uit een roman van Max Ring14 als: ‘spaar mij dat 
gezeur over dien verwenschten godsdienst (…). De godsdienst is een voort-
brengsel van ’s menschen verhitte verbeeldingskracht, en onder ons gezegd, 
een groote stommiteit, afkomstig uit de vlegeljaren der menschheid.’15

Ernst moest hier allemaal niets van hebben. Zijn oplossing was wettelij-
ke censuur. Als dat niet zou lukken, dan moesten boekhandelaren die wei-
gerden slechte romans en schadelijke lectuur te verkopen, extra voordelen 
krijgen. Ten slotte, geheel in de geest van de tijd, riep Ernst op om bonden of 
verenigingen op te richten die slechte romanlectuur zouden moeten tegen-
gaan en goede romanlectuur bevorderen. Maar of dit geholpen zou hebben? 
Mensen lazen nu eenmaal liever ‘slechte’ romans dan brave verhaaltjes. Uit-
spraken zoals die van Ernst zijn moeiteloos te vinden in allerlei waarschu-
wingen over de invloed van onzedelijke en slechte lectuur, want de teneur 



204

van zijn geschrift was zeker niet specifiek protestants. Integendeel, de af-
schuw van slechte romanlectuur was minstens even sterk in roomse kring. 
Het verschil met veel anderen is dat deze emeritus predikant allerlei auteurs 
en titels noemde, en niet in vage algemeenheden bleef steken.

Soorten volksbibliotheken
De ideeën van Ernst sloten naadloos aan bij de zorgen van veel dominees en 
pastoors over de lectuur van ‘hun’ volk. Een oplossing was om de eigen reli-
gieuze normen en waarden te propageren door middel van eigen volksbi-
bliotheken, maar het probleem bleef bestaan hoe de gelovigen af te scher-
men voor andere opvattingen. De confessionele bibliotheken bestonden van 
ongeveer 1850 tot ver in de twintigste eeuw naast de leesbevorderende acti-
viteiten van de Nutsbibliotheken, die zich toelegden op het aankweken van 
algemene burgerlijke en christelijke deugden. De confessionele bibliotheken 
en het Nut vonden elkaar in hun afkeuring van slechte romans, zij het dat de 
definitie van wat slecht was, uiteenliep. We weten echter niet veel van de sa-
menstelling van de collecties en de mate waarin deze van elkaar verschilden, 
dan wel overlapten.

Volksopvoeders van allerlei richtingen gebruikten dezelfde metaforen 
om te waarschuwen voor de schadelijke invloed van ‘slechte boeken’. We za-
gen al dat Ernst de naturalistische romans vergeleek met ‘giftige dampen’ 
die de lezer bedwelmden, en sprak over de ‘smetstof der zinnelijkheid’. Ook 
in de volgende hoofdstukken zal blijken dat verderfelijke lectuur vaak werd 
geassocieerd met gif of besmetting. Dit heeft natuurlijk te maken met de 
negentiende-eeuwse ontdekking dat tastbaar vuil in de steden soms inder-
daad giftig was of besmetting kon veroorzaken. Erger nog, onzichtbare 
smetstoffen waren de oorzaak van desastreuze epidemieën. Niet verwon-
derlijk zag men in ‘vuile boeken’ een besmettingsbron, des te alarmerender, 
omdat het gevaar lang niet altijd onmiddellijk zichtbaar was.16 In de gebruik-
te metaforen was een lezer van zulke boeken nooit een gezonde, blozende 
adolescent, maar eerder een koortsige hologige teringlijder, of op zijn minst 
een wereldvreemd bleekneusje.

Een heel wat onbekommerder invalshoek had de socialistische leesbewe-
ging, die eind negentiende eeuw opkwam. Deze ging vanzelfsprekend hele-
maal niet uit van lezen als middel om religieuze, burgerlijke of morele deug-
den in te prenten. Nee, in plaats van ‘kennis leidt tot beschaving’ was het 
adagium ‘kennis is macht’. Culturele verheffing zou leiden tot emancipatie. 
Daarom leefde in socialistische kringen duidelijk de wens dat elke arbeider 
via het lezen kennis zou maken met de hogere cultuur, maar uiteraard zon-
der de socialistische idealen te verloochenen. Overigens was dit vooral de 
wens van de voorhoede van de beweging. Erg succesvol bleken educatieve 
initiatieven voor het gros van de laagopgeleide arbeiders niet.17
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Helemaal los hiervan stond de commerciële uitleensector zonder enige 
ideële doelstelling. Tot deze sector behoorden welvoorziene leesbibliothe-
ken, meestal verbonden aan boekhandels, maar ook kleine winkelbibliothe-
ken. Winkelbibliotheken waren gevestigd in gewone winkels, die als extra 
bron van inkomsten een uitleenbibliotheek exploiteerden. Behalve over de 
boekhandels die een leesbibliotheek exploiteerden, is over deze sector erg 
weinig bronnenmateriaal bewaard gebleven. Een doorn in het oog van zo-
wel de Nutsmannen, de predikanten als de katholieke geestelijkheid, was dat 
deze commerciële boekhandels duidelijk floreerden. Na 1850 kwamen er 
steeds meer bij. Daarnaast waren uitdragerijen met tweedehandsboeken en 
goedkope series voor lezers die iets te besteden hadden, een alternatief voor 
het leencircuit. De geestelijkheid had op de commerciële sector helemaal 
geen greep, er zat niets anders op dan de eigen bibliotheekcollectie aan te 
prijzen en voortdurend te waarschuwen voor ‘den steeds meer en meer aan-
groeijende verspreiding van slechte en zedelooze lectuur’. De eigen biblio-
theek was een ‘tegengift (…) tegen de zoo kwistig uitgestrooide en zoo ge-
makkelijk te verkrijgen verderfelijke geschriften’.18

Zo waren er in de tweede helft van de negentiende eeuw zowel confessi-
onele als op neutrale leest geschoeide volksbibliotheken, naast de commer-
ciële leenbibliotheken. Sinds de eeuwwisseling kwam daar de socialistische 
leesbeweging bij. De eerste openbare leeszalen en bibliotheken (olb’s) da-
teren van omstreeks 1900. Ze hadden veel succes en verdrongen uiteindelijk 
alle andere soorten uitleenbibliotheken. Het was wel een proces van lange 
adem, want tot diep in de vorige eeuw bleven allerlei uitleenvormen naast 
elkaar bestaan. De verzuiling heeft daaraan bijgedragen. Tot in de jaren zes-
tig van de vorige eeuw bestonden er veel confessionele volksbibliotheken. 
Katholieke en protestantse geestelijken hoopten door middel van deze bi-
bliotheken ‘hun’ lezers binnen de eigen gelederen te houden en zo controle 
te kunnen uitoefenen op wat hun eigen geloofsgenoten, vooral de minderbe-
deelden, onder ogen kregen. Of hun kudde zich altijd afzijdig hield van alles 
wat verboden was, is daarmee natuurlijk niet gezegd.

Op zoek naar de lener
Dit overzicht van de mogelijkheden om boeken te lenen voor lezers uit de 
kleine burgerij of de volksklasse is niet nieuw,19 maar op gedetailleerd niveau 
is vrijwel niets bekend over het leencircuit. We weten weinig van de dicht-
heid van het bibliotheeknetwerk, van de aantallen leners, van overeenkom-
sten en verschillen tussen de ideële, confessionele en commerciële collec-
ties. Evenmin is duidelijk tegen welke kosten minder bemiddelde lezers aan 
boeken konden komen. Wie die minder bemiddelde lezers waren is ook erg 
vaag. We weten wel heel wat over de sociale samenstelling van chique leesge-
zelschappen en leesmusea, die vooral de plaatselijke intellectuele elite van 
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boeken voorzagen. Helemaal homogeen van samenstelling waren ze niet, 
want zoals bleek uit hoofdstuk 5 namen ze wel eens een enkele ambitieuze 
onderwijzer of boekhandelaar in hun gelederen op. Maar ze zijn bepaald 
ongeschikt om ook maar iets te zeggen over het leengedrag van groepen die 
niet tot de deftige stand behoorden.

De doelstellingen van bibliotheken op ideële of confessionele basis ver-
melden soms wel het beoogde publiek, veelal ‘het volk’, maar dat zegt bar 
weinig over de sociale status van dat beoogde publiek. Gaat het hier om de 
ongeschoolde of geschoolde arbeiders? Om minvermogenden? Bezochten 
leden van de fatsoenlijke kleine burgerij, zoals zelfstandige ambachtslieden 
en middenstanders óók de volksbibliotheken of vormden zij misschien juist 
de hoofdmoot van de boekenleners van deze instellingen? Is het aan te ne-
men dat mensen bij verschillende bibliotheken boeken leenden? Wat was 
het aandeel van vrouwen in dit leespubliek?20 Het zal duidelijk zijn dat de 
vraag wie er leende nog het moeilijkst te beantwoorden is, maar desondanks 
verdiept een gedetailleerde reconstructie van de bibliotheekinfrastructuur 
het inzicht in de diverse leencircuits. Het is daarbij min of meer onvermijde-
lijk dat de volksbibliotheken vooral bekeken worden vanuit het perspectief 
van de burgerij, omdat we over de lezers zo weinig weten. Maar de reacties 
van de burgerij op het leesgedrag van het volk geven, zij het vertekend door 
burgerlijke waardeoordelen die eraan kleven, wel een idee van wat men las. 
Bestudering van catalogi heeft hetzelfde nadeel, de boekencollecties zijn 
immers niet uitsluitend naar de wensen van de lezers opgebouwd. Toch 
maakt dat ze niet waardeloos. Catalogi geven weliswaar niet op individueel 
niveau informatie over wat men las, maar kunnen, onderling vergeleken, 
heel goed een beeld geven van wat in welke kring werd aangeboden aan lees-
stof. Het karakter van de verschillende volksbibliotheken komt vooral bij 
zo’n vergelijking goed naar voren. Het lokale niveau is voor een dergelijke 
reconstructie van de infrastructuur het aangewezen kader.

In dit deel zal ik daarom, net als in deel i en ii, de Haarlemse situatie on-
derzoeken. Haarlem is ideaal voor dit soort onderzoek. Er bestond een heel 
scala aan volksbibliotheken, niet in de laatste plaats wegens de confessionele 
diversiteit: 40 procent van de bevolking was katholiek, de rest was voorna-
melijk protestants, in alle gradaties van orthodox tot vrijzinnig. Bovendien 
had Haarlem, zoals veel steden, een expanderende industrie, dus ook veel 
‘volk’. Haarlem kan zo redelijk model staan voor de leescultuur van de stede-
lijke lagere klassen omstreeks 1900. Waar mogelijk plaats ik de Haarlemse 
situatie in het landelijke kader.

Als uitgangspunt voor de reconstructie van de bibliotheekinfrastructuur 
neem ik de uitleenbibliotheken die tussen ongeveer 1850 en 1920 bestonden. 
Het precieze eindjaartal is 1922, maar een enkele maal zal ik de lijn verder 
doortrekken. Het eindjaar 1922 hangt samen met de opening van de open-
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bare leeszaal en bibliotheek in Haarlem in dat jaar. Met de komst van de olb 
en de daarbij behorende overheidssubsidie ontstond een fundamenteel 
nieuwe situatie in de plaatselijke bibliotheekwereld. De Haarlemse biblio-
theekgeschiedenis is na 1922 niet minder boeiend, maar de eerste jaren van 
de volksbibliotheken zijn dan voorbij. Bovendien is binnen de omgrenzing 
van het tijdvak van ongeveer 1850 tot 1920 ook de geschiedenis van de lees-
cultuur van de elite en die van de veranderingen in het boekenbezit geschetst. 
De bronnen voor dit deel van het onderzoek zijn vooral jaarverslagen, cata-
logi en reglementen van plaatselijke bibliotheken, aangevuld met adviezen 
voor collectievorming, voorschriften, een enkel gedenkboek of rapport, en 
wat schaarse informatie over wat mensen werkelijk lazen. Een belangrijke 
bron is het Haarlemse Jaarboekje, dat tussen 1891 en 1921 verscheen. Dit 
Jaarboekje vermeldt van honderden verenigingen meestal zowel de bestuurs-
leden, doelstelling, ledenaantal als de contributie. Van veel instellingen met 
een bibliotheek of leeszaal is informatie in het Jaarboekje opgenomen.

Zoals gezegd is het moeilijk precies vast te stellen wie de verschillende 
goedkope bibliotheekinstellingen bezochten. Wel is het mogelijk grenzen 
aan te geven. Voor een paupergezin dat met minder dan ƒ 6 per week moest 
zien rond te komen, was een kwartje voor een volksuitgave van een boek een 
onoverkomelijk bedrag. Ook een serie eenvoudige volksverhalen, die per 
twaalf deeltjes ƒ 2,50 kostte, was onbetaalbaar. Maar zelfs de paar centen die 
gevraagd werden als contributie of leesgeld voor een uitleenbibliotheek wa-
ren voor deze mensen snel een te hoge drempel. Als ze boeken wilden lezen, 
waren ze vooral aangewezen op de gratis volksbibliotheek. Veel bibliotheken 
vroegen een kleinigheid, maar welk type lezer of lezeres kon dat betalen?

Arm en rijk in Haarlem
Van de Haarlemse inkomensverhoudingen van voor 1890 weten we bijna 
niets. Er is geen informatie die de hele bevolking betreft. Zoals al vermeld in 
hoofdstuk 4, staat wel vast dat in de jaren voor 1890 de inkomensverhoudin-
gen niet gunstiger waren dan in 1890 en de jaren daarna. Voor heel Neder-
land geldt namelijk dat de reële lonen sinds ongeveer 1860 stegen, aanvanke-
lijk tamelijk traag, maar vooral tegen het eind van de eeuw met grote sprongen. 
Over de hele periode 1860-1900 stegen de reële lonen spectaculair om daar-
na min of meer op eenzelfde niveau te blijven. Deze stijging is ook voor Haar-
lem vast te stellen, zij het dat we alleen het laatste deel ervan kunnen zien. 
Deze inkomensstijging werd in hoofdstuk 4 aangewezen als een belangrijke 
verklarende factor voor een stijging van het aantal gezinnen met enig boe-
kenbezit. Vanzelfsprekend had de inkomensstijging ook effect op het lenen 
van boeken. Stijgende inkomens maakten het gemakkelijker een paar centen 
leengeld te betalen. Het is voor de hoofdstukken die volgen van belang een 
idee te hebben van de financiële mogelijkheden van verschillende sociale 
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groepen. Hieronder volgt een overzicht van de weekinkomens en beroepen 
van gezinshoofden en alleenstaanden in Haarlem in 1890 en in 1912.

Toelichting
Groep 1: armen
1890: inkomen minder dan ƒ 6.
1912: inkomen minder dan ƒ 10.
In 1890 en 1912 bestaat deze groep uit mensen met onzekere inkomens als 
losse werklieden, ongeschoolde fabrieksarbeiders en -arbeidsters, sjouwers, 
grondwerkers, venters, weduwen met een winkeltje of die als werkster aan de 
kost moesten komen. Tot deze groep behoorden veel bejaarden. In 1890 vielen 
ook mensen met vastere inkomens, zoals knechten in het ambacht, dienstbo-
den, naaisters, koetsiers, ongeschoolde arbeiders in de bouw, in deze inko-
menscategorie. In 1912 verdienden mensen met deze laatste beroepen vaak 
meer. Ze vielen sociaal gezien nog wel in de onderste lagen, maar behoorden 
niet meer tot de allerarmsten. Bovendien was er tussen 1890 en 1912 sprake 
van opwaartse mobiliteit: veel zonen van knechten of ongeschoolde fabrieks-
arbeiders hadden scholing gehad en klommen op tot groep 2a.

Groep 2: bovenste laag van de arbeiders en onderste laag van de kleine burgerij
1890: 2a: inkomen tussen de ƒ 6 en ƒ 10; 2b: inkomen tussen de ƒ 10 en ƒ 20
1912: 2a en 2b: inkomen tussen de ƒ 10 en ƒ 20.

Groep 2a: Deze groep bestaat uit geschoolde arbeiders in drukkerijen, de 
metaalnijverheid en de bouw, en de kleine burgerij van winkeliers en winke-
liersters, ambachtslieden zonder personeel zoals timmerlieden, smeden en 
schilders.

Tabel 7.1  Verdeling Haarlemse huishoudens (hh) naar weekinkomens, 1890 en 191221 
 

 inkomen 1890 % 

aantal hh 

 0082 42 6 ƒ nad rednim nemra           1

 0064 04 01 ƒ tot 6 ƒ   srediebra edloohcseg         a2

 0022 91 02 ƒ tot 01 ƒ  jiregrub enielk gaal etsredno         b2

 0511 01 04 ƒ tot 02 ƒ jiregrub enielk nrek           3

 054 4 08 ƒ tot 04 ƒ nepeorgneddim eregoh           4

 052 2 08 ƒ nad reem etile           5

 

 inkomen 1912 % 

 0052 51 01 ƒ nad rednim nemra           1

2a+2b geschoolde arbeiders en kleine burgerij                                            ƒ 10 tot ƒ 20 58                           9500 

 0052 51 04 ƒ tot 02 ƒ jiregrub enielk nrek           3

 0011 7 08 ƒ tot 04 ƒ nepeorgneddim eregoh           4

 009 5 08 ƒ nad reem etile           5
 

Toelichting 
Groep 1: armen 
1890: inkomen minder dan ƒ 6 
1912: inkomen minder dan ƒ 10 
 

aantal hh 
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Groep 2b: ambachtsbazen, zoals meesterkleermakers en meestersmeden 
met een paar man personeel, (banket)bakkers en slagers, winkeliers en 
kooplieden in groenten, aardappelen, manufacturen, meubels en aarde-
werk, kroegbazen, lagere beambten en hoofdarbeiders zoals politieagenten, 
onderwijzers en onderwijzeressen, boekhouders en kantoorbedienden, in 
1912 ook vrouwen in kantoorbanen.

Als tijdgenoten het hadden over ‘het volk’, bedoelden ze ofwel groep 1, of 1 
plus 2a, of groep 1 plus 2a en 2b. Het is lang niet altijd duidelijk over welk 
‘volk’ ze het hadden.22 Deze vaagheid neemt niet weg dat de tijdgenoten een 
scherp sociaal onderscheid maakten tussen de arbeidende klasse enerzijds 
en de kleine burgerij anderzijds. Maar begin twintigste eeuw, toen geschool-
de arbeid steeds belangrijker werd, bestonden qua financiële draagkracht 
vloeiende overgangen tussen de bovenste laag van de arbeidersklasse en de 
onderste laag van de kleine burgerij.

Groep 3: kerngroep van de kleine burgerij
Zowel in 1890 als in 1912: inkomen tussen de ƒ 20 en ƒ 40.

Kooplieden en winkeliers in luxere artikelen, zoals comestibles en fruit, par-
fumerieën, antiek, geen ambachtslieden meer, behalve grote timmerbazen, 
en eigenaren van betere koffiehuizen en logementen, jongere leraren en lera-
ressen in het middelbaar onderwijs, hoofdonderwijzers, ambtenaren zoals 
hoofdopzichter van gemeentewerken, kleine renteniers.

Groep 4: hogere middengroepen: bovenste laag kleine burgerij en onderste laag 
elite
1890 en 1912: inkomen tussen de ƒ 40 en ƒ 80.

Grotendeels dezelfde beroepen als die van de vorige groep, maar met hoge-
re inkomens, plus de onderste laag van de elite: leraren en rector van het 
gymnasium, jongere leden van de elite zoals artsen, notarissen, commissio-
nairs en predikanten, daarnaast renteniers.

Groep 5: elite of gegoede burgerij
1890 en 1912: inkomen meer dan ƒ 80.

Notarissen en advocaten met eigen kantoor, ingenieurs, architecten, predi-
kanten, grote ondernemers, rijke kooplieden, bankdirecteuren, hoge ambte-
naren en bestuurders (burgemeester, wethouder, dijkgraaf), rechters, rente-
niers.
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De tabel geeft goed weer hoe dynamisch de Haarlemse samenleving was 
in de decennia rondom de eeuwwisseling. Net als in andere grote steden 
nam het aantal inwoners snel toe: van 50.000 in 1890 tot ruim 70.000 in 
1912. Het aantal huishoudens steeg met 50 procent, van 11.000 naar 16.500. 
Ook al zou er niets veranderd zijn aan de inkomens, betekende dit dat het 
aantal potentiële lezers flink toenam. Maar de inkomens stegen. Door deze 
algemene welvaartsstijging en opwaartse sociale mobiliteit veranderden de 
maatschappelijke verhoudingen. Hoe groot het effect van de economische 
groei was, blijkt uit de tabel. In 1890 leefde ongeveer een kwart van de Haar-
lemse huishoudens in grote armoede en had circa f 6 per week te besteden, 
terwijl nog eens 40 procent tussen de ƒ 6 en ƒ 10 aan inkomen had. In totaal 
verdiende dus twee derde van de huishoudens minder dan ƒ 10. Ruim twee 
decennia later, in 1912, bleef nog maar 15 procent van de huishoudens onder 
de ƒ 10 per week!23 Er was in 1912 nog altijd een armoedige onderlaag, maar 
hij was wel kleiner dan voorheen. Vooral de onderste lagen in de samenle-
ving profiteerden van de economische groei. Boven het bestaansminimum 
van f 10 leefde nu een brede groep, bijna 60 procent van de huishoudens, die 
nog lang niet rijk was, maar de ergste armoede en bestaansonzekerheid ach-
ter zich had kunnen laten.

De inkomens stegen over de hele linie behoorlijk, zodat meer mensen iets 
konden missen voor de leenbibliotheek. Tegelijkertijd laat de tabel zien hoe 
scheef de inkomensverdeling nog was. Het Leesmuseum en De Vereeniging 
rekruteerden hun leden vooral uit de lagen 4 en 5, die ƒ 10 of ƒ 15 per jaar voor 
het lidmaatschapsgeld gemakkelijk konden missen. Maar voor anderen wa-
ren dit kapitalen. Geen wonder dat tussen de gratis volksbibliotheek en de 
peperdure eliteleesgezelschappen een heel scala aan leesbibliotheken ont-
stond. Niet alleen ging het om leenbibliotheken voor nauw omschreven groe-
pen, zoals protestanten of katholieken, er verschenen ook talloze bibliothe-
ken met een gemêleerd lezerspubliek op het toneel. Een hoofdrol was hierbij 
weggelegd voor het type leenbibliotheek dat aan het eind van dit deel aan bod 
komt: de commerciële bibliotheek. Bij dit laatste type raakte de leescultuur 
van het volk en de kleine burgerij aan die van de elite.



211

8 

Confessionele leescultuur

Protestanten1

Dé protestantse leescultuur bestaat niet, want de waaier aan religieuze opvat-
tingen van protestanten leidde tot evenzoveel gradaties in denkbeelden over 
de juiste leescultuur, van orthodox tot vrijzinnig. Al deze stromingen ont-
plooiden in de tweede helft van de negentiende eeuw een reeks van ini tiatieven 
om de evangelische boodschap uit te dragen en het volk te ont wikkelen. Een 
christelijke leesbibliotheek, nauw aansluitend bij de eigen opvattingen, werd 
gezien als een onmisbaar element om de idealen te verwezenlijken. Aan de 
orthodoxe kant waren al omstreeks 1850 de eerste tekenen zichtbaar van een 
offensief van de culturele voorhoede om het volk goede, christelijke lectuur te 
verschaffen. Dit hing samen met het evangelische elan van de Reveilbewe-
ging. Een van de initiatiefnemers was de uitgever Hendricus Höveker, die in 
1844 de Vereeniging ter Bevordering van Christelijke lectuur oprichtte. De 
leden van deze vereniging kregen jaarlijks een aantal van zijn boeken. Hoewel 
het idee erg aansloeg, was de hoge contributie van ƒ 5 per jaar een onoverko-
melijke hindernis voor een groot deel van het volk.2 Een andere, meer op de 
lagere sociale klassen gerichte actie was de oprichting van de Amsterdamse 
Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid (vvw) in 1847. Via zondagsscho-
len, naai- en breischolen en huisbezoek aan de armen combineerde de ver-
eniging evangelisatie, sociaal werk en volksontwikkeling. Maar niet alleen 
volksontwikkeling was een belangrijk doel, minstens even belangrijk was de 
godsdienstige ontwikkeling van de leden zelf.3
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Een bibliotheek hoorde daarbij. Deze was niet alleen een instrument om 
‘de waarheid’ te verbreiden, maar volgens de oprichters ook een middel voor 
het volk om ‘de lange winteravonden kosteloos en nuttig te besteden’.4 De 
bibliotheek in Amsterdam begon bij een van de leden thuis en bestond uit 
een ‘samengeraapt zootje’ van 350 boeken, vooral beschikbaar gesteld door 
leden die wat kwijt moesten uit de eigen boekenkast. Schenkingen van een 
aantal notabelen, predikanten en uitgevers verbeterden de collectie, boven-
dien kwamen er donaties in geld, zodat het mogelijk was nieuwe boeken aan 
te schaffen. Bij het 25-jarig jubileum van de vereniging was de collectie in-
middels gegroeid tot ruim elfduizend delen en waren er naast de uitleenbi-
bliotheek in het hoofdgebouw in de Elandstraat een aantal dependances.

Vanuit Amsterdam verspreidde de vereniging zich naar andere steden, 
zoals Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Leiden. De Haarlemse afdeling 
ging in 1858 van start. Van deze afdeling is weinig archiefmateriaal bewaard, 
slechts een paar jaarverslagen uit de eerste jaren en twee bibliotheekcatalo-
gi, een uit de jaren tachtig en een uit 1893 of 1894.5 Net als bij de Amster-
damse afdeling was er in Haarlem een uitleenbibliotheek, die in elk geval 
tussen 1860 en 1920 bestond.6 Bij gebrek aan ledenlijsten is over de sociale 
samenstelling van de leden niets bekend, maar we weten uit de Jaarboekjes 
wel de namen van de bestuurders. Via de Adresboeken zijn hun beroepen 
meestal gemakkelijk te achterhalen. De voorzitter was godsdienstonderwij-
zer, de rest van het bestuur bestond uit ambachtsbazen, zoals twee schil-
ders, een meester kachelsmid en twee aannemers. Maar ook een steenhou-
wersknecht en een metaalbewerker waren lid van het bestuur. Het overgrote 
deel van het bestuur had dus beroepen die typisch waren voor de kleine bur-
gerij, maar dat zegt nog niet zoveel over de gewone leden.

Van de Amsterdamse afdeling van de vereniging is bekend dat de leden 
voornamelijk afkomstig waren uit de kleine burgerij. De leden noemden el-
kaar ‘broeder’ en ‘zuster’, maar alleen de eersten hadden het recht het woord 
te voeren en te stemmen. Vanzelfsprekend bestond, net als in Haarlem, het 
bestuur alleen uit mannen. In de hoofdstad bezetten uitgevers, onderwij-
zers, kantoorbedienden en kooplieden de meeste en de belangrijkste be-
stuursposten. Het bestuur lijkt daarmee uit wat minder eenvoudige mensen 
uit de kleine burgerij te hebben bestaan dan in Haarlem.7 De ‘werkende le-
den’, die de huisbezoeken aflegden, waren vooral ambachtslieden. Minver-
mogende gezinnen, die huisbezoek van de werkende leden konden verwach-
ten, mochten ook toetreden, maar alleen als ‘begunstigers’. Deze mensen 
waren zo arm dat het lidmaatschapsgeld van een paar centen in de week 
voor hen te begrotelijk was, zij waren daarom vrijgesteld van de verplichte 
contributie en mochten zelf weten wat ze betaalden.8 De Amsterdamse ver-
eniging had in het topjaar 1879 1554 leden en bijna evenveel begunstigers. De 
grote omvang van de vereniging verklaart misschien waarom het Amster-
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damse bestuur sociaal gezien wel iets anders van karakter was dan het Haar-
lemse.

De Haarlemse tak van de vvw mocht dan, net als de Amsterdamse, een 
typische vereniging zijn van de kleine burgerij, hij was veel minder groot. In 
1900 waren er in Haarlem zestig leden en begunstigers, terwijl de Amster-
damse afdeling toen al ongeveer negenhonderd leden en begunstigers telde. 
Maar de invloed van de vereniging reikte verder, want net als in Amsterdam 
organiseerden de Haarlemse broeders en zusters zondagsscholen. In 1900 
had de vereniging maar liefst zeven scholen met plaats voor vijfhonderd 
leerlingen.9 Daarmee werd invulling gegeven aan de doelstelling ‘door veler-
lei middelen de kennis van den Bijbel te bevorderen’. Arme gezinnen kregen 
zo via hun kinderen zondagsschoolboekjes in huis, die minimaal eens per 
jaar gratis werden uitgedeeld. Ook via bijbellezingen en traktaatjes kwamen 
ze in aanraking met het gedrukte woord.

Een andere manier om de doelstelling te bereiken was door ‘eene biblio-
theek, boeken bevattende, die de strekking hebben Gods Woord op te helde-
ren en te verklaren, levend Christendom te bevorderen of kennis der vader-
landsche, algemeene of natuurlijke geschiedenis te verbreiden’. De leden van 
de vereniging die wekelijks vier cent lidmaatschapsgeld betaalden, konden 
kosteloos lenen, maar dat gold ook voor de begunstigers die minder bijdroe-
gen.10 Daarmee bestonden nauwelijks financiële drempels. Het tweede jaar-
verslag, van 1860, meldt dat de collectie van de bibliotheek een omvang 
heeft van negenhonderd boeken, die in totaal ruim 1700 keer zijn uitgeleend 
aan bijna driehonderd leners.11 Geen erg indrukwekkende aantallen, want 
dit komt neer op slechts vijf à zes boeken per jaar per lener. Het aantal lezers 
zal groter zijn geweest, want zoals bij alle bibliotheekboeken is het heel goed 
voorstelbaar dat de geleende boeken circuleerden onder de gezinsleden. 
Ook kunnen de bibliotheekboeken zijn voorgelezen in de huiselijke kring.

Het was tamelijk gemakkelijk om boeken te lenen. Elk lid en elke begun-
stiger kon iemand aanbevelen bij het bestuur, waarna de betrokkene ook 
gratis boeken mocht lenen.12 Het is bij deze laagdrempeligheid een wonder 
dat er niet meer werd geleend. Misschien moest de loop er nog inkomen, 
want tien jaar later leenden ruim tweehonderd lezers in totaal zesduizend 
boeken, ofwel gemiddeld dertig boeken per lener. De leners konden niet 
meer dan twee boeken per keer meenemen, in de periode dat de bibliotheek 
open was: één avond per week tussen zeven en negen uur, van begin oktober 
tot eind maart.13 In dat licht gezien was het aantal uitleningen heel groot: de 
bibliotheek was maar 24 avonden per jaar open en bij een beperking van 
twee boeken per keer, kon een lener in een heel jaar maximaal 48 boeken 
lenen. In zo’n situatie wijst een gemiddelde van dertig boeken op een geani-
meerde belangstelling bij de lezers.

De bibliotheekbestuurders meldden in het jaarverslag van 1870 dat er 
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vooral druk gebruik was gemaakt van de lectuur voor jongelieden en dat met 
het oog daarop het bestuur trachtte ‘zijne inrigting met die boeken te ver-
rijken, die aantrekkelijk voor hen zijn, zooals Vaderlandsche Geschiedenis 
waarin, het wezen niet miskend, de daden Gods niet verzwegen en de band 
van eenheid tusschen Oranje en Nederland niet verminkt in voorgesteld 
wordt’. De jaarverslagen laten ook zien met welke beperkte middelen de bi-
bliotheek moest zien rond te komen. Omstreeks 1870 had de bibliotheek een 
budget van ƒ 67,50 per jaar. Ongeveer de helft hiervan bestond uit vrijwillige 
bijdragen van de leners. Daarnaast was er een klein bedrag aan giften en een 
vaste bijdrage van ƒ 20 uit de verenigingskas.

Er zijn twee catalogi bewaard, beide ongedateerd. De oudste is ergens uit 
de jaren tachtig, de jongste is vrij zeker van 1893 of 1894. Beide catalogi ken-
nen geen indeling, het zijn lijsten van boeken, alfabetisch gerangschikt op 
auteursnaam. De collectie telde in de jaren negentig ruim negenhonderd ti-
tels, allemaal Nederlandstalig.14 In het reglement, opgenomen in de catalo-
gus van 1893/1894, staat dat de lezer een cent per boek moest betalen, het 
bestuur was dus inmiddels van het volkomen gratis lenen afgestapt. Gezien 
de beperkte omvang van het bibliotheekbudget uit de jaren zeventig is dit 
niet zo vreemd. Dit leesgeld, hoe bescheiden ook, betekende wel een finan-
ciële barrière voor echt arme gezinnen. Omstreeks 1890 moesten nog altijd 
honderden gezinnen een beroep doen op de armenkas en had minstens een 
kwart van de gezinnen maximaal ƒ 6 per week te besteden, een inkomen 
waarbij boeken lenen algauw werd beschouwd als een overbodige of onbe-
taalbare luxe. Hoewel de inkomens na 1890 toenamen,15 waren er ook om-
streeks 1900 nog genoeg armoedzaaiers die elke cent moesten besteden aan 
elementaire levensbehoeften. Over de mogelijkheid voor de allerarmsten 
om in de jaren negentig nog steeds gratis te lenen, zoals eerder als begunsti-
ger of na aanbeveling bij het bestuur, zwijgt het reglement.

Een deel van de collectie was gericht op de (oudere) jeugd, vandaar de 
zeer ruime vertegenwoordiging van populaire schrijvers op dit terrein, 
vooral van twee topauteurs in protestants-christelijke kring: P.J. Andriessen 
(1815-1877) en E. Gerdes (1821-1898).16 Andriessen en Gerdes waren de 
voorhoede van een hele groep schoolmeesters die historische verhalen voor 
de oudere jeugd schreven. Ze verschilden wel aanzienlijk. Andriessen had 
een algemeen christelijk leespubliek op het oog en probeerde ‘alle godsdien-
stige geschilpunten’ zorgvuldig te vermijden. Kinderen van elke gezindte 
moesten van zijn boeken kunnen genieten. Ook toen hij zijn baan als onder-
wijzer opzegde om zich helemaal aan het schrijven te wijden, bleef Andries-
sen primair ‘de onderwijzer die op een prettige manier zijn lezers kennis van 
de eigen geschiedenis wilde bijbrengen’. Het werk van Gerdes richtte zich 
daarentegen op de gereformeerde jeugd. Anders dan bij Andriessen hadden 
de verhalen van Gerdes een sterke evangeliserende en antikatholieke teneur.
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Andriessen schreef meer dan tachtig jeugdboeken, met titels als De Re-
publiek in woeling en strijd, of de regeering van Prins Willem v 1751-1795; Erlo, de 
Heidenknaap of Nederland gedurende het tweede Stadhouderlooze bestuur; De 
tocht naar Rusland, of het begin van den val van ’t Keizerrijk 1812. Maar de va-
derlandse geschiedenis van de zeventiende eeuw was het favoriete thema. 
Net als Andriessen was de andere topauteur, Gerdes, oorspronkelijk een on-
derwijzer die zich later geheel aan de letteren wijdde. Ook hij werd bekend 
door zijn historische verhalen voor de jeugd, zoals Wibold, de Kloosterling, 
verhaal voor jonge lieden, tijdens Bossu’s overrompeling van Rotterdam, 1572 en 
Jan van Dalen, of de zegens des geloofs, een weezengeschiedenis. Zijn werk – 250 
delen! – werd vooral in series zondagsschoolboekjes uitgegeven, onder an-
dere door de firma G.F. Callenbach te Nijkerk. Daarnaast waren er drie an-
dere coryfeeën. In de eerste plaats Jan de Liefde (1814-1869), een dominee 
die als volksprediker volle zalen in Amsterdam trok en een pionier was op 
het gebied van christelijke jeugdliteratuur. Verder J.H. van Balen (1851-1921) 
en P. Louwerse (1840-1909), beiden oorspronkelijk onderwijzers die later 
van de pen leefden, net als Gerdes en Andriessen.17

Van Gerdes had de bibliotheek 54 titels in huis, Andriessen was ook goed 
vertegenwoordigd met 48 titels. In dit rijtje hoort ook Louwerse, met boe-
ken als De Schippersjongen, of Leiden in strijd en nood. De bibliotheek had 
veertien titels van hem. Ook Van Balen schreef historische verhalen, maar 
dan met een accent op spanning en avontuur, die zich vooral afspeelden in 
de koloniën. Van hem waren 24 titels op de planken te vinden. Daarnaast is 
Van Balen auteur van nogal wat reisverhalen. De Liefde ten slotte had succes 
met boeken als Wouter’s ontsnapping, of de inneming van Breda en Nathan de 
kajuitsjongen, of een reis naar Jerusalem. Hij was met negen titels in de col-
lectie vertegenwoordigd. Hoewel hij tientallen jeugdboeken schreef, was hij 
minder specifiek een jeugdboekenschrijver dan de andere auteurs. Net als 
van Gerdes verschenen de titels van De Liefde deels als zondagsschooluitga-
ven. De vereniging had ook veel zondagsschoolboekjes van minder bekende 
schrijvers in de collectie. Ongetwijfeld voldeden al deze schrijvers uitmun-
tend aan de wens van het bibliotheekbestuur dat zij een vaderlandse geschie-
denis schetsten waarin de daden Gods en de band tussen Nederland en 
Oranje in het juiste perspectief werden geplaatst. Gezien de gemengde sa-
menstelling van de vereniging is het niet zo vreemd dat de bibliotheek ook 
enkele titels speciaal voor meisjes had, zoals H.W. van Swinderen, Wees een 
zegen. Een boek voor onze vrouwelijke jeugd of het iets minder braaf klinken-
de De zwaluwen, een verhaal voor meisjes van rijpere leeftijd van Hedwig Gae-
de. Ten slotte waren ook Nederlandse vertalingen van buitenlandse jeugd-
boeken ruim vertegenwoordigd.

Het deel van de collectie dat voor de volwassenen bedoeld was, is minder 
gemakkelijk te typeren. Er zijn natuurlijk veel stichtelijke titels, zoals Wij zul-
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len elkander wederzien, woorden des levens bij de dood onzer dierbaren van 
J.J.L. ten Kate of De Kruiswoorden, zeven lijdenspreken van Nicolaas Beets. 
Zijn Camera Obscura ontbrak in deze bibliotheek. Daarnaast is er, geheel 
volgens de doelstelling, veel vaderlandse en algemene geschiedenis, meestal 
in de vorm van historische romans of verhalen. Zo had de vereniging van 
Bosboom-Toussaint haar roman over Maria van Oostenrijk in huis, maar 
andere titels niet. Ook van Van Lennep kregen de lezers alleen maar zijn 
Schetsen uit de geschiedenis des Vaderlands onder ogen, niet zijn Ferdinand 
Huyck. Verder wemelt het van onbekende, of op zijn best obscure auteurs. 
Uitzonderingen zijn Harriet Beecher Stowe, (De negerhut, slavernij was in 
deze kringen een veelbesproken thema), Hector Malot (Alleen op de wereld), 
Louise Alcott (Op eigen wieken, de vertaling van het wereldsucces Little wo-
men) en Mark Twain (Tom Sawyer). De enige schrijver voor volwassenen 
van wie de bibliotheek flink wat titels bezat, was de toentertijd in protes-
tants-christelijke kringen populaire Zuid-Afrikaanse auteur D’Arbez. Hij 
schreef veel historische romans over zijn geboorteland.18 De ‘natuurlijke ge-
schiedenis’ [biologie], ook een van de terreinen die de doelstelling noemde 
als aandachtsgebied, was zeer slecht vertegenwoordigd in de collectie.

Het is overigens niet altijd duidelijk welke titels nu precies voor volwas-
senen bedoeld waren en welke voor de jeugd. Werden Malot, Alcott en Twain 
alleen uitgeleend aan de oudere jeugd? Zelf gaf de bibliotheekcommissie in 
1871 aan dat ongeveer een derde van de collectie uit jeugdliteratuur bestond. 
Maar het begrip ‘jeugd’ is diffuus in de negentiende eeuw. ‘Jeugd’ kon slaan 
op zowel kinderen als op adolescenten, dus de ongehuwde jongelieden en 
jongedochters. Zondagsscholen waren bedoeld voor kinderen tot ongeveer 
twaalf jaar. De zondagsschoolboekjes van De Liefde en Gerdes werden op 
deze scholen gelezen en eens per jaar kregen de kinderen een boekje mee 
naar huis. Maar deze en andere auteurs schreven ook voor adolescenten én 
voor volwassenen. Waarschijnlijk ervoeren vooral lezers uit eenvoudige mi-
lieus dit onderscheid in lectuur niet zo scherp. Ouders met weinig leeserva-
ring genoten misschien, net als hun opgroeiende kinderen, van De zilveren 
schaatsen van Andriessen en de talloze ‘spannende’ verhalen-met-een-moraal 
van de zondagsschoollectuur. Jacques Dane haalt in dit verband een interes-
sante passage aan van een dominee, die waarschijnlijk uit eigen ervaring 
sprak: ‘menige winteravond ziet ook den werkman met ’t Zondagsschool-
boek van zijn kind voor zich, genietende van een lectuur, die ook hem zegen 
aanbrengt’.19 En ook een in 1899 uitgevoerde enquête van de Nederlandsche 
Protestantenbond wijst hierop:

Wat men van boeken in werkmansgezinnen aantreft zijn meestal 
kinderwerkjes, die van de Zondagsscholen, van Kerstviering of van 
Sinterklaas de kinderen in handen komen, en dikwerf met zorg be-
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waard, ook door de ouders en andere volwassen huisgenooten wor-
den ter hand genomen.20

Het is logisch dat ook de jeugdboeken uit de bibliotheken van de Vereeni-
ging, als ze eenmaal in huis waren, door meer gezinsleden werden gelezen, 
dus door volwassen mannen en vrouwen en door jongens en meisjes. Wat 
dan de doelgroep die de schrijver of uitgever voor ogen had precies was, 
deed niet zo ter zake. Voor de Haarlemse bibliotheekcommissie van de Ver-
eeniging was dat evenmin belangrijk. Zij sprak slechts de wens uit ‘dat zij 
een wezenlijk nut bij de jeugd bereiken mag dat hen tot nadenken brengt en 
voor volwassenen tot aansporing dienen zal van een ijveriger onderzoek van 
het woord Gods’.21

Ontegenzeggelijk alleen op jongemannen gericht zijn de boekencollec-
ties van twee jongelingsverenigingen, Nathanaël en de Haarlemsche Jonge-
lings Vereeniging (hjv). Nathanaël heette voluit de Christelijke Jongelings-
vereeniging ‘Nathanaël’ op gereformeerde grondslag onder de zinspreuk: 
‘Hebt de waarheid en den vrede lief’. De veertig leden kwamen bijeen in de 
gereformeerde kerk aan de Gedempte Oude Gracht voor bijbelbespreking, 
lezingen, ‘improviseeren en reciteeren’ en behandeling van de vaderlandse, 
algemene, kerk- en zendingsgeschiedenis. Ze betaalden een contributie van 
dertig cent per maand voor het verenigingslidmaatschap zelf en per seizoen 
vijftig cent extra om gebruik te kunnen maken van de bibliotheek.22 Deze 
bedragen geven meteen aan dat de jongelingen tot een hogere sociale groep 
behoorden dan de leden van de vvw. Een foto van de bibliotheek in het ge-
denkboek van 1917 laat in elk geval een flinke boekenkast zien, met daarbij 
twee keurig geklede jongelieden.

Nathanaël kwam voort uit twee afzonderlijke jongelingsverenigingen die 
in 1892 samengingen. Het is interessant om even stil te staan bij deze voorlo-
pers. De ene was de jongelingsvereniging van de Haarlemse Afgescheide-
nen, opgericht in 1869. Zij bouwden een bibliotheek op die primair bedoeld 
was om ‘Christelijke lectuur onder het volk te brengen’,23 maar in de praktijk 
functioneerde de bibliotheek vooral voor de eigen leden en begunstigers. 
Daarnaast werd in 1887/1888 een ‘kuyperiaanse’ gereformeerde jongelings-
vereniging opgericht, die in 1892 fuseerde met de jongelingsvereniging van 
de Afgescheidenen.24 De nieuwe jongelingsvereniging Nathanaël kreeg 
daardoor een gereformeerde grondslag. De doelstelling was ‘de komst van 
Gods Koninkrijk onder hare leden en naar buiten te bevorderen, en de uit-
breiding van de kennis der leden op historisch, kerkelijk en staatkundig ge-
bied en hiervan de anti-revolutionaire beginselen’.25 Maar de bibliotheek, 
waarvan we een catalogus hebben uit 1892 of vlak daarna, weerspiegelt niet 
de nieuwe doelstelling, maar is duidelijk ingebracht door de eerste jonge-
lingsvereniging, die van de orthodoxe Afgescheidenen. Artikel 1 van het re-



Bibliotheek en leden van de jongelingsvereeniging Nathanaël, 1917.



219

glement benadrukte toen nog steeds de verspreiding van Christelijke lec-
tuur onder het volk.

In een terugblik bij het 25-jarig bestaan van Nathanaël wordt de biblio-
theek als volgt getypeerd:

Bevatte de Bibliotheek aanvankelijk weinig meer dan wat leesboeken, 
zooals men die indertijd in Christelijke kringen bij voorkeur placht te 
lezen en enkele, vaak zeer verouderde, al te geleerd-taaie studieboe-
ken, langzamerhand kwam ook hier veel verbetering, naarmate men 
de eischen van een Bibliotheek voor de Jongelingsvereeniging beter 
ging verstaan. Zoo wordt al sinds jaren zooveel mogelijk gezorgd voor 
de beste en nieuwste bronnen voor de verschillende vakken en ge-
schiedt de aankoop niet te hooi en te gras en van dit te veel en dat wei-
nig, maar volgens systeem en na uiterst zorgvuldige overwegingen.26

Helaas kunnen wij deze transformatie van de bibliotheek niet volgen, want 
de enige catalogus is die van 1892, die dus liet zien wat men ‘indertijd’ placht 
te lezen. Met die gedachte in het achterhoofd moeten we deze catalogus be-
kijken.27 Waaruit konden deze jongeren kiezen? Er waren begin jaren negen-
tig ongeveer driehonderd titels. Dit aantal zou groeien naar vierhonderd in 
1900 en vijfhonderd titels in 1917. De catalogus somt veel stichtelijke werken 
op, kerk- en zendingsgeschiedenis, daarnaast vaderlandse en algemene ge-
schiedenis. In de categorie ‘Verhalen’, ongeveer 150 titels, treffen we nogal 
wat aan van Andriessen en Gerdes, naast overigens veel van volslagen onbe-
kende auteurs. Maar op de planken stonden ook boeken van Bosboom-
Toussaint (onder andere Het huis Lauernesse en Een kroon voor Karel den 
Stouten), Oudejaarsavond van C.E. van Koetsveld, Beets’ Camera Obscura en 
De negerhut van Beecher Stowe. Behalve de geschiedenisboeken is er in deze 
catalogus van begin jaren negentig geen lectuur die algemene maatschap-
pelijke kennis of vakkennis aandraagt. Dat zou later dus anders worden.

De bibliotheek, gevestigd in de consistoriekamer van de kerk, was aan-
vankelijk eens in de week open op zondagavond van acht uur tot halfnegen. 
Interessant is ook de bepaling in het reglement: ‘Leden der Jongelieden-ver-
eeniging kunnen slechts om de 14 dagen van de Bibliotheek gebruik maken.’ 
Dit was een manier om een te grote toeloop tijdens het halve uurtje openstel-
ling te vermijden. Ook werd met deze beperking de bescheiden collectie zo 
eerlijk mogelijk verdeeld over de belangstellenden. Het reglement vermeldt 
overigens niet een maximum aantal boeken per uitlening, noch iets over een 
verplichte spreiding over diverse categorieën bij de keuze. Dat neemt niet 
weg dat deze vorm van lenen, zoals bij al dit soort kleine bibliotheekjes, wei-
nig anoniem was. Daardoor was nauwgezette controle op de uitleen moge-
lijk, omdat de bibliothecaris van alles kon ‘ontraden’ of ‘aanbevelen’.
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De koersverandering van Nathanaël blijkt ook uit het fraaie gedenkboek 
bij het 25-jarig bestaan in 1917. Vastgesteld werd dat de jongelingsvereniging 
een tweeledig doel had: zowel de geestelijke vorming en ontwikkeling, 
als het ‘evangeliseerend philanthropiseerend element’. Dit laatste ging de 
krachten van de jongelingen eigenlijk te boven, want: ‘De Jongeling móet 
op nemen; hij moet niet willen geven. Dat geven komt later op zijn bestemder 
tijd.’ Daarom moesten naast bijbelbespreking en geschiedenis ook andere 
onderwerpen op het programma staan, vooral antirevolutionaire beginselen 
en maatschappelijke onderwerpen, want:

Beide vakken, hoe uitermate moeilijk ze eigenlijk ook zijn, worden in 
onzen tijd van politiek-sociale beweging zeer dringend geëischt, wat 
reeds kan blijken uit de bizondere levendigheid, die de bespreking er 
van pleegt te kenmerken.28

Met andere woorden, de luiken werden opengezet: niet langer evangelische 
filantropie en andere discussies dan uitsluitend die over godsdienst en ge-
schiedenis. Voor de jongelingen betekende de bibliotheek een onmisbare 
steunpilaar. Dat was zeker zo in een tijd waarin de jeugd te maken kreeg met 
een stortvloed aan verkeerde lectuur. Emeritus predikant R. Mulder be-
schreef in zijn bijdrage aan het gedenkboek uitvoerig de gevaren waaraan de 
jeugd overgeleverd was:

Welk een machtige bekoring, met name voor het jeugdige hart, gaat 
er uit van wereld- en mammondienst, welk een onbeschaamde prik-
keling en openbaring van de lagere hartstochten. Een vloed van anti-
christelijke, ja heidensche leeringen zien wij dagelijks in courant, in 
pamflet en boek met ijver gepropageerd en aan den man gebracht als 
hoogste wijsheid.29

Tegen deze kwalijke invloeden moest de jeugd zich wapenen. Mulder prees 
dan ook de gewoonte van de jongelingen hun bijeenkomsten te beginnen 
met bijbelstudie, wanneer de hoofden nog helder waren en ‘nog niet bene-
veld door rook en damp en verdachte geuren van sigaren en sigaretten, hetzij 
dan van inferieure of ook van superqualiteit’.30 Een wat wonderlijke opmer-
king, omdat we elders in het gedenkboek lezen dat er in de jaren tachtig, bij 
de voorloper van Nathanaël, op een gegeven moment geen geld meer was 
om koffie te schenken op de bijeenkomsten. Men moest zich behelpen met 
koud water, waarbij het gedenkboek vermeldt dat dat ‘zoo gebleven is – tot 
op den huidigen dag’.31 Misschien had de predikant geen idee van de schrale 
aardse genoegens bij Nathanaël.

In het gedenkboek van Nathanaël werd even aangestipt dat er in de be-
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ginjaren een uitstekende verhouding had bestaan met de in 1855 opgerichte 
Haarlemsche Jongelings Vereeniging, maar dat die was bekoeld vanwege het 
verschil in religieuze opvattingen. Nathanaëls leden behoorden tot de gere-
formeerde kerken, die van de hjv overwegend tot de orthodoxe stroming 
binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.32 Dat het in Haarlem niet zo goed 
boterde tussen die twee, was niet zo verwonderlijk. De hjv behoorde tot de 
overkoepelende organisatie het Nederlandsch Jongelings Verbond (njv), 
opgericht in 1853. In 1888 vertrokken de gereformeerde jongelingsvereni-
gingen uit dit verband en richtten hun eigen bond op. In het bondsorgaan 
kreeg het njv er telkens flink van langs: ‘Het njv was a-politiek, miskende 
dus het streven naar een christelijke staatkunde. Het hield zich afzijdig van 
de “sociale kwestie”. (…) Het njv bagatelliseerde het belang van de kerk en 
belijdenisgeschriften; het behandelde de bijbel selectief.’33 Kortom, dat 
kwam nooit meer goed.

De hjv beoogde een jongelingsvereniging te zijn op een brede algemeen 
christelijk grondslag. De doelstelling werd geformuleerd als ‘aan de uitbrei-
ding van Gods koninkrijk te arbeiden, door aan jongelingen boven de zestien 
jaar de gelegenheid te verschaffen zich op verschillende avonden in hun vrije 
uren, op christelijke wijze in besloten of openbare vergaderingen bezig te 
houden’.34 In 1900 bood zij een fatsoenlijke vrijetijdsbesteding aan haar 110 
leden, die daarvoor wekelijks zes cent neertelden. Onderafdelingen waren 
de Christelijke Muziekvereeniging ‘Kunst na arbeid’, een mannenkoor en 
een reciteerafdeling.35 Dit was zeker niet typisch Haarlems: veel afdelingen 
hadden dit soort onderafdelingen. De reciteerafdeling, ook wel letterkun-
dige afdeling genaamd, legde zich toe op declameren, voorlezen en improvi-
seren. Cultuur en esthetische vorming was beslist belangrijker dan bij 
Nathanaël.36 De meeste bijeenkomsten van de jongelingsvereniging waren 
in het eigen lokaal, Lange Annastraat 11. Daar was ook de bibliotheek. Elke 
zaterdagavond konden de leden boeken omruilen. Extra leesgeld, zoals bij 
Nathanaël, hoefden ze niet te betalen, maar ze konden een vrijwillige bij-
drage in een bus deponeren.

De koepel van de hjv, het njv, was een krachtige stimulans voor het bi-
bliotheekwerk. Het spoorde elke afdeling aan om een eigen bibliotheek te 
vormen. Een boekenfonds gaf de plaatselijke verenigingen de mogelijkheid 
tegen gereduceerde prijs boeken aan te schaffen.37 De Lijst van de boeken der 
h.j.v. bibliotheek uit circa 1916 laat zien wat de Haarlemse jongelingen kon-
den lezen.38 Er zijn in totaal ruim driehonderd titels, waarvan maar zo’n ze-
ventig specifiek op godsdienst betrekking hebben (bijbelstudie, godsdienst 
en geestelijke lectuur). Daarnaast zijn er 25 titels kerk-, vaderlandse en we-
reldgeschiedenis, een kleine biografie-afdeling en een rubriek letterkunde 
met elk twintig titels. De laatste was een erfenis van de toen al niet meer 
bestaande reciteerafdeling, vandaar dat we er veel gedichten en toneelstuk-
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ken vinden: Hamlet, Macbeth, de complete dichtwerken van Da Costa en 
dichtwerken van J.J.L. ten Kate, maar ook de Camera Obscura en De pastorie 
van Mastland van C.E. van Koetsveld. De categorie ‘romans, novellen en 
verhalen’ is bepaald wat zwieriger dan bij Nathanaël. Is het toeval dat hier 
het woord ‘romans’ valt en bij Nathanaël een soortgelijke rubriek alleen ‘ver-
halen’ heet? In elk geval heeft de hjv helemaal niets van de geheide protes-
tantse auteurs als Gerdes, maar wel vertalingen van Dickens, veel titels van 
de immens populaire Justus van Maurik en van de al eerdergenoemde Zuid-
Afrikaanse bestsellerauteur D’Arbez. Ook werk van de in zijn eigen tijd po-
pulaire Zwitserse schrijver Ernst Zahn (1867-1952) was ruim vertegenwoor-
digd in de collectie. Verder zijn er veel auteurs met maar een titel, van wie de 
meesten nu onbekend zijn. In totaal telde deze rubriek ruim 150 romans en 
verhalenbundels. De ontspanningslectuur vormt daarom, net als bij Natha-
naël, de grootste categorie, zij het dat die bij Nathanaël een meer uitgespro-
ken protestants-christelijk karakter had.

De afdeling brochures telt zo’n 25 titels als Wij stammen niet van de apen 
af, Kan een Rechtzinnig Christen Socialist zijn? en Multatulis wereldbeschou-
wing. De kleine rubriek ‘diversen’ ten slotte bestaat grotendeels uit informa-
tieve titels als Het IJellowstone park, Onze politieke partijen, Het mierenvolkje, 
maar ook Het kapitaal van Karl Marx!

Los van verschillen in doelstelling, die tot uiting kwamen in het aanbod 
van romanlectuur, lijkt de hjv opener te staan voor titels uit de toenmalige 
literaire canon. Ook treffen we boeken aan gericht op het bevorderen van de 
algemene ontwikkeling. De bibliothecaris van de hjv prees de diverse cate-
gorieën in zijn catalogus nadrukkelijk aan:

Kerk-, Vaderlandsche- en Wereldgeschiedenis. Historische lectuur dus. 
Hoewel voornamelijk studieboeken, zijn er toch ook verscheidene 
als leesboeken aan te bevelen. Karakterstudie en Persoonsbeschrijvin-
gen. De bibliotheek is niet zeer rijk aan deze literatuur, doch wat er 
is, is het lezen dubbel waard. Romans, Novellen, verhalen. Deze litte-
ratuur is het meest vertegenwoordigd. Tal van mooie boeken vinden 
we hier onder.39

Wie precies het publiek vormden van deze beide jongelingsverenigingen en 
hun boekverzamelingen is onbekend. Gezien de hoogte van de contributie 
voor beide verenigingen zullen vooral jonge, beter geschoolde arbeiders en 
ambachtslieden, naast jongeren uit middenstandsmilieus tussen pakweg zes-
tien en begin twintig jaar de doelgroep hebben gevormd. Nergens is er een 
verwijzing naar ‘de armen’ of ‘het volk’. De beroepen van de bestuursleden 
geven niet heel veel houvast, want de meesten van hen zijn niet terug te vinden 
in het adresboek. Dit is wellicht een teken dat veel bestuursleden uit de jonge-
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lui zelf werden gerekruteerd.40 Heel ontwikkelde lezers had men anderzijds 
ook niet op het oog. Veel talenkennis werd niet verondersteld, want in beide 
collecties kwamen geen boeken in andere talen dan het Nederlands voor.

Het waren verenigingen van jongemannen, daarnaast bestonden jonge-
dochtersverenigingen. Typisch was bijvoorbeeld Jongedochters-Vereeni-
ging ‘Dorcas’, waarvan de leden zich bezighielden met het ‘maken van 
kleederen ten behoeve der armen’. Het was een naaikransje voor meisjes uit 
fatsoenlijke milieus. Ze stonden in elk geval hoger op de sociale ladder dan 
de armen voor wie ze kleren maakten. Precies hetzelfde gold voor de Jonge-
dochters-Vereeniging ‘Tabitha’ en de Jongedochters-Vereeniging ‘Die zich 
des armen ontfermt, leent den Heer’. De doelstelling van de laatste was om 
‘door handenarbeid in de behoeften van nooddruftigen te helpen voorzien’, 
maar ook om ‘gezellig en ter verkrijging van voedsel voor verstand en hart 
samen te zijn’.41 Het is goed mogelijk dat onder het handwerken werd voor-
gelezen uit de bijbel of een ander stichtelijk werk, maar van bibliotheken was 
geen sprake. Van vrouwen uit deze fatsoenlijke kleine burgerij werd abso-
luut niet verwacht dat ze zich door lezen zouden ontwikkelen. Hun toekom-
stige taak lag in het huishouden, het gezin en de zorg voor zieken en armen. 
Het is uiteraard niet gezegd dat deze jongedochters, zusters van de leden 
van de hjv of Nathanaël nooit een boek lazen: hun broers namen immers 
boeken uit de bibliotheek van hun vereniging mee naar huis.

De Haarlemse bibliotheekjes van de protestantse jongelingsverenigin-
gen waren niet uitzonderlijk. Ook in andere plaatsen bestonden jongelings-
verenigingen en deze zullen soortgelijke collecties hebben aangelegd. Een 
statistisch rapport uit 1909 noemde voor heel Nederland 72 jongelingsver-
enigingen met een bibliotheek, maar volledig was deze lijst zeker niet. De 
twee Haarlemse jongelingsverenigingen ontbreken, en zo zullen er wel meer 
van dit soort verenigingen zijn overgeslagen.42

Een ander soort kleine protestantse bibliotheek was die van de Haarlem-
se Christelijke Nederlandsche Werkliedenvereeniging, een vereniging aan-
gesloten bij het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium. De Haar-
lemse vereniging bestond in elk geval in de periode 1898-1921. Een van de 
doelstellingen van het werkliedenverbond was ‘de bevordering der oprich-
ting van volksbibliotheken ter verbreiding van positief Christelijke, zuiver 
historische en degelijke wetenschappelijke kennis’. Met een contributie van 
minimaal vijftig cent per jaar had de Haarlemse werkliedenvereniging een 
doelgroep voor ogen die bepaald veel ruimer was dan die van de jongelings-
verenigingen. Van het bibliotheekbezit of het gebruik ervan weten we niets, 
behalve dat een van de bestuursleden als bibliothecaris was aangewezen.43 
Wel meldt het Gemeenteverslag in 1916 en volgende jaren dat er een Christe-
lijke Volksbibliotheek bestond, die uitleende voor een cent per week. Deze 
bibliotheek had 190 leden en leende ruim vijfduizend boeken uit. Het is niet 
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ondenkbaar dat dit de bibliotheek van Patrimonium was. Patrimonium had 
in elk geval in andere steden afdelingen met bibliotheken, zoals in Utrecht. 
Daar telde de bibliotheek driehonderd nummers en was het gebruik van de 
bibliotheek gratis voor de leden en hun gezinnen.44

Landelijke verbreiding kenden ook de bibliotheken van de Nederlandsche 
Protestantenbond, een vereniging van vrijzinnig protestanten. De doelstel-
ling was de ‘vrije ontwikkeling van het godsdienstige leven te bevorderen, 
zoo binnen de kring der kerkgenootschappen, als op ieder ander gebied’.45 
Kort na de landelijke oprichting kwam er in 1871 een Haarlemse afdeling. An-
ders dan de tot nu toe genoemde organisaties, die een duidelijke kleinburger-
lijke signatuur hadden, hield de plaatselijke protestantse elite zich niet af-
zijdig in het bondsbestuur: de advocaat en procureur Mr. H. Ph. de Kanter 
was voorzitter. Het bestuur was verder sociaal gemêleerd, want naast nog 
een vooraanstaande advocaat en een leraar aan het gymnasium behoorden 
ook een spiegelmaker en een onderwijzer tot het afdelingsbestuur.

In het hele land werd de Protestantenbond een succes: in 1900 waren er 
160 afdelingen met in totaal 19.000 leden.46 Bibliotheekwerk was een van de 
pijlers van de vereniging. In de statuten werd expliciet vermeld dat afdelin-
gen een bibliotheek of leesgezelschap konden stichten of ondersteunen.47 In 
1898 werden bijvoorbeeld bibliotheken opgericht in Deventer, Enkhuizen, 
’s-Hertogenbosch, Beilen, Oosterend op Texel en op Terschelling. Deze 
nieuwe bibliotheken kregen boeken uit andere afdelingen en van particulie-
ren. De correspondente der bibliotheken, die het bibliotheekwerk van de 
bond coördineerde, meldde dat er veel aanvragen voor boeken waren, want 
‘vooral op de kleinere plaatsen bestaat behoefte aan eenvoudige lectuur’.48 
Naast de bibliotheken had de bond een commissie voor de postcolportage, 
die over het hele land boeken aan lezers stuurde. Zo verzond deze commis-
sie in 1899 in de periode oktober tot juni ruim drieduizend boeken in dui-
zend pakjes, waaronder 440 aan nieuwe lezers. Om meer lezers te trekken 
had de commissie een jaar eerder advertenties geplaatst in 35 grote en kleine 
stations en in vijtig spoorwegcoupés, maar kennelijk waren die 440 nieuwe 
lezers niet op die manier in aanraking gekomen met de postcolportage, want 
in datzelfde jaar werd meegedeeld: ‘Het adverteeren in stations en coupés is 
gestaakt wegens het geringe succes.’ Naast de postcolportage ging voor de 
bond ook een gewone colporteur op stap, maar waarschijnlijk ging die naar 
plaatsen waar geen bibliotheek was. In 1898 had de colporteur vooral plaat-
sen in het noorden van het land bezocht en in totaal in acht maanden 2160 
boeken en boekjes verkocht.49

De Haarlemse afdeling van de bond floreerde. In 1900 waren er ruim vier-
honderd leden die bijeen konden komen in een eigen verenigingsgebouw aan 
de Nieuwe Gracht. De bond organiseerde lezingen over het zedelijk gods-
dienstige leven, gaf godsdienstonderwijs in ‘vrijzinnigen geest’ voor perso-
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nen boven de twaalf jaar en beheerde een zondagsschool met ongeveer 250 
leerlingen. In het bondsgebouw was een leesbibliotheek gevestigd ‘die voor 
iedere belangstellende kosteloos openstaat, en waar de boeken elken Zater-
dagavond van 7–8 1/2 ure worden uitgereikt’. Iedereen kon hier gratis boeken 
lenen, ook degenen die geen lid waren van de bond.50 De contributie voor de 
bond varieerde, waarschijnlijk naar draagkracht, tussen vijftig cent en ƒ 1,50 
per jaar, dus tussen een en maximaal drie cent per week.51 Het Gemeentever-
slag van 1901 meldt over de bibliotheek dat er 297 leners waren die samen 
4439 boeken leenden, dat komt neer op gemiddeld vijftien boeken per lener.52 
Cijfers uit een andere bron geven lagere aantallen: voor 1900 slechts 119 le-
ners, voor 1901 bijna het dubbele, 223, en dan voor periode 1901-1908 een 
groei naar ruim driehonderd leners, met voor 1908 ook ongeveer 15 boeken 
per lener. De verhouding tussen ontspanningslectuur en overige lectuur 
werd geschat op 1:1.53 Opvallend is dat in latere statuten en reglementen, zoals 
die van 1916, het woord ‘bibliotheek’ niet meer valt; er is alleen sprake van een 
‘verspreiding van godsdienstige lectuur’. Dat zou ook kunnen betekenen dat 
men opgehouden was met eigen bibliotheken en zich voortaan alleen toeleg-
de op het verspreiden van traktaatjes, bijbels en prekenbundels.

Naar de aard van de collectie is het gissen, want er is geen catalogus be-
waard gebleven. Het enige vergelijkingsmateriaal biedt een catalogus van de 
Rotterdamse afdeling van de bond uit eind jaren tachtig.54 Deze bibliotheek 
van ruim vijfhonderd titels bestond voor bijna de helft uit letterkundige wer-
ken, een derde betrof stichtelijke en populair-theologische werken, en de 
rest waren titels op het gebied van geschiedenis en land- en volkenkunde. 
Wat betreft de letterkunde trekt het ijzeren repertoire aan ons voorbij: Van 
Lennep, Cremer, Bosboom-Toussaint, Beets’ Camera, natuurlijk De neger-
hut van Beecher Stowe en, wat andere buitenlandse auteurs betreft, vertalin-
gen van Dickens en Scott. Daarnaast is er een groot aantal bekende en min-
der bekende schrijvers, die telkens maar met een titel vertegenwoordigd 
zijn. Er was helemaal niets van het genre P.J. Andriessen of E. Gerdes. An-
ders dan in Haarlem was het aanschaffen van een catalogus van 25 cent ver-
plicht, het lenen was dan verder gratis.

De hoogte van de contributie in Haarlem, 1 tot 3 cent per week, doet ver-
moeden dat de doelgroep van de afdeling van de Protestantenbond minder 
draagkrachtig was dan de leden van de jongelingsverenigingen, die 7,5 of 6 
cent per week betaalden. De leden van Nathanaël en de hjv moeten tot top-
laag van de geschoolde arbeiders of tot de fatsoenlijke kleine burgerij heb-
ben behoord. Het is uiteraard onmogelijk om de doelgroepen precies af te 
bakenen, maar voor huishoudens met de laagste inkomens, zoals die van on-
geschoolde arbeiders, bejaarden, werklozen en weduwen, was 7,5 cent per 
week veel geld. Bovendien vermeldde Nathanaël uitdrukkelijk dat de contri-
butie 30 cent per maand bedroeg en het maakte voor arme gezinnen met 
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marginale inkomens veel uit of bedragen eens per maand, dan wel per week 
werden geïnd.55

Voor protestantse minvermogenden was het gratis of heel goedkoop le-
zen alleen mogelijk bij de Nederlandsche Protestantenbond en de vvw. 
Deze bibliotheken waren daarmee niet automatisch exclusief gericht op de 
laagste sociale echelons, maar wierpen in elk geval geen drempel op voor de 
armste lezers. De jongelingsverenigingen mikten duidelijk op een ander pu-
bliek. Ongeacht de doelgroep leken de organisaties op elkaar met hun kleine 
collecties, waaruit veel werd geleend. Geen van deze bibliotheken waagde 
zich aan het verschaffen van lectuur over brede maatschappelijke of politie-
ke vraagstukken, laat staan aan opiniërende stukken die de visie van anders-
denkenden schetsten. Hooguit werd een plaatsje ingeruimd voor boeken 
over algemene ontwikkeling, of voor letterkundige werken. Ten slotte is het 
goed te benadrukken dat de leescultuur in protestantse kringen natuurlijk 
meer omvatte dan alleen de boeken en bibliotheken die hier genoemd zijn. 
Via de zondagsscholen kwamen talloze kinderen in aanraking met boeken. 
En naast de bibliotheken zijn ook protestantse tijdschriften van groot be-
lang geweest voor de ontspanning en ontwikkeling van jongeren en volwas-
senen. Dat laatste gold evengoed voor katholieken.

Rooms-katholieken
Een van de bekendste en oudste rooms-katholieke initiatieven om de gelo-
vigen naar de juiste lectuur te leiden was de in 1833 in Frankrijk opgerichte 
ver eniging Vincentius van Paulo. De vereniging verspreidde zich over een 
groot aantal Europese landen waar redelijk tot veel katholieken woonden. 
De eerste Nederlandse afdeling van de Vincentiusvereeniging werd in 1846 
in Den Haag opgericht, de Haarlemse afdeling kwam er in 1850.56 Een strak-
ke hiërarchische organisatie verbond de plaatselijke afdelingen in een groot 
landelijk en ook internationaal netwerk, waarin de clerus een belangrijke rol 
speelde. Plaatselijke afdelingen waren weer in conferenties opgedeeld, die 
over het algemeen samenvielen met parochies. In 1905 waren er in Neder-
land ruim tweehonderd conferenties met in totaal bijna vierduizend leden, 
Haarlem had toen zes conferenties die samen ruim tachtig leden hadden en 
ruim zeshonderd ‘weldoeners’, waarschijnlijk mensen die wat doneerden.57 
Elke plaatselijke afdeling had een ‘Liefdewerk bibliotheek’, waardoor de ver-
eniging, net als de Nederlandsche Protestantenbond, een het hele land om-
spannend bibliotheeknetwerk had.

De Vincentiusvereeniging had een dubbele doelstelling. Enerzijds was 
die ‘zoveel mogelijk jonge lieden (…) te lokken, vooral zulke die ver van hun-
ne familie verwijderd, behoefte hebben aan een godsdienstige kring om in 
het goede staande te blijven’. Ook al kwamen daar in de praktijk ‘mannen 
van meer gevorderde leeftijd’ bij, de Vincentiusvereeniging was ‘door en voor 
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jongelieden’.58 Allen, zowel jongelieden als de volwassen mannen, dienden 
zich als voorbeeldige katholieken te gedragen. Daarnaast richtte de Vincen-
tiusvereeniging zich op armenzorg, maar er werd op gehamerd dat als leden 
de armen bezochten, dit toch vooral gebeurde ‘om aan zijne eigene verbete-
ring te werken’.59

De Vincentianen bezochten wekelijks arme gezinnen en deelden grut-
terswaren, brood, kleding en brandstoffen uit. Een spijskokerij verstrekte 
gratis maaltijden, de bibliotheek zorgde voor het geestelijke voedsel. De ar-
men moesten wel in ‘te goeder naam staande huizen leven’, voor verbetering 
vatbaar zijn en niet behoren tot de groep jonge vrouwen, want dan kon huis-
bezoek door de brave jongelieden wel eens in kwaad ontaarden.60 De leden 
van de vereniging hoefden niet ‘door de fortuin begunstigd te zijn’, maar het 
was vanzelfsprekend dat zij zelf nooit ondersteuning nodig zouden heb-
ben.61 Een vaste contributie vroeg Vincentius niet, maar na elke vergadering 
ging de collecteschaal rond, waarin de leden hun vrijwillige bijdrage konden 
storten. Dat bracht veel op, niet in de laatste plaats omdat er een stevige so-
ciale controle was op ieders bijdrage. Voor 1874 is uit te rekenen dat elk wer-
kend lid gemiddeld ongeveer ƒ 13 per jaar bijdroeg.62

Helaas zijn geen ledenlijsten uit de late negentiende of vroege twintigste 
eeuw bewaard gebleven. Het bestuur bestond voornamelijk uit solide mid-
denstanders en ambachtsbazen. De voorzitter was een bierbrouwer, de vi-
ce-voorzitter had een manufacturenzaak, andere bestuursleden hadden be-
roepen als metselaar, schilder en kleermaker. De bibliotheekzaken werden 
beheerd door een meubelmaker, een schilder en een timmerman. Alles wijst 
dus op een typische vereniging van de kleine burgerij met een bestuur dat de 
top van deze sociale laag vertegenwoordigde. En, hoewel vaak wordt ge-
dacht dat de filantropie in de negentiende eeuw bij uitstek het terrein was 
van beschaafde dames, bij de Vincentiusvereeniging kwamen zij er niet in.

In 1864 werd een bibliotheek gevestigd in het verenigingsgebouw in de 
Zoetestraat. Bij het vijftigjarig bestaan van de afdeling werd trots gemeld 
dat tussen 1864 en 1900 in totaal ruim ƒ 5000 was uitgegeven aan de biblio-
theek, genoeg dus voor een flinke collectie.63 Dit komt neer op een boeken-
budget van zo’n ƒ 140 per jaar. De collectie telde begin twintigste eeuw ruim 
zevenduizend boeken.64 Het doel van de bibliotheek was helder: ‘de lezers 
doelmatige en nuttige lectuur (geen romans) te verstrekken. Aan onvermo-
genden worden de boeken kosteloos ter lezing verstrekt, andere personen 
betalen 1 of 2 cent per deel.’65 De onvermogenden waren de gezinnen die als 
armen waren ‘aangenomen’ door de vincentianen. De ‘andere personen’ wa-
ren in principe alle Haarlemse katholieken, of misschien zelfs álle Haarlem-
mers, maar zullen in de praktijk vooral de vincentianen zelf zijn geweest. Zij 
kwamen wekelijks bijeen in het gebouw aan de Zoetestraat en dan was het 
gemakkelijk om ook even binnen te lopen bij de bibliotheek.
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De bibliotheek was twee keer per week een uurtje open. Aanvankelijk 
was er alleen maar uitlening in de wintermaanden, pas in 1912/1913 werd de 
uitleen uitgebreid tot de zomerperiode. Ook andere bibliotheken voor de ar-
beiders en de kleine burgerij kenden aanvankelijk alleen een winteropenstel-
ling en gingen later over op permanente uitleen. Dit hangt samen met het 
verdwijnen van het eeuwenoude ritme van kortere werkdagen in de winter 
en extreem lange in de zomer. De zomerwerkdagen werden zeker in de ste-
den korter, betere verlichting maakte het mogelijk om ook tijdens de don-
kere winteruren te werken. Het seizoensverschil in de lengte van de werkdag 
verdween, waarmee de ratio achter een ‘zomerssluiting’ van maart tot okto-
ber langzamerhand verdween.66 Bovendien waren de bibliotheekbestuur-
ders beducht voor de niet denkbeeldige concurrentie van andere bibliothe-
ken, zoals de openbare en commerciële bibliotheken, die wel het hele jaar 
open waren. In 1918 werd nog geklaagd dat de zomersluiting van katholieke 
bibliotheken niet in het katholieke belang was, omdat ‘de echte leergierig-
heid en echte leeslust niet afhankelijk zijn van een bepaald seizoen’.67

Jaarverslagen van het ‘Liefdewerk bibliotheek’ uit begin twintigste eeuw 
geven een indruk van de aantallen uitleningen.68 In 1905/1906 waren er 255 
lezers, die gezamenlijk 5417 boeken leenden, dit is gemiddeld ruim twintig 
boeken per lezer. Er waren toen maar achttien ‘gratis’ lezers uit de arme ge-
zinnen. Dat aantal steeg snel, want het jaar daarop waren er 66 ‘gratis’ ge-
zinnen, naast 35 lezers van de gezellenvereniging, die ook niets hoefden te 
betalen, op een totaal van 332 leners. Het jaarverslag van 1906/1907 spoort 
aan tot uitbreiding van het aantal gratis lezers. Sedert 1907/1908 werd zelfs 
een speciale uitleenavond aangewezen voor de ‘gratis’ gezinnen. Deze apar-
te avond was waarschijnlijk ingesteld uit praktische overwegingen, want 
ook de betalende lezers werden over twee avonden verdeeld. Er was een uit-
leenavond voor degenen die het meest betaalden, inmiddels 2,5 cent per 
boek, een voor de leners die een boek voor een cent mochten meenemen en 
dus ook een voor de ‘gratis’ lezers.

De aantallen gratis lezers namen na 1907 eerst toe tot meer dan honderd, 
maar al snel daalde de belangstelling weer naar zo’n zestig à zeventig gezin-
nen. Het overgrote deel van de lezers betaalde dus leengeld. Toen men in 
1912/13 behalve het instellen van de zomeruitlening vrijwel tegelijkertijd drie 
andere filialen opende naast de bibliotheek in het verenigingsgebouw in de 
Zoetestraat, schoten de aantallen betalende lezers omhoog. Tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog waren er in totaal bijna 1500 leners, die gezamenlijk ruim 
veertigduizend boeken leenden, dit komt neer op ruim 25 boeken per lezer. 
De zomeruitleen leidde dus tot een bescheiden stijging van de belangstelling 
van individuele lezers. De openstelling van filialen – wellicht in combinatie 
met de grote werkloosheid tijdens de oorlog – leidde daarentegen tot een 
spectaculaire groei van het aantal bezoekers dat boeken leende.69 De grote 
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hoeveelheid betalende lezers laat zien dat het leespubliek van Vincentius 
niet bepaald alleen uit de allerarmste katholieken bestond.

De bibliotheekcommissie realiseerde zich ondertussen terdege dat de
con currentieslag om de lezer volop aan de gang was en deed in het jaarver-
slag van 1906/1907 de volgende oproep:

Allen die willen lezen moeten bij ‘ons’ komen en ‘wij’ zullen trachten 
‘allen’ te bevredigen, opdat niemand zal gaan naar die Bibliotheken 
waar ‘alles’ verkrijgbaar is. In de eerste plaats roepen wij dus de hulp 
in van elken Vincentiaan, om te trachten ieder gezin, dat behoefte 
gevoelt om te lezen bij ‘ons’ te brengen.70

In latere jaarverslagen bedankt de bibliotheekcommissie steevast de geeste-
lijken van de stad voor hun morele steun door vanaf de kansel de Vincentius-
bibliotheek aan te bevelen.

Uit de grote aantallen lezers die een of 2,5 cent per titel betaalden, is af te 
leiden dat de collectie in elk geval aantrekkelijk genoeg was voor degenen die 
niet tot de allerarmsten behoorden en die er wat voor over moesten hebben. 
Over de omvang van de Vincentiusbibliotheek is helaas verder niets bekend, 
maar gezien de jaarlijkse investeringen in de boekenaanschaf en een uitleen 
van ongeveer veertigduizend titels moet de collectie wel uit een paar dui-
zend delen hebben bestaan. Wat betreft de inhoud weten we evenmin iets, 
behalve dan dat er volgens eigen zeggen geen romans werden verstrekt. Het 
landelijke reglement verbood overigens niet expliciet de aanschaf en uitle-
ning van romans, maar bepaalde slechts dat de bibliotheek zou moeten be-
staan uit ‘leerzame boeken, geschikt voor de personen, die door de Confe-
rentie worden ondersteund’.71 Opvallend is dat hier als doelgroep de leden 
van de ondersteunde arme gezinnen werden aangewezen, terwijl in de prak-
tijk, althans in Haarlem, de leners uit een bredere sociale groep kwamen. 
Het aantal niet-betalende, ondersteunde lezers bleef maar een fractie van 
het totale aantal bezoekers van de Vincentiusbibliotheek.

Dit laatste kwam ook elders voor en vormde het onderwerp van een ta-
melijk verhitte discussie op een vergadering van Vincentiusbibliothecaris-
sen in 1910.72 De Amsterdamse bibliothecaris hield een lezing waarin hij 
uitvoerig inging op de vraag wat de doelgroep van de Vincentiusbibliotheek 
zou moeten zijn. Het officiële standpunt was: de bibliotheek ‘is een Liefde-
werk voor onze arme gezinnen en voor de mindere standen’. Iedereen die 
iets kon bijdragen, zou een cent per week moeten betalen. Het was belang-
rijk dat degenen die niets konden betalen gratis konden lenen, want ‘dat zijn 
juist degenen die het eerst in handen vallen van onze vijanden’. Maar de 
spreker meende dat de meeste mensen wel één cent per boek konden mis-
sen. Het Liefdewerk was ‘voor de behoeftige gezinnen (…) in het algemeen 
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voor den arbeidersstand, voor den werkman, voor den ambachtsman en der-
gelijken; maar ze zijn niet voor den middenstand, niet voor den ontwikkelden 
burgerstand, niet voor de wetenschappelijk ontwikkelden’.

Het standpunt van de spreker was duidelijk, maar niet iedereen was het 
ermee eens. Sommigen meenden dat het ook een ‘liefdewerk’ was om bi-
bliotheken en leesgezelschappen voor de betere standen op te richten. Zo 
kregen deze goede lectuur in handen en taalden niet naar andere leesgezel-
schappen. Bovendien brachten deze lezers geld in het laatje, dat weer ten 
goede aan de armen kon komen. Anderen gaven toe dat ‘de meerdere ont-
wikkeling van den lezer een boek voor hem minder gevaarlijk, zelfs onscha-
delijk kan maken’. Maar er was geen garantie dat de betere standen die ge-
vaarlijke boeken buiten het bereik van hun kinderen zouden houden, en dan 
was Vincentius verantwoordelijk voor dit onheil. Het compromis waarin 
men zich ten slotte kon vinden lag in het uitgeven van een speciale catalogus 
van de boeken voor de betere standen, en de uitleen over verschillende da-
gen te spreiden. Dat laatste was precies wat Haarlem deed. Of er daar afzon-
derlijke catalogi waren is onbekend, want er is geen enkele catalogus van de 
Haarlemse Vincentiusbibliotheek bewaard gebleven. Een van de zeldzame 
catalogi van een andere Vincentiusbibliotheek, uit Dordrecht, wijst wel in de 
richting van aparte catalogi. De catalogus is die van de zogenaamde ‘Woens-
dagsche Bibliotheek’.73 Dit duidt erop dat ook de collecties verschilden, want 
waarom zou er anders een aparte catalogus zijn gemaakt voor de leners die 
op woensdagavond kwamen?74

Ondanks het ontbreken van catalogi, is over de Haarlemse collectie wel 
wat af te leiden uit de Boekengids van 1911. Deze gids bestaat voornamelijk 
uit een lijst van aanbevolen boeken voor de Vincentiusbibliotheken en geeft 
daarmee inzicht hoe de ideale bibliotheek eruit zou moeten zien.75 Een 
bibliotheekcommissie had de gids samengesteld op basis van opgestuurde 
catalogi van afdelingsbibliotheken. Het was echter geen optelsom van die 
catalogi, want de commissie moest helaas constateren dat ze in sommige 
catalogi titels had aangetroffen die naar haar mening niet in een Vincentius-
bibliotheek thuishoorden. De Boekengids is een voorlopige inventarisatie 
van wat wél kon. Het voorlopige karakter blijkt ook uit de enigszins rom-
melige opzet. De eerste 52 pagina’s, ongeveer de helft van de gids, is een lijst 
met boek- en tijdschrifttitels, soms met prijzen en uitgevers, soms gerang-
schikt naar auteur, soms naar uitgever, thema, of naar de serie waarin ze 
verschenen. Daarna begint een tweede lijst van titels en auteurs met opgave 
van prijs en uitgever, die slechts ten dele correspondeert met de eerste lijst.

De eerste lijst is een bonte verzameling. Er zijn lange opsommingen van 
titels over het leven van vrijwel elke denkbare heilige, allerlei andere stichte-
lijke lectuur, zoals dertig boekjes van de apologetische vereniging Petrus 
Canisius, lijsten van premie-uitgaven van De Tijd en Morgenpost, tijdschrif-
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ten voor de katholieke jeugd als Ons Weekblaadje of De Engelbewaarder, ver-
der de Rozenkrans, het Zondagsblad der H. Familie en natuurlijk de Katholie-
ke Illustratie. De commissie had het gemakkelijk met het aanbevelen van 
lectuur in dit genre, want ze kon blindelings vertrouwen op het stichtelijke 
gehalte ervan. Datzelfde gold voor de delen van twee bekende series van ka-
tholieke boekjes, waarvan de afzonderlijke titels, zonder auteursnamen, 
werden opgesomd. Het gaat hier om de tweehonderd delen van de Leesbi-
bliotheek voor Christelijke Huisgezinnen, die al in 1858 van start was ge-
gaan en de vijftig delen van Van Belle’s Bibliotheek-Encyclopedie.76 De 
Leesbibliotheek noemde als haar doel ‘Katholieke gezinnen van eene onder-
houdende, afwisselende en bovenal onschadelijke uitspanningslectuur te 
voorzien’.77 Omstreeks 1910 verschenen jaarlijks twaalf nieuwe deeltjes in de 
Leesbibliotheek. Een abonnement kostte maar ƒ 2,50 per jaar, ofwel zo’n 
twintig cent per boekje. Dit was ook in vergelijking met andere stichtelijke 
boekjes uit de gids weinig. Dat de commissie de moeite nam om alle twee-
honderd titels van de serie afzonderlijk te noemen is een teken dat ze van 
mening was dat het goede lectuur was voor de leners van de Vincentiusbi-
bliotheken. Hoe goedkoop ook, voor veel mensen was een rijksdaalder uit-
geven voor eigen boekaanschaf een onneembare barrière. Bovendien, zoals 
gezegd, was het lenen bij Vincentius maximaal 2,5 cent per boek. Dat was 
altijd nog heel wat goedkoper dan het zelf aanschaffen van het goedkoopste 
boekje of traktaatje, laat staan de duurdere titels die de gids noemt.

De ‘onschadelijke uitspanningslectuur’ bestond vooral uit boekjes met 
korte titels, die lijken te verwijzen naar spannende verhalen (Het geheim van 
kasteel Rocnoir, Het vergiftigde water, De tijgers van de Newa, Het geroofde 
kind, De schat in de rotsen, Het spook van de abdij) of religieuze thema’s (De 
laatste novice van Andechs, De koster van de St. Luciakerk, De zegepraal van 
het kruis, De wegen Gods). Er zijn relatief weinig titels over historische on-
derwerpen of personages in vergelijking met de protestantse zondags-
schoolboekjes (Keizer of Paus, De laatste koning der Gothen, De heksenrech-
ters van Würzburg, Cosimo de Medici), maar daarentegen veel titels waarin 
een vrouw prominent is: (Agnes, Christina, Leila, Maroussia, Monica, of het 
Nichtje van den Pastoor, Paula’s erfdeel, Rosa’s geheim, Nadia de nihiliste, Zus-
ter Alexandrine). Net als bij de contemporaine titels van Ouida, veel te wuft 
voor Vincentius, of hedendaagse kasteelromans, leken lezers verhalen over 
de adel op prijs te stellen: Barones van Rozenstein, Markies Ricardo, Het nicht-
je van den Markies, Twee Markiezinnen, De valsche graaf.

Ook buiten deze series noemt de Boekengids veel volslagen onbekende ti-
tels van eveneens – voor de hedendaagse lezer – onbekende auteurs. Het zijn 
goedkope boekjes met korte titels als Een moederhart, Twee vrienden, De waan-
zinnige, Loon naar werken, Het huzarenkind, Het kanarievogeltje. De auteurs? 
Een greep, met tussen haakjes het aantal titels: Kan. von Schmid (36), Frie-
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drich Hofmann (20), Wilhelm Herchenbach (37), allemaal schrijvers van 
vooral kinder- en volksboeken.78 Op iets bekender terrein komen we bij Au-
gust Snieders (1825-1904), Vlaams prozaschrijver, hoofdredacteur van het 
Antwerps Handelsblad en een onvermoeibare voorvechter van de katholieke 
zaak, van wie de gids 33 titels vermeldde. Een Nederlandse evenknie van Snie-
ders was J.R. van der Lans (1855-1928), die negentien titels leverde. Hij was 
aanvankelijk onderwijzer, later medewerker of redacteur van veel katholieke 
bladen, onder andere van de Katholieke Illustratie. De hoofdredacteur van dit 
blad was H.A. Banning (1818-1909), die een zeventiendelige serie novellen 
uitgaf, allemaal aanbevolen door de bibliotheekcommissie. De lijst vermeldt 
verder veel boeken van Karl May (1842-1912) en vrijwel alles van Jules Verne 
(1828-1905). Ook een boek als De hut van Oom Tom vond genade in de ogen 
van de commissie, maar alleen de uitgave van de Amsterdamse uitgeverij Vi-
vat werd aanbevolen. Slechts een deel van de genoemde titels rekenden tijdge-
noten tot de literaire canon: de romans van Melati van Java, de verhalenbun-
dels van Justus van Maurik, het werk van Hendrik Conscience (61 titels), de 
verhalen van vader en dochter Alberdingk Thijm, de verzamelde werken van 
Charles Dickens en niet te vergeten de Camera Obscura van Beets.

Omdat de gids niet alleen boektitels, maar ook prijzen noemde, is het 
interessant om hier even bij stil te staan. Een abonnement op de Katholieke 
Illustratie kostte ƒ 3,60, een serie romans van Dickens, ‘met platen’ varieerde 
van ƒ 1,25 tot ƒ 2,10 per deel. Voor het verzamelde werk van H. Banning 
moest de koper het enorme bedrag van ƒ 35 neerleggen, ruim ƒ 2 per deel, 
Karl Mays avonturenromans waren zelfs ƒ 2,40 per deel. Populaire volksuit-
gaven, zoals de avonturenromans van Jules Verne of werk van J.H. van der 
Lans kostten een kwartje of dertig cent per deel, een groot prijsverschil dus. 
Maar zelfs deze goedkope volksuitgaven waren voor de onderste laag in de 
samenleving, die minder dan ƒ 10 per week te besteden had, of grote gezin-
nen met een iets hoger inkomen, onbetaalbaar.

Uit deze opsomming blijkt dat het totale romanverbod, zoals de Haar-
lemse Vincentiusvereeniging nog in het Jaarboekje van 1913/1914 formuleer-
de, geen eis was, want romans stonden zeker op de lijst van aanbevolen boe-
ken. Maar evengoed is onmiskenbaar dat het lezen van grote literaire werken, 
een enkele uitzondering daargelaten, door de commissie van de Vincentius-
vereeniging bepaald niet werd gestimuleerd. Pas tegen de jaren twintig kon 
ook de Haarlemse Vincentiusvereeniging het romanverbod niet langer vol-
houden en veranderde de doelstelling in: ‘verspreiding van goede en ontwik-
kelende lectuur in katholieke gezinnen’. De ‘ontwikkelende lectuur’ was in de 
Boekengids van 1911 nog vooral gericht op ‘geloofsontwikkeling’ en niet op 
het vermeerderen van maatschappelijke, politieke of populair-wetenschap-
pelijke kennis. Net als bij de orthodox-protestantse organisaties zaten de lui-
ken stevig dicht.
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Dat blijkt ook uit de nauwkeurigheid waarmee de samenstellers van de 
Boekengids te werk gingen. In de tweede lijst, een mengeling van titels en 
auteurs, lezen we bijvoorbeeld bij De hartstochtelijke speler: ‘In dit boek komt 
eenige malen, zonder reden, de uitroep “Jesus, Maria!” voor. Overigens is 
het zeer aan te bevelen. Wil men bij wijze van afkeuring die woorden door-
halen, ze komen voor op bladz. 7, 23 en 187.’79 Maar soms ging de biblio-
theekcommissie verder: ‘Ten opzichte van sommige werken, die bij enkele 
schrijvers niet genoemd worden, zij hier opgemerkt dat ze met opzet zijn 
weggelaten, omdat de Commissie ze voor onze Bibliotheken niet geschikt 
oordeelt.’ En: ‘Sommige boeken zijn door verschillende firma’s uitgege-
ven. Hierbij gelieve men in het oog te houden dat de Commissie alleen die 
uitgave aanbeveelt, die in den Catalogus vermeld staat, de andere niet.’80 
De waarschuwingen dat niet alle titels van een auteur acceptabel waren, 
werd nog eens herhaald bij onder anderen Conscience, Van Maurik, Karl 
May, Melati van Java, en zelfs Dickens ontsnapte hier niet aan. Alle werken 
van Dickens waren toegestaan, behalve Schetsen uit Amerika en Italië, omdat 
dat ‘niet voor onze Bibliotheek kan worden aanbevolen’. Snel wordt dui-
delijk waar de schoen wrong, niet bij de schetsen uit Amerika, maar die uit 
Italië. Dickens bezocht in 1845 Rome, juist in de paastijd. Hij leverde in zijn 
reisverslag allerlei ironisch commentaar op de in zijn ogen lege rituelen die 
zich in de Heilige Week afspeelden. Het schouwspel van de gelovigen die op 
hun knieën de Heilige Trap beklommen, ontlokte hem bijvoorbeeld de vol-
gende reactie:

Maar onder de vele tooneelen eener gevaarlijke vervulling van uiter-
lijke godsdienstoefeningen, die op zich zelve slechts ledige vormen 
zijn, trof mij geene half zoo sterk als de Scala Santa of Heilige trap, 
die ik verscheidene malen zag, maar tot haar grootst voor- of nadeel 
op Goeden Vrijdag. (…) In mijn geheele leven heb ik niets gezien dat 
zoo belachelijk en zoo onbehaaglijk tevens was als dit gezicht, be-
spottelijk door de ongerijmde tusschentooneelen, die er onafschei-
delijk mee verbonden zijn, en onbehaaglijk door het onzinnige en de 
beteekenisloze ontwaardiging.81

Dit soort passages kon niet door de beugel voor de commissie. ‘Is er één 
katholiek, die kan medewerken om het boek Schetsen in Italië, waar Dickens 
de kerkelijke plechtigheden in Rome bespottelijk voorstelt, te verspreiden?’82 
Nee natuurlijk en de Schetsen werden verbannen uit de Vincentiusbiblio-
theek. De commissie moest dus van alle lectuur die buiten het katholieke 
domein viel, wel heel nauwkeurig kennisnemen om die titels aan te wijzen 
waarin er niet tegen katholieke schenen werd geschopt. Het voert te ver om 
voor dit onderzoek een diepgaande studie te maken van de Boekengids, maar 
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het zal duidelijk zijn dat de periode waarin op boeken- en bibliotheekgebied 
de strijd om de lezer was losgebrand, buitengewoon interessant is. Binnen 
de ruime piketpalen van de Index en boekenwet werd het terrein voor de 
katholieke lezers nauwkeurig afgebakend.

Deze nauwkeurige afbakening blijkt ook uit de boekenadviezen en die in 
het Bulletin van de vereniging met enige regelmaat verschenen.83 In 1911, te-
gelijkertijd met het verschijnen van de Boekengids, stond er een lijstje in het 
Bulletin van boeken die beslist niet in een Vincentiusbibliotheek thuishoor-
den, waaronder alle ‘zoogenaamde detectiveromans van Conan Doyle’ vie-
len,84 net als de avonturenromans van Gustave Aimard en boeken van de 
productieve protestantse schrijver voor de jeugd, P.J. Andriessen. In latere 
jaren werden in het Bulletin supplementen op de Boekengids gepubliceerd 
waarin niet alleen aanbevolen boeken werden opgesomd, maar ook boeken 
die volgens de samenstellers ‘niet aanbevolen’, ‘beslist af te keuren’ of ‘totaal 
ongeschikt’ waren. Uitvoerig werd uit de doeken gedaan waarom de ge-
noemde werken deze kwalificaties kregen. Zeer afkeurenswaardig vond de 
commissie bijvoorbeeld een boek waarin ‘Jacques en Frits ’s nachts dronken 
thuiskomen en zich ongepaste vrijheden permitteeren tegenover Betty, in de 
veronderstelling dat het de dienstbode is’. Die passage alleen al maakte het 
boek voor de commissie ‘onmogelijk’. Veelzeggend is ook: ‘Het Kwartet door 
Lina van Bussum kunnen wij niet aanbevelen. Boeken, waarin gepleit wordt 
voor co-educatie, voor vriendschap tusschen jongens en meisjes, voor gelij-
ke vrijheid en rechten, en waarin Borel85 en Couperus “beeldig en snoezig” 
worden genoemd, “om hen te omhelzen en er voor te knielen” zijn voor onze 
Bibl. niet geschikt’. In het boek stond nog wel meer waaraan de commissie 
aanstoot zou kunnen nemen. In een andere passage leest Betsie, een van de 
vier ‘kwartet’-vriendinnen, op zolder stiekem de boeken van haar vader, 
waaronder een van Schopenhauer – niet op de katholieke Index, maar als 
schrijver van ketterse werken sowieso verboden terrein. Gelukkig zette de 
auteur dit zelf al recht door een andere hoofdpersoon te laten opdraven die 
vond dat het ‘neuzen in al die geleerdheid’ niet ‘bevorderlijk voor je hersen-
tjes’ was, en dat Betsie maar snel de ‘mummieachtige’ boeken moest wegleg-
gen: ‘Laat die ballast je niet verschrompelen. Frisch en lustig moet je zijn’ 
was de goede raad.86

Over het algemeen werden boeken met een iets lossere moraal dan de 
katholieke afgekeurd (‘verhalen over ‘onechte kinderen’ achten wij voor 
onze Bibliotheek niet geschikt’) evenals boeken met ‘malle liefdestoonelen’. 
Romans waarin een vrouw in een Cleopatrakostuum van ‘dun zijden gaas’ 
onder invloed raakt van een hypnotiseur waren natuurlijk evenzeer ‘totaal 
ongeschikt’, als die waarin religieuze gewoonten ‘allerbespottelijkst’ werden 
voorgesteld. Dan hoefde het niet eens om de hele teneur van een boek te 
gaan, want één passage, zoals die over de dronken Jacques en Frits, kon een 
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boek op de zwarte lijst doen belanden. Ook een boek van de protestantse 
schrijver voor de jeugd, E. Gerdes, werd om een specifiek stukje van twee 
pagina’s veroordeeld. In dat stukje was hij over de katholieke kerk volgens de 
commissie te ‘vinnig’, wat meteen het hele boek ongeschikt maakte. Het was 
dus wel een kwestie van een boek nauwkeurig lezen. De oplettende biblio-
thecaris van de Vincentiusbibliotheek had er een hele klus aan.

Men kan zich afvragen in hoeverre de Vincentiusbibliotheken aan deze 
hoge normen konden voldoen. Week de praktijk af van de ideaalwereld die de 
Boekengids schetste? Dat juist de Haarlemse bibliotheek een compliment 
kreeg, omdat ze zich zo voorbeeldig hield aan de voorschriften van de 
Boekengids, doet vermoeden dat niet alle bibliotheken zich strikt aan de aan  
be velingen van de bibliotheekcommissie hielden.87 Zo had de Vincentius  -
bi bliotheek in Dordrecht een behoorlijke hoeveelheid wildwestverhalen van 
Aimard in huis, hoewel die op een lijstje stonden van ‘beslist ongeschikt’ 
voor de Vincentiusbibliotheek. Voor de rest leek deze bibliotheek uit 1894 
echter niets in huis te hebben waaraan de katholieke lezers aanstoot hadden 
kunnen nemen. We treffen dus veel titels aan van de Leesbibliotheek voor 
Christelijke Huisgezinnen, van katholieke boegbeelden als Alberdingk Thijm, 
Banning, Conscience en Snieders; verder was ook Melati ruim vertegen-
woordigd, in een zee van verder onbekende auteurs. Het ging hier waar-
schijnlijk om de catalogus voor het wat betere deel van de bezoekers van de 
Vincentiusbibliotheek. In de catalogus stonden namelijk wat Franstalige 
titels en er was daarnaast redelijk wat Duits aanbod, zoals een hele serie van 
‘Bachem’s Novellen’, op de markt gebracht door het uitgeverhuis J.P. Bachem, 
enigszins vergelijkbaar met de Leesbibliotheek voor Christelijke Huisgezin-
nen. Ook de historische romans van de Duitse priester-auteur Conrad von 
Bolanden werden in de oorspronkelijke taal in de catalogus vermeld. Jammer 
genoeg is dit de enige catalogus van een redelijk grote Vincentiusbibliotheek, 
zoals Haarlem die ook moet hebben gehad. Onbekend is dus of een eventuele 
spanning tussen norm en werkelijkheid vaak voorkwam.

Naast Vincentius waren er andere plaatsen waar minvermogende katho-
lieken verantwoorde lectuur konden lenen. In de eerste plaats bestonden er 
parochiebibliotheken. Het is onbekend hoeveel van dit soort bibliotheken er 
omstreeks de eeuwwisseling waren. Pas een halve eeuw later wordt voor het 
hele land een aantal van duizend genoemd.88 Er zijn maar heel weinig cata-
logi van dit soort instellingen bewaard, maar een ervan, uit 1913, is van de 
Haarlemse kerk van het H. Hart aan het Kleverpark.89 Een boek lenen uit 
deze bibliotheek kostte een cent per veertien dagen. Men kon het hele jaar 
door boeken lenen, op dinsdagavond. De catalogus omvat 1120 nummers, 
verdeeld over drie categorieën: ontspanningslectuur (ruim 60 procent), ont-
wikkelingslectuur (25 procent) en werken geschikt voor geestelijke lezing 
(ruim 10 procent). Dat is tevens de enige indeling, want binnen deze catego-
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rieën staan de titels in willekeurige volgorde door elkaar, meestal zonder 
auteur. Bij ongeveer 10 procent van de titels is met een sterretje aangegeven 
dat ze geschikt zijn voor de jeugd.

Inhoudelijk volgt deze bibliotheek voor een deel de aanbevelingen van de 
Boekengids van Vincentius. Vrijwel alle boeken van de Leesbibliotheek voor 
Christelijke Huisgezinnen zijn in de categorie ontspanningslectuur te vin-
den. Ook in de Boekengids aanbevolen auteurs als Kan. von Schmid, Wil-
helm Herchenbach en H.A. Banning staan op de planken van deze parochie-
bibliotheek. Verder veel Melati van Java (meer titels dan de Boekengids 
aanraadde), Justus van Maurik en Charles Dickens. Voor de jeugd zijn er de 
populaire boeken van Jules Verne en de klassiekers De hut van Oom Tom en 
De laatste der Mohikanen van J.F. Cooper.90 Deze jeugdafdeling wijkt nau-
welijks af van de Boekengids, behalve dat de parochiebibliotheek een paar 
Franse jeugdboeken in huis had.

Totaal anders is de tweede afdeling, de ontwikkelingslectuur. Vrijwel alle 
titels uit deze categorie ontbreken in de Boekengids. Ten dele gaat het om 
stichtelijke titels, zoals Rerum Novarum, De verschijningen te Lourdes, Wat de 
Roomse kerk leert, Het christendom der catacomben. Daarnaast hebben maar 
liefst dertig titels betrekking op de drankbestrijding. Verder bevat dit gedeel-
te allerlei geschriften over andere maatschappelijke thema’s als de klassen-
strijd, het socialisme, de sociale kwestie en de opvoeding. Vermoedelijk is 
hier helemaal niets bij dat ook maar een millimeter afwijkt van de officiële 
katholieke opvattingen, maar in vergelijking met de Boekengids van Vincen-
tius is er meer zicht op de wereld rondom de lezer. Dat blijkt ook uit informa-
tieve titels als: Ons zenuwstelsel, Onze staatsregeling, De wallen en poorten van 
Haarlem, Christelijke kunst en Beknopt leerboek der scheikunde. Tot deze cate-
gorie hoorden ook allerlei katholieke tijdschriften en almanakken, dertien 
delen Sprokkelingen van het katholieke literaire boegbeeld J.A. Alberdingk 
Thijm en zelfs de Max Havelaar. Verrassend in deze eenvoudige parochie-
bibliotheek zijn ook een paar Franstalige titels, waaronder Aventures de Télé-
maque van Fénelon. Deze categorie is heel heterogeen en het lijkt er sterk op 
dat dit gedeelte van de bibliotheek had geprofiteerd van ‘schenkingen van 
boeken’ waar de bibliotheekcommissie van de parochie om bedelde in de 
in leiding van de catalogus. De laatste categorie, de werken geschikt voor 
geestelijke lezing, lijkt weer veel meer op de inhoud van de Boekengids met 
heiligenlevens en allerlei andere stichtelijke lectuur.

Het is evident dat in deze collectie de ontspanningslectuur de boventoon 
voerde, net als in de gids van Vincentius. Waarschijnlijk was de simpele re-
den dat de vraag hiernaar het grootst was. Een tweede overeenkomst is dat 
de catalogus van de parochiebibliotheek, net als de Boekengids, relatief wei-
nig auteurs vermeldde die tot de toenmalige canon behoorden. De Vincenti-
usbibliotheek en de parochiale bibliotheek van het H. Hart leken zich qua 
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boekenaanbod te richten op een publiek met een bescheiden beurs en een 
weinig ontwikkelde literaire smaak, de enkele ‘verdwaalde’ titel in de collec-
tie daargelaten. Het boeken lenende publiek was bij Vincentius sociaal tame-
lijk gemêleerd, van de ‘gratis’ arme gezinnen tot de beter gesitueerde vincen-
tianen en andere katholieken die tot de geschoolde arbeidersstand of de 
onderste lagen van de kleine burgerij behoorden. De parochiebibliotheek in 
de Kleverparkwijk, die vooral uit middenstandshuizen bestond, zal vooral 
bezocht zijn door leden van de kleine burgerij.91

Er waren meer van dit soort bibliotheken, bedoeld voor arbeiders en 
kleine burgerij. Net als de Vincentiusvereeniging kende de R.K. Volksbond 
plaatselijke afdelingen, die vaak een uitleenbibliotheek hadden. Naast het 
bibliotheeknet van Vincentius was er dus ook een soortgelijk landelijk net 
van afdelingsbibliotheken van de R.K. Volksbond. De landelijke bond da-
teerde van 1888, het jaar daarop werd de Haarlemse afdeling opgericht. 
Deze afdeling had omstreeks 1900 duizend leden, die zes cent per week be-
taalden. Het hoofddoel van de vereniging was helder: het ‘beveiligen van 
den werkmansstand en de kleine burgerij tegen de socialistische dwalingen 
van onze tijd’. Daartoe waren er allerlei middelen, zoals ‘het houden van 
vriendschappelijke bijeenkomsten op gezette tijden’, ‘het houden van nutti-
ge voordrachten en lezingen’ en ‘het verschaffen van degelijke lectuur’. Ex-
pliciet werd vermeld dat sterkedrank op de vergaderingen verboden was. De 
bond kende tevens een ongevallen- en ouderdomskas, verzorgde de uitvaart 
van de leden, had een zang- en muziekvereniging onder zijn hoede, evenals 
een bouwvereniging, een rederijkerskamer, een gymnastiekvereniging en 
een spaarbank. Bovendien waren nogal wat vakverenigingen aangesloten bij 
de R.K. Volksbond.92 Begin twintigste eeuw kwamen daar nog verbruiksco-
operaties, ziekenfondsen en levensverzekeringen bij.93

In dit licht bezien is een ledental van duizend wel verklaarbaar. De Volks-
bond bood een waaier aan activiteiten en voordelen tegen een relatief gering 
bedrag: zes cent per week contributie was althans voor de doelgroep, ‘den 
werkmansstand en de kleine burgerij’ geen probleem. Of dit bedrag ook op te 
brengen was voor de allerarmsten, die van ƒ 500 per jaar of minder moesten 
rondkomen, valt sterk te betwijfelen. Maar de meeste gezinnen hadden een 
hoger inkomen, dus meer dan ƒ 10 per week. Voor hen zal de contributie geen 
drempel zijn geweest. Tegelijkertijd betekent het grote aantal suborganisaties 
dat niet elk lid in de bibliotheek kwam. De doelstelling van de bond wijst er 
wel op dat het lezen werd gezien als een wapen in de strijd tegen de ‘socialis-
tische dwalingen’. Impliciet werd er dus van uitgegaan dat mensen zich ge-
makkelijk lieten beïnvloeden door wat ze lazen, een eeuwenoud idee overi-
gens, niet een uitvinding van de R.K. Volksbond. Degelijke lectuur vormde 
daarom een buffer tegen onwenselijke ideeën over de samenleving. Een 
‘Geestelijk Adviseur’ stond ervoor garant dat geen verboden of ongeschikt 
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boek in de bibliotheek terechtkwam. Deze adviseur werd in de statuten van 
1889 nadrukkelijk aangewezen als degene die boeken moest goedkeuren.94

Helaas is over zowel de inhoud als het aantal lezers van de bibliotheek 
niets bekend. Of die dus veel leek op wat Vincentius te bieden had, is niet te 
zeggen. Wat betreft de beroepen van de bestuursleden lijken de Vincentius-
vereeniging en de R.K. Volksbond wel op elkaar. De voorzitter van de Volks-
bond was een winkelier, andere bestuursleden hadden beroepen als smid, 
letterzetter, timmerman, bloemist en boekdrukker, kortom, gezeten midden-
standers en ambachtsbazen. Over de omvang van de bibliotheek is er een 
snippertje informatie. Eind 1920, toen de ‘gewone’ openbare leeszaal en bi-
bliotheek in Haarlem vorm begon te krijgen, openden de katholieken meteen 
een tegenoffensief door een Rooms-Katholieke Openbare Leeszaal en Bi-
bliotheek te stichten. De Volksbond stond zijn hele boekencollectie, ofwel 
660 banden, af aan de nieuwe r.k. olb.95 De Volksbond had dus een biblio-
theek van zeer bescheiden omvang. De goedgeefsheid van de Volksbond is 
goed te begrijpen, want het bondsbestuur zal, zoals bij alle kleine bibliothe-
ken het geval was, getobd hebben met de administratieve rompslomp. Hoe 
klein ook, de bibliotheek moest open zijn op bepaalde tijden, er moest ie-
mand voor de uitlening aanwezig zijn, die ook nauwkeurig administratie 
moest houden van uitlenen en terugbezorgen. Dit alles nog afgezien van het 
werk van het op peil houden van de collectie en het samenstellen van catalogi. 
De Volksbond zal dolblij geweest zijn om deze klus aan anderen over te laten.

De Vincentiusvereeniging worstelde met deels dezelfde problemen, 
maar was niet geneigd het voorbeeld van de R.K. Volksbond te volgen. De 
investeringen in de Vincentiusbibliotheek waren tamelijk omvangrijk ge-
weest. Het ging bij Vincentius dan ook om een collectie van zevenduizend 
banden. Bovendien floreerde de bibliotheek met haar vier filialen en meer 
dan 1500 lezers. Dat gaf men niet zomaar op toen de r.k. olb op het toneel 
verscheen. Overigens hielden Vincentius en de r.k. olb nog lang zij aan zij 
dapper stand tegen de wassende stroom slechte lectuur en later de televisie, 
maar na de jaren vijftig ging het snel bergafwaarts. De filialen van de Vin-
centiusbibliotheek wisten hun bestaan nog te rekken tot de jaren tachtig 
voordat het doek viel. In 1971 was er al een fusie tot stand gekomen tussen de 
gewone olb en de r.k. olb.

Begin twintigste eeuw richtten de Vincentiusbibliotheek en de R.K. 
Volksbond zich globaal gezien op hetzelfde sociale milieu, al is er sprake van 
enig nuanceverschil in doelgroep. Met haar gratis leenmogelijkheid richtte 
Vincentius zich ook op de minst draagkrachtigen in de samenleving, terwijl 
de R.K. Volksbond zijn doelgroep omschreef als de (betere?) werkmans-
stand en de kleine burgerij, een groep die overigens ook bij Vincentius te 
vinden was. Leners van de volksbondbibliotheek telden zes cent per week 
neer, uiteraard voor meer dan alleen een uitleenbibliotheek. Hoewel er dus 
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een nuanceverschil is in de doelgroepen van de Vincentiusvereeniging en de 
R.K. Volksbond – de allerarmsten konden desgewenst wel bij Vincentius te-
recht en niet bij de Volksbond – richtten ze zich op globaal hetzelfde sociale 
milieu. Maar er waren ook katholieke bibliotheken die een hoger sociaal 
echelon als doelgroep hadden. Dit blijkt uit een boekenlijst en wat jaarboe-
ken van de in 1912 opgerichte R.K. Kring.96

De R.K. Kring had als doelstelling ‘eene nauwere aaneensluiting onder 
de katholieke jongelieden uit Haarlem en Omstreken, die tenminste tot den 
Middenstand gerekend kunnen worden, te bevorderen’ en daarnaast de 

Jaarboekje van de 
R.K. Kring, 1916.



240

‘ontwikkeling der leden op godsdienstig, maatschappelijk en wetenschap-
pelijk gebied’. Middelen om deze doelen te bereiken waren het houden van 
een sociëteit met leestafel, en het oprichten en in stand houden van een bi-
bliotheek.97 De Kring huurde een zaaltje in het gebouw Jansstraat 49, de 
hoofdzetel van de St. Elisabeth’s Vereeniging – gericht op katholieke zieken. 
Welkom waren katholieke jongelieden, ongehuwd, ouder dan achttien jaar, 
uiteraard van onbesproken gedrag. Iemand met ‘gemengde’ verkering was 
beslist niet welkom. De contributie bedroeg 75 cent per maand, een teken 
dat de Kring inderdaad niet bedoeld was voor jongemannen uit een eenvou-
dig milieu. Informatie over de vereniging is te vinden in vijf fraai uitgegeven, 
maar in omvang afnemende jaarboekjes uit de periode 1916-1920. Of stij-
gende papierschaarste dan wel slinkende animo hier een rol speelt, is niet te 
zeggen. Qua ledental bleef de vereniging bescheiden, het schommelde in 
deze jaren tussen de 40 en 65.

Het verslag van de bibliothecaris is steevast een combinatie van opge-
wektheid over de groei van de prachtige collectie en een aansporing aan de 
jongelui om toch vooral meer gebruik te maken van de leestafel en de biblio-
theek. Nu zag de bibliothecaris ook wel in dat ‘de sociëteitsavonden, waar 
druk wordt gepraat en vroolijken lach opstijgt’ niet zo gunstig waren om 
rustig te lezen. En ook bij de uitleen liep het niet storm. Gemiddeld leenden 
de jongelui zo’n vier boeken per jaar, en dan voornamelijk in de rubriek ont-
spanningslectuur. Ach, de bibliothecaris kon dit wel begrijpen: ‘Na de dage-
lijkschen werkzaamheden zal menigeen naar een boek grijpen ter ontspan-
ning en niet altijd is de geest vaardig om zich in een wetenschappelijk, sociaal 
of apologetisch werk te gaan verdiepen.’98 Maar in deze tijd van sociale en 
godsdienstige dwalingen hadden de jongeren de plicht om goed op de hoog-
te te zijn van de katholieke (geloofs)leer teneinde de moederkerk te kunnen 
verdedigen wanneer haar leer of haar instellingen verdacht werden gemaakt. 
De bibliothecaris zag als hoogste doel van de vereniging: ‘De Kring zij al-
lereerst leerschool, centrum van jong intellect, bron van beginnend letter-
kundig streven en goedwillende wetenschappelijke ontwikkeling.’ De bi-
bliotheek was daarbij onontbeerlijk. Lezen was niet zomaar een plezierig 
tijdverdrijf, maar nuttig en nodig voor serieuze ontwikkeling.

Van de R.K. Kring hebben we een boekenlijst van 450 boeken uit 1916, 
met een supplement uit 1919, van nog eens 150 boeken. Uit deze boekenlijst is 
zonneklaar dat de collectie van de R.K. Kring stoelt op een bepaald andere 
opvatting van geschikte lectuur dan die van Vincentius of de parochiebiblio-
theek van het H. Hart. In de afdeling ontspanningslectuur (ruim 30 procent) 
ontbreekt de Leesbibliotheek voor Christelijke Huisgezinnen weliswaar niet 
helemaal, evenmin als het werk van een aantal nu vrijwel onbekende katho-
lieke auteurs, als Luis Coloma99 en J.H. van der Lans, maar ze zijn in de min-
derheid. Voor het overige geen spoor van auteurs die prominent waren bij 
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Vincentius, als Banning, Herchenbach en Hofmann, hoewel er ook hier veel 
onbekende auteurs de revue passeren.100 Auteurs die we wel kennen, zijn 
veelal schrijvers met een uitgesproken katholieke signatuur, zoals Alberdingk 
Thijm, en de in katholieke kringen geliefde Hendrik Conscience. Verder zijn 
er veel titels van auteurs die ook in de smaak vielen bij het Leesmuseum: 
Melati van Java, Justus van Maurik en Van Lennep. Onder de buitenlandse, 
grotendeels vertaalde auteurs zijn Dickens, Jules Verne, Selma Lagerlöf, 
G.K. Chesterton101 en veel van Julius Stinde, die net als Van Maurik schreef 
over het kleinburgerlijke leven. Beecher Stowe’s Oom Tom’s hut stond ook op 
deze lijst, maar dan onder de auteursnaam van de vertaler, J.J.A. Goeverneur, 
die naast veel eigen dichtwerk en kinderboeken, ook een aanzienlijk aantal 
vertalingen en bewerkingen op zijn naam had staan, zoals Meester Prikke-
been. De R.K. Kring had acht titels van zijn omvangrijke oeuvre in huis.

Poëzie rekende de bibliothecaris niet tot de ontspanningslectuur, want 
dichtwerken zijn ondergebracht in een aparte categorie Dichtkunst. Hier 
vinden we grote dichters met werk in de oorspronkelijke taal, zoals Corneil-
le, Racine, Schiller en Tasso, naast J.P. Heije, Ten Kate, Tollens en Dr. Schaep-
man. In de afdeling Geschiedenis zijn de meeste titels van een uitgesproken 
katholiek karakter. Naast heel wat kerkhistorische titels, is er veel van de his-
toricus W.J.F. Nuyens en van de bekende geestelijke J.W. Brouwers, die tal 
van werken schreef over literaire, godsdienstige en historische onderwer-
pen.102 De Franstalige historische biografieën van J.M.V. Audin (1793-1851) 
lijken op het eerste gezicht wat uit de toon te vallen, want ze gaan over onder 
anderen Luther, Calvijn en Hendrik viii, maar Audin was overtuigd katho-
liek en schreef zijn boeken vanuit dat standpunt.

Andere categorieën zijn Apologie, Sociale onderwerpen (met titels over 
armenzorg, vakorganisatie, de sociale kwestie en sociale woningbouw), 
Godsdienstige onderwerpen, Tijdschriften en Brochures en Jaarboekjes. 
De twee laatste categorieën zijn erg heterogeen. Er is geen enkele systema-
tiek in te ontdekken: ze bestaan uit wat losse afleveringen van diverse katho-
lieke jaarboekjes, een paar niet opeenvolgende jaargangen van de Katholieke 
Illustratie of de Dietsche Warande, twee jaargangen van De Lelie, verschillen-
de delen van De Katholieke Gids, waarvan de recentste in de collectie van 
1902 dateert, en nog een enkele verdwaalde aflevering van een Duits of 
Frans tijdschrift. Het boekenbezit van de R.K. Kring leek met zijn meer op 
ontwikkeling gerichte collectie misschien wel het meest op dat van een pro-
testantse jongelingsvereniging, en dan vooral de hjv, zij het natuurlijk dat 
de een een katholieke, en de ander een protestantse oriëntatie had.

Onmiskenbaar moest deze bibliotheek het hebben van giften in natura, 
afkomstig uit de boekenkasten van degenen die de Kring en zijn jongelieden 
een warm hart toedroegen en graag wat overtollige boeken de deur uit de-
den. Jaarlijks werden de gulle gevers in het jaarverslag van de bibliothecaris 
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bedankt. Het lijkt er sterk op dat de collectie grotendeels uit oude boeken 
bestond en niet uit recente herdrukken van eerder verschenen titels. Con-
troleerbaar is dit niet, want net als vrijwel elke andere catalogus van de klei-
ne bibliotheken geeft deze boekenlijst geen publicatiejaren, behalve van jaar-
boekjes en tijdschriften. Omdat de boeken her en der vandaan kwamen, 
kregen de ‘jongelieden uit den middenstand’ misschien wel verouderde, 
maar over het geheel genomen wel meer titels van bekende auteurs voor-
geschoteld dan de Boekengids van Vincentius aanraadde. Hier blijkt het ver-
schil tussen de volksbibliotheek, en deze, op een ontwikkelder publiek ge-
richte bibliotheek, al blijft het de vraag hoeveel jongelieden uit dit milieu 
Franstalige boeken konden lezen, laat staan Tasso’s La Gerusalemme liberata 
of La divina comedia van Dante.

Net als de boekerij van de R.K. Volksbond is de boekenverzameling van 
de R.K. Kring opgegaan in de latere, in 1921 gestichte Rooms-Katholieke 
Openbare Leeszaal en Bibliotheek.103 De katholieke olb vestigde zich op het-
zelfde adres als de R.K. Kring en begon met zo weinig subsidie dat ze links en 
rechts om boeken moest bedelen. Bij de oprichting werd onder andere de 
R.K. Kring bedankt omdat deze zijn collectie had afgestaan. Het genereuze 
gebaar van de R.K. Kring lag voor de hand: de Kring had niet langer de zorg 
voor de bibliotheek en de uitleen, terwijl de boeken toch onder handbereik 
bleven. Vlak voor de komst van de r.k. olb., in 1919, had de bibliothecaris al 
zijn nood geklaagd over het probleem van de openingstijden:

Verschillende malen werd reeds de vraag gesteld of werden we aan-
gespoord de bibliotheek voor een breederen kring open te stellen, 
b.v. voor de Roomsche middenstanders. Voor ontspanningslectuur 
is dit niet noodig, daar deze in Haarlem in voldoende mate verkrijg-
baar is. Hieraan zijn echter nogal bezwaren verbonden en wel voor-
namelijk om steeds op bepaalde uren iemand beschikbaar te hebben 
om eventueele liefhebbers te helpen.104

Maar hij wilde wel in afwachting van de openstelling van de ‘openbare 
Roomsche Leeszaal’ de donateurs en katholieke middenstanders de gele-
genheid geven van de bibliotheek gebruik te maken. Na de afstoting van de 
bibliotheek ging de Kring wel door met de gezellige samenkomsten, want in 
een gedenkboek van de St. Elisabeth’s Vereeniging, de hoofdgebruiker van 
het pand Jansstraat 49, wordt gewag gemaakt van de luidruchtige sociëteits-
avonden in de bovenzaal van het gebouw, ‘tot heftige ergernis en gruwelijke 
hinder van de beneden ingerichte R.K. Leeszaal’.105 De Kring was dus blijk-
baar meer dan een ‘centrum van intellect’ voor naar kennis en letterkundige 
schoonheid dorstende jongemannen.

Geloof en Wetenschap was een laatste katholieke vereniging met biblio-
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theekambities, die bovendien een raakvlak had met de R.K. Kring. De wor-
tels van deze vereniging lagen in 1876, met de oprichting van de R.K. Lees-
vereeniging. Anders dan de naam R.K. Leesvereeniging doet vermoeden, 
was dit geen leesgezelschap, maar een organisatie die lezingen over weten-
schap en kunst organiseerde teneinde de katholieke beginselen op deze ter-
reinen te verspreiden.106 Er waren in 1900 ruim 250 leden. In 1908 ging de 
R.K. Leesvereniging op in de nieuwe plaatselijke afdeling van een vereni-
ging met een soortgelijke doelstelling, namelijk Geloof en Wetenschap.107

Geloof en Wetenschap was in 1873 in Amsterdam opgericht met als doel-
stelling haar leden ‘op wetenschappelijke wijze te volmaken, in de kennis en 
verdediging dier waarheden vooral, waartegen de dwalingen des tijds aan-
druischen’.108 Middelen om dit doel te bereiken waren een eigen bibliotheek 
en voordrachten over godsdienstig-wetenschappelijke onderwerpen met 
debat na afloop. Haarlem was in 1908 tamelijk laat met de start van een afde-
ling, want de vereniging had zich vanuit de hoofdzetel Amsterdam al snel 
verspreid naar andere grote steden als Utrecht, Rotterdam en Maastricht. 
Net als Vincentius van Paulo was de Nederlandse vereniging Geloof en We-
tenschap onderdeel van een internationaal netwerk dat naast Nederland, in 
elk geval Frankrijk, België, Duitsland en Oostenrijk omspande.

Over de Haarlemse leden is weinig bekend, maar van afdelingen elders 
weten we dat de vereniging zich richtte op de ontwikkelde katholiek. The-
ma’s die in de Haarlemse lezingen aan bod kwamen waren bijvoorbeeld de 
Index, de steenkolenmijnen op Sumatra, het zonnestelsel, het vrouwen-
vraagstuk, theosofie en protestantisme. Soms waren ze zelfs in het Frans of 
Duits.109 Dames waren bij deze gelegenheden welkom als buitengewoon lid. 
Duur was het lidmaatschap niet, althans niet voor de beter gesitueerde 
Haarlemse katholieken, namelijk ƒ 2,50 per jaar. Het is niet uitgesloten dat 
de leden qua beroepen en sociale status deels leken op die van het Leesmu-
seum, waar dan wel formeel katholieken geen strobreed in de weg werd ge-
legd, maar waar in de praktijk toch maar heel weinig katholieken lid van wa-
ren. Misschien was bij Geloof en Wetenschap het aandeel van de kleine 
burgerij wat groter dan bij het Leesmuseum.

Bestuursleden waren katholieke notabelen als de directeur van de Haar-
lemse inrichting voor R.K. Onderwijs, de hoofdredacteur van de katholieke 
Haarlemsche Courant, verder een arts en een commissionair in effecten. De 
rector van het klooster annex ziekenhuis Sint Johannes de Deo was door de 
bisschop benoemd als geestelijk adviseur. Om de sfeer van de vereniging 
Geloof en Wetenschap in relatie tot de katholieke leescultuur te schetsen is 
het goed even stil te staan bij de Amsterdamse vereniging Geloof en Weten-
schap.110 In 1884 richtte de hoofdstedelijke afdeling een Leesgezelschap op, 
waarover De Tijd schreef:
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Het heeft ten doel het hoogst loffelijke streven, om door degelijke 
lectuur de katholieke huisgezinnen te onttrekken aan den geest van 
lichtzinnigheid en onverschilligheid, die in alle klassen der maat-
schappij zijn verderfelijken, verlammende invloed meer en meer doet 
gevoelen, en hen op te wekken, krachtig te prikkelen tot die ernstige 
levensbeschouwing, waarvan de Christen, de Katholiek vooral, in 
tijden als deze behoort blijk te geven.

Want de katholieke gezinnen stonden bloot aan pogingen van de valse we-
tenschap en het ongeloof om voet aan de grond te krijgen, via dagbladen, 
brochures, tijdschriften en romans. Het lezen van de juiste lectuur kon de 
katholiek ‘oefenen in en wapenen (…) verschaffen voor den strijd, dien hij 
als ware het bij elke schrede, welke hij in het maatschappelijk leven zet, tegen 
den vijand te voeren heeft’. Een combinatie dus van angst voor verderfelijke 
invloed van slechte lectuur en een groeiend katholiek zelfbewustzijn dat fier 
de strijd aanging om de eigen geloofswaarden te verdedigen.

Het Amsterdamse Leesgezelschap werd omgevormd tot een bibliotheek 
en leeszaal, die in 1905 voor alle katholieken werd opengesteld. Dit werd 
bejubeld in de katholieke pers: ‘Waar kon de jonkman die een uitgebreiden 
blik wilde bekomen over onze letterkunde, waar kon hij dien verkrijgen zon-
der bezoedeld te worden door de vele mestvaalten in onze literatuur opge-
worpen?’ Maar nu was er dus de katholieke bibliotheek. Overigens bestond 
sedert 1906 naast een heren- ook een damesleeszaal. Afgaande op de foto’s 
lijken kranten alleen voorhanden geweest te zijn in de herenleeszaal. In de 
bibliotheek waren ook geschriften van andersdenkenden opgenomen, want: 
‘Men moet de denkwijze der tegenstanders kennen, om die met succes te 
kunnen bestrijden.’ Vergeleken met de defensieve houding van eerdere ge-
neraties, kreeg het katholicisme in deze jaren een actief getuigeniskarakter.

Geheel in deze lijn ijverde de Haarlemse vereniging Geloof en Weten-
schap ook voor een bibliotheek. In 1909 werd daarvoor een obligatielening 
van ƒ 1000 uitgeschreven, het jaar daarop werd de bibliotheek geopend. Het 
was geen uitleenbibliotheek, boeken konden alleen in een zaaltje van de ver-
eniging worden geraadpleegd. Ondanks de 160 leden die de vereniging toen 
telde, wisten het eerste jaar niet veel bezoekers de weg naar de bibliotheek te 
vinden. De geringe animo werd geweten aan de beperkte keus, de korte ope-
ningstijden en vooral aan het ontbreken van een uitleenfunctie. Al het jaar 
daarop sloeg het noodlot toe: de penningmeester ging failliet, en omdat de 
vereniging (nog) geen rechtspersoon was, werd al het kasgeld, bijna ƒ 700, 
meegesleurd in dit faillissement.111 De bibliotheek moest sluiten en hoewel 
de vereniging, na enkele moeizame jaren, er wel weer bovenop kwam, was 
het experiment met de bibliotheek niet voor herhaling vatbaar.

De boekencollectie werd in 1916 geschonken aan de R.K. Kring, die hier-
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door opeens haar boekenbezit zag stijgen van 150 naar 450 titels.112 Dit was 
een kwestie van met wat dozen slepen, want Geloof en Wetenschap zat op 
hetzelfde adres als de R.K. Kring. De schenking laat zien dat de twee vereni-
gingen niet alleen fysiek, maar ook wat betreft aantrekkingskracht voor de 
katholieke middengroepen elkaars buren waren. De collectie van de R.K. 
Kring bestond in 1916 dus voor twee derde uit boeken van Geloof en Weten-
schap, we weten alleen niet om welke titels het gaat. Het is niet ondenkbaar 
dat de Franstalige titels in de collectie van de Kring onderdeel zijn geweest 
van de schenking.

De bibliotheek van Geloof en Wetenschap mocht dan een fiasco zijn ge-
worden, de bibliotheekidealen van deze vereniging verdwenen daarmee 
niet. Enkele jaren later was Geloof en Wetenschap, net als in Amsterdam, de 
stuwende kracht achter de oprichting van de Haarlemse r.k. olb. De eerste 
jaren waren de voorzitter en secretaris van Geloof en Wetenschap zelfs te-
vens voorzitter en secretaris van de r.k. olb. Los van het feit dat de R.K. 
Kring misschien wel opgelucht was niet langer zelf de boeken te hoeven be-
heren, was het daarom wel elegant om de boeken die de Kring een paar jaar 
eerder had gekregen, nu af te staan voor het nieuwe en dit keer succesvolle 
initiatief van Geloof en Wetenschap.

Confessionele bibliotheken: overeenkomsten en verschillen
De bibliotheken van Geloof en Wetenschap en de R.K. Kring laten goed het 
dilemma zien waarmee alle marginale bibliotheken worstelden: uitlenen be-
tekende een administratie op poten zetten en kon alleen bij een collectie van 
minimaal een paar honderd delen. Niet uitlenen, maar alleen een leeszaalfa-
ciliteit bieden was voor de lezers minder aantrekkelijk – en bij openingstij-
den overdag op doordeweekse dagen voor veel lezers ondoenlijk – en vergde 
bovendien een veel grotere beschikbaarheid van bestuursleden of een bi-
bliotheekcommissie, dan alleen een uitleen. De bibliotheek van Geloof en 
Wetenschap bestond te kort om de eventuele overstap te maken naar een 
uitleenbibliotheek, zoals de erfgenaam van haar boekerij, de R.K. Kring wel 
was, net als andere confessionele bibliotheken. De R.K. Kring combineerde 
echter uitleen én leeszaal, wat de onbezoldigde bibliothecaris twee avonden 
per week kostte. Desondanks leverde deze inspanning uiteindelijk in aantal-
len lezers en uitleningen maar een zeer bescheiden resultaat op.

De confessionele bibliotheken moesten het allemaal zonder professio-
neel bibliotheekpersoneel stellen en waren daardoor meestal maar één keer 
per week gedurende hooguit een paar uurtjes open en dan vaak alleen in de 
wintermaanden. Begin twintigste eeuw kwam in dat laatste verandering, 
maar de openstelling bleef beperkt tot enkele uren. Heel vaak was er een 
maximum gesteld aan het aantal boeken dat geleend mocht worden. Deels 
hing dit samen met een streven om de uitleenadministratie overzichtelijk te 
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houden: meer boeken uitlenen betekende een verzwaring van de adminis-
tratieve taken van de bibliotheekbeheerders. Bovendien stond de omvang 
van de collectie in relatie tot het aantal potentiële leners een ruimhartig uit-
leenbeleid vaak niet toe. Bij honderd leners en een collectie van vijfhonderd 
titels laat zich raden wat er zou gebeuren als iedereen veel boeken mee naar 
huis nam. Daarnaast werd een beperking mogelijk ingegeven door de angst 
voor een leesverslaving, die omstreeks 1900 zeker niet verdwenen was. De 
volksverheffers zagen het nut in van deugdzame lectuur, maar zij wilden een 
‘ziekelijke’ leeslust zeker niet aanwakkeren.

Bij de bibliotheken voor de elite, zoals het Leesmuseum, of vakbibliothe-
ken speelden deze problemen allemaal niet. Van een leesverslaving werd niet 
gerept, de collectie was omvangrijk en het Leesmuseum betaalde de conci-
erge gewoon om de uitleen te registreren en de deur open te doen. Daarom 
was het Leesmuseum zowel een uitleenbibliotheek als leeszaal, met zeer 
ruime openingstijden. Ook vakbibliotheken hadden vaak een betaalde bi-
bliothecaris en werden bovendien niet overstelpt door boekaanvragen.

Vrijwel alle confessionele bibliotheken, Vincentius enigszins uitgezon-
derd, moesten het doen met een heel beperkt budget en waren daardoor deels 
afhankelijk van de goedgeefsheid van sympathisanten. Het geldgebrek had 
vanzelfsprekend zijn weerslag op de collecties. Noodgedwongen waren ze 
zeer bescheiden van omvang: meer dan duizend boeken kwam zelden voor. 
Inhoudelijk waren de collecties rommelig en onsamenhangend door de boe-
kenschenkingen van deze of gene. Het regelmatig aanschaffen van nieuwe 
lectuur gebeurde of helemaal niet, of alleen maar mondjesmaat. Veel boeken 
in de collecties gingen daardoor jarenlang mee en werden door veel lezers 
geleend. Dat vroeg in elk geval om investeringen in opnieuw inbinden, wat 
ook drukte op de karige budgetten. De aanschaf van nieuwe boeken die vak-
kennis op peil zouden kunnen brengen of houden, kwam niet of nauwelijks 
voor. Bovendien was het nadeel dat juist dit genre snel verouderde. De best-
sellers op het gebied van de deugdzame fictie konden daarentegen heel wat 
jaren mee en hoewel ook stichtelijk drukwerk onderhevig was aan fysieke 
veroudering, de inhoudelijke boodschap bleef ijzersterk. De Haarlemsche 
Jongelings Vereeniging en de R.K. Kring lijken de enige te zijn geweest die 
bewust iets meer algemeen literaire belangstelling trachtten aan te wakkeren, 
zij het dat juist de literaire titels bij de R.K. Kring voor een groot deel bij toe-
val, wegens het debacle van de bibliotheek van Geloof en Wetenschap, in de 
collectie verzeild waren geraakt.

Bij alle confessionele bibliotheken lag het accent vanzelfsprekend op het 
aandragen van goede en opbouwende lectuur. Wat daar precies onder ver-
staan werd, verschilde per stroming. Bij de ene bibliotheek, zoals die van de 
orthodoxe vvw, waren dat veel stichtelijke boeken, bij een andere, zoals Vin-
centius, was ontspanningslectuur niet verboden, mits de grenzen van de be-
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tamelijkheid maar niet werden overschreden. Door de kleinschaligheid was 
de controle op wat er geleend werd in alle gevallen zeer groot. Interessant is 
verder dat er favoriete auteurs zijn aan te wijzen, zoals Harriet Beecher Sto-
we, Charles Dickens, Melati van Java, Nicolaas Beets en Justus van Maurik, 
die in brede kring acceptabel waren. Bosboom-Toussaint komen we ook 
vaak tegen, maar zij is toch typisch een schrijfster die niet bij de katholieken 
in de smaak viel. De grote verschillen in de volksbibliotheken van de ene of 
de andere religieuze signatuur betreffen vooral de onderwerpskeuze van de 
in vergetelheid geraakte serieschrijvers. De katholieke stroming legde een 
sterk accent op het heldhaftige christendom van de eerste eeuwen en de le-
vens van heiligen en martelaren, inclusief de bijbehorende wonderen. Bij de 
protestanten domineerden de verhalen over koene daden van jongelui tij-
dens de Tachtigjarige Oorlog en over het vorstenhuis en Oranje, al dan niet 
met een sterk antikatholieke insteek. Bij de categorie geschiedenis manifes-
teerde zich het scherpst de scheiding der geesten: in de katholieke volksbi-
bliotheken was de Tachtigjarige Oorlog nagenoeg taboe.

Verschillen bestonden ook tussen de confessionele volksbibliotheken en 
de bibliotheken gericht op protestantse en katholieke jongeren uit de mid-
dengroepen. De volksbibliotheken grossierden in serieboekjes met brave 
ontspanningslectuur naast stichtelijke werken, maar hadden vrijwel niets 
over politieke of maatschappelijke vraagstukken, behalve soms een paar 
waarschuwende brochures tegen het drankmisbruik. Pas bij de bibliotheken 
die zich op een iets ontwikkelder publiek richtten, vinden we een beperkt 
aantal publicaties over maatschappelijke of politieke vraagstukken, zij het 
dat die vooral de standpunten van de eigen geloofsgemeenschap verkondig-
den. Opiniërende stukken van de ‘tegenstanders’ zijn met een lampje te zoe-
ken. Deze bibliotheken voor jongeren uit de middengroepen mochten dan 
wel andere collecties hebben dan de volksbibliotheken, het ging nog steeds 
niet om een intellectueel lezerspubliek. De collecties bestonden uit Neder-
landstalige werken, enkele uitzonderingen daargelaten. Een groot verschil 
dus met elitegezelschappen als het Leesmuseum en De Vereeniging, waar 
nagenoeg alle ontspanningslectuur en tijdschriften in de oorspronkelijke 
taal werden aangeschaft en de meeste lezers moeiteloos Frans en Duits la-
zen, en in iets mindere mate Engels.

De confessionele bibliotheekjes horen typisch bij een periode waarin het 
lezerspubliek zich uitbreidde en er tegelijkertijd veel zorg was over de leesge-
woonten van het volk. In dit proces werden de contouren van de beginnende 
verzuiling steeds zichtbaarder. De geestelijkheid was er gaandeweg van 
overtuigd geraakt dat de juiste boeken en tijdschriften een essentieel middel 
waren om de geloofswaarden in te prenten. De lezers werden helaas veelal 
aangetrokken door verkeerde, gevaarlijke boeken, waardoor ze in handen 
vielen van ‘de vijand’. Het wemelde daarom van allerlei goedbedoelde, maar 
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weinig zoden aan de dijk zettende initiatieven. De bibliotheekjes waren vrij-
wel allemaal te kleinschalig en te onprofessioneel om in de tweede helft van 
de negentiende eeuw adequaat te functioneren. In de eerste twee decennia 
van de twintigste eeuw waren ze daardoor al niet meer in staat om de con-
currentie tegen de nieuwe, goed georganiseerde instellingen vol te houden. 
Dat probeerden ze vaak ook niet, en ze droegen opgelucht hun collecties 
over. Alleen de Vincentiusbibliotheken werden gesteund door de krachtige 
organisatie van de Vincentiusvereeniging en konden daardoor tot de jaren 
tachtig van de vorige eeuw blijven bestaan. Andere katholieke instellingen 
werden al snel opgeslokt door de r.k. olb. De vrijzinnig protestantse lezers 
van de Nederlandsche Protestanten Bond konden na 1900 terecht bij de ‘ge-
wone’ olb. Alleen op orthodox-protestants terrein bleven de bibliotheekjes 
langer bestaan, een enkele tot vandaag de dag. Ze worden nog steeds door 
particulieren overeind gehouden, net als ruim honderd jaar eerder.

De vraag is of het confessionele offensief enig succes had. Beperkten de 
meeste lezers zich tot de lectuur die de confessionele volksbibliotheken aan-
boden? Afgaande op de veelvuldige waarschuwingen lijkt dat erg onwaar-
schijnlijk. De strijd tegen de verkeerde lectuur geeft daarom ook een beeld 
van lezers die zich buiten de door de kerk aangewezen paden begaven.

De strijd tegen verkeerde lectuur
Wat alle bestuursleden van confessionele bibliotheken gemeen hadden, was 
de angst dat ‘hun’ lezers via andere kanalen verkeerde lectuur onder ogen 
zouden krijgen, per abuis, of doelbewust opgezocht. Door waarschuwende 
woorden, zoals die van dominee Ernst, konden bibliotheekbestuurders ho-
pen dat hun lezers niet voor de verleidingen van de lichtzinnige roman of 
andere verderfelijke geschriften zouden bezwijken. Zowel bij protestanten 
als katholieken waren eigen boekenseries, familiebladen en almanakken een 
favoriet en gemakkelijk middel om aan te geven wat verantwoorde lectuur 
was. Dus zolang de lezers zich in het eigen bibliotheekcircuit bewogen was 
er niets aan de hand, maar hoe een dam op te werpen tegen de alom aanwe-
zige slechte lectuur? Ondanks hun gemeenschappelijke gedeelde zorgen, 
hielden protestanten en katholieken er heel verschillende strategieën op na.

In het kort komt het erop neer dat men in protestantse kringen, bij gebrek 
aan een kerkrechtelijk instrument, naar een ‘verinnerlijkte censuur’ streef-
de.113 In protestantse opvattingen moesten ouders en school ervoor zorgen 
dat kinderen geen verkeerde lectuur onder ogen kregen, en ook de jongelin-
gen en jongedochters waren nog kwetsbaar. Volwassenen moesten van na-
ture weten wat een slecht boek was. Dat moesten ze dan maar snel dicht-
doen. In deze kringen werd soms wat meewarig gekeken naar de katholieken, 
die zich door anderen lieten zeggen wat ze wel of niet mochten lezen.114

In de katholieke visie had verkeerde lectuur altijd een funeste invloed, 
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niet alleen op de jeugd, maar ook op volwassen lezers. Alle gelovigen hadden 
daarom begeleiding nodig bij hun lectuurkeuze. Het waken over het leesge-
drag was des te moeilijker in een tijd waarin er meer drukwerk dan ooit 
werd geproduceerd: boeken, tijdschriften en kranten, die lezers gemakkelijk 
in handen kregen via leenbibliotheken, boekenstalletjes, leestafels van cafés, 
uitdragerijen en colporteurs. Het antwoord van de katholieke clerus op de 
verleiding van verkeerde lectuur was een poging om de geloofsgemeenschap 
te veranderen in een ondoordringbaar bastion.

Nu was dat geen nieuwe strategie. Al eeuwen werden boeken en auteurs 
op de Index geplaatst en waren er pauselijke wetten ten aanzien van het uitge-
ven en lezen van bepaalde soorten geschriften. Maar in de negentiende eeuw 
stoelde deze wetgeving in grote lijnen nog steeds op de pauselijke bul van 
Pius iv uit 1564, uitgevaardigd vlak na het concilie van Trente. Geen wonder 
dat in een tijd waarin het aanbod van allerlei soorten drukwerk snel toenam, 
net als het aantal mensen dat hiermee in aanraking kwam, de kerkelijke bepa-
lingen hopeloos achterliepen. Reden genoeg voor de energieke paus Leo xiii 
om in 1897 met een nieuwe wet te komen, zijn Constitutio officiorum ac mune-
rum waarvan de ondertitel niets te raden overliet: De prohibitione et censura 
librorum. In deze wet stonden nieuwe algemene voorschriften en verbodsbe-
palingen, waarin verschillende soorten boeken, tijdschriften en kranten wer-
den verboden. De Index, vernieuwd in 1900 en daarna nog eens in 1917, wees 
afzonderlijke boeken of auteurs aan.115 Index en algemene voorschriften 
vormden samen de kerkelijke boekenwet.

Deze nieuwe kerkelijke boekenwet was een baken in een tijd waarin vol-
gens een vooraanstaande Nederlandse kenner van het kerkrecht, L. Vonc-
ken, weinig steun te verwachten was van ‘den wereldlijken arm’, omdat in 
het moderne staatswezen ‘een bandelooze vrijheid van spreken en schrij-
ven op den voorgrond treedt’.116 Helaas, moest hij constateren, was dit zelfs 
in katholieke staten het geval. Voncken verwees hiermee naar de grondwet-
telijke vrijheid van drukpers en van meningsuiting die in Nederland en ook 
elders bestond. Nederland kende geen preventieve censuur: de overheid 
kon niet ingrijpen voordat iemand een boek of ander gedrukt stuk ver-
spreidde, alleen achteraf. En dat gebeurde alleen in zeer zeldzame gevallen, 
en zeker niet als het ging om drukwerk dat katholieken onwelgevallig was.117 
Voncken wees er ook terecht op dat het probleem groter was geworden in 
de negentiende eeuw. Er waren tal van uitvindingen gedaan die de versprei-
ding van ideeën en boeken enorm hadden gestimuleerd. De gevolgen waren 
ernaar:

Een geregelde dagbladpers, reclame en propagandamiddelen onder-
houden den leeslust en verruimen onophoudelijk den kring der le-
zers. Duizenden boeken, brochures en bladen brengt de pers dage-
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lijks ter markt; honderden geschriften werden niet meer aan de 
goedkeuring der kerkelijke overheid onderworpen, en, indien men 
het gedaan had, deze ware, om zoo te spreken, onder de massa be-
dolven geworden.118

De controle op het leesgedrag van de gelovigen, die in voorafgaande eeuwen 
nog mogelijk was geweest door de geringe productie van drukwerk en het 
wijdverspreide analfabetisme, werd nu onbegonnen werk. De katholieke 
kerk verloor zienderogen haar greep op de wereld van het boek.

De boekenwet schiep wel enige duidelijkheid ten aanzien van wat wel en 
niet mocht. Desondanks barstte internationaal onder geleerden op het ge-
bied van het kerkrecht een discussie los over de precieze interpretatie en be-
grenzingen van de voorschriften van de Constitutie, die uiteraard allemaal in 
het Latijn waren gesteld. Voor de gewone gelovige was dit alles nauwelijks te 
volgen en ook voor de pastoor die zijn parochianen wilde adviseren en ver-
manen, voerden deze discussies wel erg ver. Dit was voor P. Potters, kanun-
nik en pastoor te Breda, emeritus hoogleraar der ethica en dogmatiek en 
geheim kamerheer van Z.H. Benedictus xv, aanleiding om in 1921 een korte 
verklaring van de boekenwet te publiceren.119 Potters pakte in zijn openings-
zinnen al meteen flink uit:

In onze dagen wordt de wereld overstroomd met slechte boeken en 
kranten. Deze geloofsbedervers en zedenverpesters verrichten hun 
werk niet alleen in de steden, maar ook in de dorpen en afgelegen ge-
huchten. Zij wachten u op in winkels, leeszalen, koffiehuizen, stati-
ons en spoorwegwagens. Men ontmoet ze op de sierlijke leestafels 
der rijken, op de vensterbanken der armen. Meer dan vroeger zag de 
Kerk zich in onze dagen verplicht, niet alleen door moederlijke ver-
maningen, maar ook door strenge voorschriften hare kinderen tegen 
de dreigende gevaren te behoeden. ’t Is derhalve van het hoogste be-
lang, dat de geloovigen deze kerkelijke voorschriften kennen en on-
derhouden. Dit geldt niet het minst voor de boekenkeurders van 
leeszalen en uitleenbibliotheken.120

Bovendien lag hier niet alleen een taak voor de kerk, maar ook voor anderen:

Het weren van slechte lectuur is ook de plicht en het recht van het 
huiselijk en burgerlijk gezag. Ouders en voogden, onderwijzers als 
plaatsvervangers der eersten, meesters en meesteressen moeten, 
naar best vermogen, hun kinderen, pleegkinderen, leerlingen en 
dienstboden het lezen van gevaarlijke geschriften verbieden. Het 
burgerlijk gezag kan geen onbeperkte vrijheid van drukpers toe-
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staan, maar moet, naar omstandigheden, goddelooze, zedelooze en 
revolutionaire geschriften weren.121

Het gevaar loerde overal en kon onverhoeds de argeloze katholiek belagen, 
maar erger nog, de nieuwsgierige katholiek kon gemakkelijk aan verkeerde 
lectuur komen. Wat een afschuwelijke en gevaarlijke realiteit was voor Pot-
ters, en met hem voor de hele rooms-katholieke clerus, is tegelijkertijd een 
teken dat het lezen doordrong in brede lagen van de bevolking en langs vele 
kanalen. Het is ook in dit klimaat dat veel rooms-katholieken niet anders 
dan met afgrijzen konden denken aan een neutrale openbare bibliotheek, 
waar een katholieke lener gemakkelijk in aanraking kon komen met verbo-
den lectuur. De toelichting op de boekenwet laat bladzijdenlang zien welke 
afgronden er gaapten voor de nietsvermoedende katholiek. Onder verboden 
boeken vallen vanzelfsprekend die van de Index, zoals de ‘opera omnia’ van 
Balzac, Zola en de Nobelprijswinnaar Maeterlinck, en alle romans van va-
der en zoon Dumas, George Sand en Eugène Sue. Ook de roman Pallieter 
van Felix Timmermans belandde op de Index. Volgens Potters was dit een 
gevaarlijk boek, omdat het ‘den zinnelijken lust in de hand werkt’ en ‘ge-
loofswaarden aan den spotlust prijsgeeft’. Maar omdat het paganistische 
karakter niet meteen door iedereen werd ingezien, werd het zelfs verspreid 
door roomse leeszalen en bibliotheken. Overigens merkte Potters op dat dit 
een van de weinige Nederlandstalige boeken op de Index was, wat uiteraard 
niet wilde zeggen dat alle andere boeken daarmee toegestaan waren, want: 
‘Moesten alle gevaarlijke boeken op den Index geplaatst worden, dan zou-
den hun namen, vooral in onze dagen, weldra boekdelen vullen.’122

De algemene bepalingen van de boekenwet waren dus een belangrijke 
aanvulling op de Index. Volgens de boekenwet waren veel categorieën boe-
ken verboden, zoals:

romans en kranten die de kettersche dwaling niet slechts bevatten en 
uiteenzetten, maar ook verdedigen en de grondslagen van den na-
tuurlijken of bovennatuurlijken godsdienst (…) met smaad en spot-
ternij trachten te ondermijnen. Veroordeeld zijn hier derhalve de 
apologetische schriften van Protestanten; vele werken van Multatuli, 
Bolland, Corelli, enz.; kranten als Het Volk; de Tribune, enz. Ook de 
z.g. liberale kranten verdedigen niet zelden de kettersche dwalingen, 
ondermijnen niet zelden de grondslagen van den natuurlijken of bo-
vennatuurlijken godsdienst.123

Met andere woorden, ‘vele werken’ van Multatuli stonden weliswaar niet op 
de Index, maar waren toch verboden terrein, net als die van de Engelse 
schrijfster Marie Corelli. Zij genoot wereldwijd een enorme populariteit 
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vanwege haar romans en verhalen met een mystieke, theosofische of occulte 
inslag. Dat bovendien gefluisterd werd dat ze een lesbische relatie onderhield, 
zal haar zeker niet minder verdacht hebben gemaakt in katholieke kringen. 
Ook Bolland, een flamboyante, agnostische hoogleraar in de filosofie aan de 
Leidse universiteit en fel antipapist, werd door Potters expliciet genoemd als 
auteur van verboden geschriften.124 En het kerkelijk verbod werd ook afgeroe-
pen over alle ‘maçonnieke, socialistische, spiritistische, theosofische bladen 
en tijdschriften, protestantse strijdorganen’ en wederom: ‘z.g. liberale kran-
ten, die een onmogelijke neutraliteit voorwenden, maar metterdaad de door-
loopende strekking hebben den godsdienst rechtstreeks en zijdelings, open-
lijk en in ’t geniep aan te randen’.125 Het probleem was dat de Index precies 
aangaf wat wel en niet mocht – de boeken van Zola – maar dat de boekenwet 
met zijn veel vagere categorieën voortdurend om uitleg vroeg. Een constante 
toetsing was nodig om vast te stellen of nieuwe publicaties binnen de grenzen 
van het toelaatbare bleven, of juist niet. De clerus had als taak deze grenzen 
over te brengen aan de gelovigen. Actieve bemoeienis met bibliotheekcollec-
ties was daarom eveneens bittere noodzaak. Het gevolg waren minutieuze 
bibliotheekadviezen, zoals van de Vincentiusvereeniging.

Het is niet zo moeilijk om de bekommernissen van de katholieke clerus 
ten aanzien van welke lectuur wel en welke niet geoorloofd was karikaturaal 
voor te stellen, want soortgelijke citaten als de bovenstaande zijn gemakke-
lijk overal te vinden.126 De kwestie van de al dan niet vermeende invloed van 
slechte lectuur was vanzelfsprekend geen exclusief katholiek domein, maar 
juist in deze kring was de angst het grootst. De katholieke clerus was ervan 
overtuigd dat de gelovigen keer op keer van het rechte pad dreigden af te 
dwalen. Er bestond weinig vertrouwen in een instrument als ‘innerlijke zelf-
censuur’, zoals de protestanten dat hanteerden. Katholieken én protestan-
ten deelden de vrees voor de verspreiding van gevaarlijke denkbeelden via de 
drukpers. Ook in protestantse kringen werd de metafoor van de vloedgolf 
gebruikt: ‘Sedert den tijd der Fransche revolutie trad die stroom [van litera-
tuur] geheel buiten zijn natuurlijke oevers en werd eene veelszins verwoes-
tende macht’ meende professor J. Woltjer in 1901 in een rede aan de Vrije 
Universiteit. Hij stelde vast dat populaire werkjes ‘thans niet in duizenden, 
maar in tienduizenden, ja honderdduizenden exemplaren’ de wereld ingin-
gen. Dit kwam door de onverzadigbare leeslust:

De schooljongen smokkelt zijn roman tusschen de leerboeken zijne 
werkkamer binnen. Menig student zit ijverig in de boeken, maar 
mijnheer ‘studeert’ ’t liefst de nieuwe en nieuwste literatuur, die veel 
interessanter is dan de oudere. Het juffertje dat van het ‘atelier’ komt, 
loopt even bij de leesbibliotheek aan om den uitgelezen roman voor 
een nieuwen te wisselen. De ‘ontwikkelde heeren en dames’ lezen 
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zoo ongeveer iedere week hunne Fransche, Duitsche of Engelsche 
romans of ook eenen Hollandschen, wanneer hij den naam heeft van 
‘beelderig’, ‘artistiek’ of ‘pikant’ te zijn.127

Die vrees voor de ‘verwoestende macht’ van lectuur spitste zich toe op een 
drietal kernpunten, namelijk dat verkeerde lectuur zou leiden tot geloofsaf-
val, verkeerde politieke ideeën en zedenbederf. Omstreeks 1900 konden de 
gelovigen echter moeiteloos in contact konden komen met niet alleen afwij-
kende opvattingen op politiek en religieus gebied, maar ook met onzedelijk 
geachte lectuur. Daardoor werd de taak van de clerus, die moest waken over 
het morele peil van de natie, loodzwaar.128 Er werd een rechtstreekse relatie 
gelegd tussen de inhoud van een publicatie en de invloed hiervan op gedach-
ten, gevoelens en gedragingen van lezers. Het lezen van een pikante roman 
kon, ja móést in deze opvatting onontkoombaar leiden tot een losse levens-
wandel. Het in katholieke kring voortdurend herhaalde verbod op het lezen 
van ‘geloofsbedervende en zedenverpestende’ lectuur doet echter vermoe-
den dat niet iedereen zich aan de boekenwet hield. Overigens werden ook 
sommige dominees niet moe hun waarschuwende woorden te laten klinken.

Of het nu kwam door de invloed van slechte lectuur of niet, de klacht 
over het ‘geloofsbederf’ was niet zonder grond. De kerkleiders konden niet 
anders dan constateren dat geloofsafval schering en inslag was, alleen de ge-
reformeerde kerk zag haar aanhang nog steeds groeien, maar bij andere ge-
zindten nam het aantal mensen dat de kerk verliet snel toe. Tussen 1900 en 
1920 gaven steeds meer mensen bij de volkstellingen op geen geloof te heb-
ben, vooral in de grote steden. In Haarlem groeide deze categorie van bijna 
drie naar ruim 17 procent van de bevolking, in Amsterdam bijvoorbeeld van 
bijna 6 naar ruim 20 procent.129 Voor katholieken kwam daar nog de speci-
fieke omstandigheid bij dat tussen 1830 en 1909 hun relatieve aandeel in de 
Nederlandse bevolking was gedaald.130 Naast de groei van de onkerkelijk-
heid stelden het succes van de socialistische beweging en het optreden van 
vrijgevochten feministen de zielenherders ook bepaald niet gerust. Zij be-
schouwden deze ontwikkelingen als evenzoveel tastbare bewijzen dat het 
lezen van verboden boeken leidde tot maatschappelijke ontwrichting.

De vraag is natuurlijk in hoeverre de geloofsafval werd veroorzaakt door 
het lezen van ‘verboden’ lectuur – iets waarvan de clerus rotsvast was over-
tuigd. Of had deze afvalligheid eerder tot gevolg dat de lezers zich niets meer 
aantrokken van wat de paus en meneer pastoor verboden of de dominee ont-
raadde? Egodocumenten zouden licht kunnen werpen op de kwestie in hoe-
verre de gelovigen zich in de praktijk iets van al deze verboden en vermanin-
gen aantrokken. Leidde het lezen van bepaalde ‘verboden’ boeken inderdaad 
tot twijfel en uiteindelijk geloofsafval, al dan niet in combinatie met een onze-
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delijke levenswandel en het omhelzen van socialistische of feministische idea-
len? Voorbeelden van zeer invloedrijke boeken zijn wel bekend, zoals het ge-
ruchtmakende werk Brieven over den Bijbel van Busken Huet, dat weifelende 
protestanten over de streep trok en stimuleerde om de kerk te verlaten.131

Behalve aan de hand van egodocumenten is echter ook op een andere 
manier wel iets van het werkelijke leesgedrag te zeggen: er zijn wat schaarse 
gegevens over de boeken die protestantse jongeren lazen. Ze zijn niet erg 
systematisch verzameld, maar geven een preciezer beeld dan wat losse im-
pressies, zoals die van professor Woltjer hierboven. Het thema dat hij aan-
sneed, ‘iedereen leest maar tegenwoordig’, was natuurlijk al oud en zeker 
niet ontbloot van normatieve connotaties. Evenmin zijn de lezersonderzoe-
ken vrij van een normatieve inslag, maar ze laten desondanks een mooi con-
trast tussen norm en werkelijkheid zien. Een van die zeldzame lezersonder-
zoeken werd omstreeks 1920 uitgevoerd door dr. B. Wielenga. Deze dominee 
ondervroeg een aantal catechisanten, jonge mensen tussen de zestien en 
twintig jaar, uit een Amsterdamse volksbuurt. Hij omschreef ze als kantoor-
bedienden, fabrieksjongens, vakleerlingen, ateliermeisjes en dienstboden. 
Anoniem konden de jongelui een lijstje inleveren van wat ze lazen. Wielenga 
kreeg zo de beschikking over een stuk of dertig lijstjes. Hoe representatief 
de lijstjes waren voor wat de protestantse jongeren lazen is onbekend. Maar 
voor deze gereformeerde predikant waren de resultaten ronduit schokkend: 
ernstige stichtelijke boeken werden nauwelijks gelezen.

Wielenga beschreef eerst de lectuur van de meisjes. Die lazen soms wel-
iswaar christelijk getinte auteurs als Beecher Stowe, maar de ouderwets-
christelijke populaire titels van Gerdes kwamen maar sporadisch voor op de 
leeslijstjes. Populairder bij de vrouwelijke jeugd waren de ‘neutralen’: Co-
relli, Lagerlöf, Dickens, Zahn, Ouida en vooral E. Marlitt.132 Op het lijstje 
van Nederlandse ‘neutralen’ prijkten Melati van Java, J.J. Cremer, Hilde-
brand en Van Maurik, titels van de laatste werden door Wielenga gerekend 
tot de ‘grappige en drakerige’ lectuur. Maar de ‘modernen’ ontbraken even-
min: Boudier-Bakker, Reyneke van Stuwe,133 Van Eeden, Timmermans (Pal-
lieter), Couperus en Maeterlinck. De jongens lazen vooral de ‘modernen’: 
Perk, Hélène Swarth, Henriette Roland Holst, Kloos, Verwey, Heijermans 
en Van Deyssel en net als de meisjes Boudier-Bakker, Couperus en Reyneke 
van Stuwe. Verder kwamen naast Multatuli, ook buitenlandse auteurs als 
D’Annunzio, Balzac, Ibsen en Nietzsche op de lijstjes van de jongens voor. 
Sommigen gaven zelfs op De hel van Henri Barbusse gelezen te hebben. De 
verspreiding van de Nederlandse vertaling van 1919 werd door de overheid 
verboden, omdat dit boek aanstotelijk zou zijn voor de eerbaarheid.134 Ook 
Germinal en Nana en andere titels van Zola werden genoemd.

En alsof dit allemaal al niet erg genoeg was: het leek erop dat niet alleen 
deze jongeren uit de Amsterdamse volksbuurt ‘met moderne letterkunde 
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waren overvoed, misschien wel vergiftigd’. Wielenga noemde namelijk ook 
een predikant in Den Haag, die een soortgelijke enquête had gehouden. De 
22 ingeleverde boekenlijstjes gaven hetzelfde te zien als in Amsterdam. Wie-
lenga moest helaas constateren dat de vroeger ‘geliefkoosde’ schrijvers als 
Gerdes, Louwerse, De Liefde en Andriessen bijna niet voorkwamen, maar 
dat Zola en Oscar Wilde wel op de lijstjes stonden.135 Het is overigens opval-
lend dat de catechisanten van Wielenga vrijwel alleen literaire boeken lazen 
en weinig in de wat trivialere genres die, naast de literaire, vooral in de Nuts- 
en commerciële bibliotheken waren te krijgen.136 Maakte Wielenga het een 
tikje erger dan het was, om zijn publiek ervan te doordringen dat het me-
nens was? Of hadden de jongelui met succes hun dominee op de kast gekre-
gen door deels gefingeerde lijstjes in te leveren?

En niet alleen de christelijke jongeren stortten zich op de moderne let-
terkunde of frivole boeken. Helaas, vervolgde Wielenga, bleek uit een on-
derzoek in een Amsterdamse wijk, bevolkt door arbeiders en leden van de 
kleine burgerij, dezelfde schokkende realiteit. Bij dertig christelijke huisge-
zinnen in deze wijk waren door iemand ‘zoowel de simpele hangertjes, als 
de meer dékoratieve boekenkasten’ geïnspecteerd. Gelukkig hadden som-
mige gezinnen hele series zondagsschoolboekjes van Callenbach in huis, 
maar de inspecteur vond ook Barbusse, Dumas, Couperus, Multatuli, Perk, 
Streuvels, Guy de Maupassant (‘allerlei rommel!’) Verwey, Corelli, Timmer-
mans en vele werken van de Wereldbibliotheek. De inspecteur vond slechts 
sporadisch ontwikkelings- en stichtelijke lectuur. Ook merkte hij op dat ‘een 
groot gedeelte van de lektuur niet te kontroleeren [is], omdat velen abon-
nent zijn van eene leesbibliotheek of de openbare leeszaal bezoeken’.137

Dat was nu juist het probleem. Men kon nog wel in boekenkasten snuf-
felen op zoek naar ondeugdelijk materiaal, maar lezers konden goedkoop en 
gemakkelijk boeken te pakken krijgen van hun favoriete schrijvers. Veel le-
zers trokken zich overduidelijk weinig aan van de opvattingen van Wielenga, 
die in niet mis te verstane woorden tot bestrijding van het kwaad opriep:

Zwoel en giftig is de atmosfeer, waarin vele van hare [van de moder-
ne letterkunde] werken zijn geboren. Zonder erbarmen moet door 
onze kritiek al wat de teekenen van dekadentie en perversiteit 
draagt, als volksvergif, worden verbannen. Waar zij de schoonheid 
aan de gemeenheid heeft gekoppeld, moet door ons dit monsterpaar 
als de pest worden bestreden.138

Maar hij was tegelijkertijd literatuurliefhebber genoeg om te constateren 
dat de oogst goede literatuur uit eigen kring buitengewoon mager was:
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Welke mannen en vrouwen kunnen wij stellen naast den schitteren-
den stoet van prozaïsten, als daar zijn: Streuvels, Van Looy, Timmer-
mans, Brusse, Van Eeden, Querido? (…) de sublieme bloei van de 
woordkunst is niet bij ons, die door het Woord zijn gezegend, – daar-
ginds laait de vlam der superieure schoonheid! (…) Produktie is de 
eerste en zwaarste opvoedkundige plicht tegenover ons volk. Met 
onze eigen (christelijke) kunst moeten we de ingeschapen behoefte 
van de volksziel aan schoonheid opwekken en bevredigen, – anders 
dragen wij zelf de schuld, dat het nu opkiemend geslacht uit de ‘ver-
boden wateren’ zich een ziekte drinkt.139

Alleszins aannemelijk dat de lezers geen zin hadden te wachten op de nieu-
we productie. Het ‘opkiemend geslacht’ ging zo te merken zijn eigen gang. 
De jongeren van de catechisatie en ook de christelijke huisgezinnen met hun 
‘dékoratieve boekenkasten’ maalden niet om de zorgen van Wielenga en 
lazen maar al te graag de moderne auteurs. Zeker, er zullen lezers zijn ge-
weest die de kerkelijke waarschuwingen ter harte namen, maar deze gelovi-
gen zwermden al ver uit buiten het door de intellectuele voorhoede 
aangegeven gebied. De lezers van Wielenga waren jongelui die op catechisa-
tie zaten, dus nog niet ver weg gedobberd van het geloof. Hun leescultuur 
leek helemaal niet op wat de protestantse leiders verstandig achtten. Bij de 
katholieken zal het niet anders geweest zijn. Dominee Wielenga hoefde zich 
dus weinig illusies te maken over de leeslust van degenen die de kerk defini-
tief de rug hadden toegekeerd.

Wat weten we nu van de protestantse en katholieke lezers? Niet zo heel 
veel, behalve dat het lezerspubliek van de kleine confessionele bibliotheken 
gratis of goedkoop kon lenen, uit beperkte collecties, zowel qua omvang als 
qua diversiteit van het aanbod. De hjv en de R.K. Kring hadden, wat dit 
laatste betreft, nog het meeste te bieden, zij het dat er hier ook overheer-
send voor eigen parochie werd gepreekt. Hoe spectaculair de groei van de 
uitleningen van sommige bibliotheken ook was, het bleef uiteindelijk gaan 
om maximaal enkele duizenden lezers die via deze kanalen bediend werden 
op een bevolkingsaantal van bijna zeventigduizend Haarlemmers in 1909. 
Maar misschien is dit een te sombere schatting. De bibliotheekcommissies 
konden moeilijk verbieden dat lezers binnen het gezin hun lectuur uitwis-
selden. Daardoor werd er door veel meer gezinsleden gelezen dan uit de 
doelgroepomschrijvingen van sommige confessionele organisaties blijkt. 
Maar zelfs als hele gezinnen ‘meelazen’ gaat het per saldo om betrekkelijk 
kleine aantallen.

De bibliotheken weerspiegelen in sterke mate wat de elite van een be-
paalde religieuze richting verantwoorde literatuur vond voor de lezers uit 
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eigen kring. Literatuur die voor de lezer een inspiratiebron moest zijn voor 
een voorbeeldige levenswandel. We weten ook dat de lezers zich lang niet 
altijd hielden aan de kerkelijke voorschriften en adviezen. Niet-welgestelde 
lezers, van welke gezindte dan ook, kregen in de laatste decennia van de ne-
gentiende, en zeker in het begin van de twintigste eeuw, probleemloos toe-
gang tot grote collecties boeken en andere lectuur, buiten het wakend oog 
van pastoor of predikant om. Het kan niet anders of protestanten én katho-
lieken waren te vinden onder de duizenden lezers van de bibliotheek van het 
Nut en andere volksbibliotheken, of behoorden tot de onbekende, maar ze-
ker niet onbetekenende aantallen lezers die zich laafden aan de omvangrijke 
commerciële collecties. Daarover gaan de volgende hoofdstukken.



De romans van Wilhelmine Heimburg waren in veel volksbibliotheken te vinden. 
Advertentie van J.F. van Druten te Sneek, 1892.
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9 

Hoeveel licht, hoeveel beschaving? 
De volksbibliotheken van het Nut

’s Lands oudste Nutsbibliotheek
Het nog jonge Haarlemse departement van de Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen nam in 1794 een belangrijke stap. Als eerste departement in 
Nederland opende het een Nutsbibliotheek, een gratis bibliotheek gericht 
op ‘den geringeren burgers’. Een opvallend initiatief, want dit was de eerste 
niet-commerciële leenbibliotheek in Nederland, en misschien wel in Euro-
pa. Mogelijkheden om te lezen waren er omstreeks 1800 genoeg voor wel-
gestelden, maar het volk had het tot nu toe moeten doen met een bijbel, 
kerkboek of prekenbundel, en misschien een enkel avonturenverhaal. In de 
negentiende eeuw zouden er nog vele honderden van deze Nutsbibliotheken 
volgen.1 Doel van de volksbibliotheek was om boeken ‘over de nuttigste za-
ken’ uit te lenen aan ‘elken In wooner van deeze Stad, die uit hoofde zyner 
bekrompener omstandigheden buiten staat is, om zelve Boeken te koopen’. 
De brochure waarmee dit prachtige initiatief onder de aandacht van de 
Haarlemse burgerij werd gebracht, is één grote lofzang op de volksverlich-
ting, geheel in de geest van het Nut: ‘Een der voornaamste genoegens van 
den Mensch bestaat in de uitbreiding van zijn verstand! – Geen middel is ‘er 
tot bereiking van dat einde beter, dan de Leezing van aangenaame en nuttige 
Boeken’. Maar zelf boeken kopen of lid worden van een leesgezelschap was 
voor veel mensen onbetaalbaar. Toch zou ‘menig huisvader, menig huis-
moeder (…) gaarne in oogenblikken van verpoozing, een aangenaam ge-
schreeven boek in handen neemen en daaruit zich en hunne huisgenooten 
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stichten.’2 Lezen als ‘verpozing’ dus, niet om de verpozing zelf, maar ter 
stichting.

Lezen was zowel nuttig als aangenaam. Dit waren twee sleutelbegrippen 
in de Nutsideologie. De oprichter en voorzitter van het Haarlemse departe-
ment, Adriaan Loosjes, benadrukte bovendien dat de volksbibliotheek zich 
verre zou houden van allerlei staatkundige en godsdienstige geschillen, net 
als overigens bij alles wat de Maatschappij ondernam. De Nutsbibliotheek 
voorzag in een behoefte, want zo’n vierhonderd leeslustige ‘geringe burgers’ 
bezochten regelmatig de bibliotheek. In een toespraak bij het vijftigjarige 
bestaan van het departement in 1839 kon de toenmalige voorzitter zijn ge-
hoor daarom voorhouden wat de onschatbare invloed van de bibliotheek op 
de samenleving was geweest en nog steeds was: ‘Het ligt wel buiten men-
schelijke berekening, hoeveel licht, hoeveel beschaving langs dezen weg in 
Haarlem onder mingegoeden is verspreid en nog dagelijks verspreid wordt.’3

In deze citaten weerklinken de grondslagen van de Nutsideologie. De bi-
bliotheek was gratis toegankelijk voor mannen en vrouwen, voor jongens en 
meisjes. Het ging om uitbreiding van het verstand door nuttige boeken en 
ook om lezen als ‘verpozing’, zij het tegelijkertijd ter stichting. De minge-
goeden, die door geboorte, tegenslag of toeval niet in staat waren geweest 
zich te ontwikkelen, moesten ook kunnen delen in de zegeningen van ken-
nis. In de Nutsideologie was kennis de panacee voor veel maatschappelijke 
ellende. Kennis zou de geringe burgers verheffen uit hun staat van geestelij-
ke afstomping en moreel verval. Nuttige kennis en ‘aangename’ boeken als 
ontspanning zouden van het onwetende volk fatsoenlijke mensen maken. 
Drankzucht en losbandigheid zouden plaatsmaken voor burgerlijke deug-
den als spaarzaamheid, matigheid, ijver, huiselijkheid en godsdienstzin. Dit 
komt ook heel mooi naar voren in een toespraak ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van het departement Rotterdam, waarbij de Nutsbiblio-
theek veel lof werd toegezwaaid. Ook hier was de spreker ervan overtuigd 
dat de boeken van de Nutsbibliotheek de huiselijkheid hadden bevorderd, 
kennis hadden gebracht, vooroordelen hadden uitgebannen, ondeugden 
hadden bestreden en natuurlijk ook burgerdeugden hadden gekweekt.4 Via 
de boeken zouden de volksklassen zich de burgerlijke normen en waarden 
eigen maken, met als gevolg een verhoging van het algemene peil van deugd-
zaamheid en zedelijkheid.5 Verheffing van het volk was de dure plicht van 
ontwikkelde burgers. In de optimistische, maar ook enigszins naïeve opvat-
tingen van de leden van het Nut was lezen een probaat middel om de hele 
maatschappij te verbeteren.

Gedurende de hele negentiende eeuw bleef de obsessie met kennis en nut 
in de Nutsideologie bestaan, al verschoof in de praktijk het accent in de col-
lecties naar meer ‘aangename’ boeken als romans en verhalen.6 Het opvoe-
dende en maatschappijverbeterende karakter van de lectuur bleef wel het 
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ideaal, maar de praktijk bleek weerbarstiger. Pas tegen het eind van de ne-
gentiende eeuw ontbrandde in Nutskringen een discussie over de functie 
van verstrooiende lectuur. Was deze lectuur alleen een aangenaam tijdver-
drijf of konden verstrooiende boeken een opstapje zijn naar hogere literaire 
werken? Intussen was wel duidelijk geworden dat boeken met alleen nuttige 
kennis of stichtelijke werkjes niet voldoende waren om de volksklassen naar 
de bibliotheek te lokken.

De hoeveelheid licht en beschaving die de Nutsbibliotheek kon versprei-
den werd natuurlijk bepaald door de middelen. In vergelijking met de con-
fessionele bibliotheken had de Nutsbibliotheek een riant budget. Omstreeks 
1900 ging er jaarlijks ongeveer ƒ 200 op aan knechten die met de boeken 
sjouwden, een even groot bedrag aan de aanschaf van nieuwe boeken en 
maar liefst ƒ 500 werd besteed aan boekreparatie. Vergeleken met deze be-
dragen was de financiële armslag van de confessionele bibliotheken heel wat 
bescheidener.7

De Haarlemse Nutsbibliotheek realiseerde misschien niet alle hoogverhe-
ven idealen, maar was in elk geval kwantitatief gezien een succes. Zij hield het 
uitzonderlijk lang vol, want pas 172 jaar na de oprichting werd ze bij gebrek 
aan belangstelling opgeheven. Daarvoor had de bibliotheek gouden tijden ge-
kend. Vooral in de laatste decennia van de negentiende eeuw, toen collectie, 
aantallen lezers en uitgeleende boeken in snel tempo toenamen. In 1890 wa-
ren er ruim tweeduizend lezers ingeschreven, die gezamenlijk ruim twintig-
duizend boeken leenden uit een collectie van ongeveer vierduizend titels. 
Hoe snel de groei was geweest blijkt uit eerdere cijfers. Eind jaren zestig wa-
ren er nog maar zeshonderd lezers, die samen zesduizend boeken leenden. 
De collectie groeide nog tot ongeveer vijfduizend boeken in 1900 en tot zes-
duizend in 1920. Het verloop van het aantal lezers was grilliger. Na de top in 
1890 daalde het ledental met enkele honderden. Vlak voor de Eerste Wereld-
oorlog waren er bijna vijftienhonderd lezers, maar tijdens de oorlog groeide 
de belangstelling weer. Volgens de bibliotheekcommissie had dit vooral te 
maken met de heersende werkloosheid. In de jaren twintig kalfde het lezers-
aantal opnieuw af, nu werd gewezen naar de inmiddels in Haarlem gevestigde 
openbare bibliotheek, die niet één avond per week open was, zoals de Nuts-
bibliotheek, maar elke dag, overdag en in de avonduren. Tijdens de crisis 
steeg het aantal ingeschreven lezers opnieuw, tot zelfs ruim boven de twee-
duizend, die een recordaantal van veertigduizend boeken leenden, dubbel 
zoveel als eind negentiende eeuw. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 
er veel gelezen.8 Grote aantrekkingskracht van de Nutsbibliotheek is onge-
twijfeld het gratis lenen geweest. Het was alleen nodig om ingeschreven te 
zijn als lid en om de zoveel tijd per gezin een catalogus van tien cent te kopen.

De Haarlemse Nutsbibliotheek bleef dus nog lange tijd floreren, naast de 
openbare bibliotheek. Hoewel de openbare bibliotheek ook gratis boeken 
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uitleende, was deze mogelijk wat hoogdrempeliger dan de Nutsbibliotheek, 
die meer ontspanningslectuur in huis had, en in deze periode minder dan de 
openbare bibliotheek gericht was op ontwikkeling. In elk geval hadden beide 
instellingen niet over belangstelling te klagen. Na de Tweede Wereldoorlog 
zag het er aanvankelijk nog wel zonnig uit voor de Nutsbibliotheek met haar 
vijftienhonderd volwassen lezers en een bezit van veertienduizend boeken. 
Maar voor een organisatie die voornamelijk op vrijwilligers draaide, was de 
concurrentie met de gesubsidieerde, professionele openbare bibliotheek 
niet meer vol te houden. Het doek viel in 1966.

De landelijke ontwikkeling van het aantal Nutsbibliotheken en lezers 
vertoont tot en met de Eerste Wereldoorlog hetzelfde beeld. Het aantal bi-
bliotheken klom van 245 omstreeks 1850 naar ongeveer driehonderd rond 
de eeuwwisseling, toen vrijwel elk departement een volksbibliotheek had.9 
De Nutsbibliotheek was zowel te vinden in grote steden, met collecties van 
duizenden titels en uitleen van tienduizenden boeken per jaar, als in kleine 
dorpjes met een bibliotheek van een paar honderd boeken en enkele tiental-
len lezers. Sedert het begin van de twintigste eeuw waren er ook nog ‘rei-
zende bibliotheken’, kleine boekencollecties die op het platteland circuleer-
den.10 Tussen 1860 en 1900 verdubbelden landelijk gezien het aantal lezers 
en collecties ruimschoots, maar na de Eerste Wereldoorlog namen ze ge-
staag af.11

Veel Nutsbibliotheken konden de concurrentie met de moderne, gesubsi-
dieerde openbare bibliotheken niet volhouden en moesten sluiten. Een en-
kele maal kwam het voor dat Nutscollecties opgingen in de nieuwe openbare 
bibliotheken.12 Vooral in de steden was de invloed van de openbare biblio-
theek goed merkbaar. Van de zes grootste Nutsbibliotheken in 1900 – Am-
sterdam, Den Haag, Groningen, Haarlem, Rotterdam en Utrecht – waren er 
begin jaren dertig nog maar twee over. Behalve de Haarlemse bibliotheek 
was dat die van Groningen, die pas in 1970 sloot. In kleinere steden verdwe-
nen de Nutsbibliotheken eveneens in hoog tempo, zodat deze instellingen 
voornamelijk een plattelandsverschijnsel werden. Toen begin jaren zestig 
van overheidswege initiatieven werden genomen om de openbare bibliotheek 
ook in plattelandsgemeenten van de grond te krijgen, betekende dit een ver-
dere inkrimping van het aantal, tot slechts een handjevol in de jaren tachtig.13

De Haarlemse Nutsbibliotheek bleef dus als een van de weinige Nutsbi-
bliotheken heel lang bestaan naast de openbare bibliotheek. Op zichzelf is 
het wel merkwaardig dat de Haarlemse Nutsbibliotheek niet de kans greep 
om te fuseren met de openbare bibliotheek, zoals elders wel gebeurde, want 
ze bezweek bijna onder het aantal lezers. Idealiter waren de leden van de 
plaatselijke bibliotheekcommissies, de zogeheten commissarissen, intensief 
bezig met de boekenkeuze van hun lezers, geheel volgens de opvoedingside-
alen van het Nut. In 1893 boog een van de vooraanstaande Nutsmannen zich 
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nog eens over de rol van de commissarissen: ‘Zij moeten de boeken kennen 
en de lezers. Zonder als censor te willen optreden, moet de commissaris 
toch zooveel mogelijk een gunstigen invloed oefenen op de keuze van het 
boek en daarbij rekening houden met leeftijd, kunne, ontwikkeling, smaak 
van hen die boeken vragen.’14 De werkelijkheid was totaal anders.

Hoe anders, blijkt uit een brief uit 1882 in het Haarlemse Nutsarchief. Er 
waren toen ongeveer dertienhonderd lezers. Kennelijk had iemand uit Den 
Haag inlichtingen gevraagd over hoe het uitleensysteem in Haarlem in el-
kaar stak. Een van de leden van de bibliotheekcommissie ging er eens goed 
voor zitten en schetste in zijn antwoord uitvoerig hoe het systeem werkte. 
Net als de confessionele bibliotheekjes draaide de bibliotheek vooral op de 
commissarissen, vrijwilligers dus, geholpen door betaalde knechten. Als ge-
volg daarvan was de bibliotheek maar zeer beperkt open: alleen in de win-
termaanden, en dan slechts een avond per week. Het maximum aantal we-
ken dat er boeken werden uitgeleend, schommelde tussen de 24 en 28. Elke 
lezer kon maar een keer in de twee weken komen en, om het uitleensysteem 
hanteerbaar te houden, maar een boek per keer meenemen.15 Maar de com-
missaris tekende daarbij aan: ‘Van ieder gezin behoeft slechts één persoon te 
komen, zoodat aan één enkelen dikwijls 2 of 3, soms ook wel 4, 5 of 6 deelen 
worden uitgereikt.’ Niettemin, omdat er dertienhonderd lezers waren, ston-
den op een leenavond honderden mensen op de stoep die boeken kwamen 
terugbezorgen en nieuwe wilden meenemen.

De commissarissen trachtten alles zo volledig mogelijk te administreren 
en in goede banen te leiden, terwijl knechten af en aan draafden met boeken, 
want vrij rondkijken en kiezen was er niet bij. Aan het begin van het seizoen 
hadden leners een wensenlijstje van 25 titels moeten inleveren, en elke veer-
tien dagen werd een willekeurig boek van dat lijstje uitgeleend. Omdat een 
lezer maximaal twaalf tot veertien keer per seizoen een boek kon omruilen, 
was het helemaal niet zeker dat hij of zij ook het meest gewenste boek daad-
werkelijk in handen kreeg. Zelfs met al deze beperkingen waren het voor de 
commissieleden en knechten uitputtende sessies – ongeveer 120 boeken per 
halfuur werden in ontvangst genomen, nagezien en afgeschreven, 120 an-
dere opgezocht, aangetekend en afgegeven. Te mooi is de verzuchting van de 
commissaris aan het eind van zijn brief, om hier niet te citeren:

Dat het kopje thee, door de vrouw van den Concierge voor ons ge-
reed gemaakt, wel eens koud wordt eer het gebruikt wordt, kunt Gij 
U, na deze beschrijving wel voorstellen. Ook dat er, als ’t laat wordt, 
wel eens in stilte naar een glas wijn of bier wordt verlangd. Maar het 
gezigt daarvan willen wij aan ’t povere publiek waarmede wij te doen 
hebben, besparen. Wie dorst heeft kan water drinken. Een sigaar is 
de eenige luxe die wij ons veroorloven.16
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Adviezen geven aan de lezers en ze opvoeden in smaak en ontwikkeling was 
er totaal niet bij. Het enige succesje van de commissie lag in een opvoedend 
aspect op een ander vlak. De lezers die boeken vuil of gescheurd terugbrach-
ten werden vermaand, de nette lezers werden geprezen, want er werd veel 
tijd en geld gestoken in het opknappen van boeken. Volgens de commissaris 
was het ‘een uitstekend middel van opvoeding, waarvan wij zeer goede re-
sultaten waarnemen. Aan menig gezin heeft onze bibliotheek orde en zinde-
lijkheid geleerd’.

De Haarlemse bibliotheekcommissarissen waren leden van het Nut die 
zich daadwerkelijk inspanden voor de volksopvoeding. In 1900 waren er 
twaalf commissarissen die elk één keer in de vier weken zitting moesten 
houden. Zij behoorden tot de elite of tot de bovenlaag van de middenstand: 
een bankdirecteur, een notaris en een predikant, naast een wijnhandelaar, 
een kleermaker en een leraar aan het gymnasium. De voorzitter van de bi-
bliotheekcommissie was lid van het plaatselijke departementsbestuur. Qua 
sociale samenstelling leek dit bestuur wel op de bibliotheekcommissie: een 
wethouder, een notaris en een advocaat en procureur, lid van de familie En-
schedé. Traditiegetrouw was ook een telg van het uitgeversgeslacht Loosjes 
bestuurslid. In 1900 was dit P. Loosjes, boekhandelaar en kleinzoon van de 
oprichter van het Haarlemse departement.17 Net als in veel andere departe-
menten bestond het Haarlemse Nutsbestuur uit een mengeling van notabe-
len en gezeten middenstanders. Wie precies de leden van het Nut waren we-
ten we niet, maar de contributie van f 6 per jaar betekende een scherp sociaal 
onderscheid tussen de ongeveer 260 leden van het Nut en de arbeiders, 
knechten in het ambacht en kleine winkeliers, die de doelgroep vormden 
van alle inspanningen.18

Ook in andere Nutsdepartementen zal dit onderscheid hebben bestaan. 
De commissarissen van de plaatselijke bibliotheekcommissies waren dege-
nen die rechtstreeks in contact kwamen met de bibliotheekbezoekers. Niet 
helemaal ten onrechte verweten deze commissarissen keer op keer het Am-
sterdamse hoofdbestuur van het Nut dat het geen flauw idee had van de 
smaak en de ontwikkeling van het gewone volk. Zij wisten meer van het 
leespubliek dan het hoofdbestuur, dat rond de eeuwwisseling allerlei plan-
nen ontvouwde om de bibliotheken te moderniseren, zeker gezien het groei-
ende aantal openbare bibliotheken. Maar ook bij andere kwesties bestond 
verschil van inzicht tussen hoofdbestuur en departementsbesturen. Offici-
eel hield het Nut krampachtig vast aan neutraliteit als leidend beginsel, maar 
in een samenleving die steeds meer verzuild raakte, werd dit langzamerhand 
een anachronisme. Iedereen wist inmiddels dat het Nut een uitgesproken 
liberale en vrijzinnig-protestantse organisatie was. Maar er was wel een 
groeiende kloof tussen het hoofdbestuur en de departementen. In het steeds 
nadrukkelijker gevoerde debat over de ‘sociale kwestie’ nam het hoofdbe-
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stuur een aanmerkelijk progressiever standpunt in dan veel conservatief-li-
berale departementsbesturen.

Dat bleek overduidelijk in de periode 1887-1914, waarin het hoofd-
bestuur zich boog over een aantal brandende vraagstukken en daarover 
gedegen onderzoeksrapporten publiceerde, zoals over de werkloosheid, de 
arbeiderswoningen, de armenzorg, het volksonderwijs en de volksont wik-
keling, en over de volksbibliotheken. Overheidsbemoeienis op sociaal vlak 
wees het progressief-liberale hoofdbestuur absoluut niet af. Veel departe-
menten bleven daarentegen hameren op de zegeningen van het particulier 
initiatief en verwierpen daarom voorstellen van het hoofdbestuur in de alge-
mene vergadering. Deze algemene vergadering was het hoogste orgaan bin-
nen het Nut en bestond uit afgevaardigden van de departementen. Daardoor 
werden allerlei vernieuwingsvoorstellen van het hoofdbestuur afgewezen. 
Dat gebeurde bijvoorbeeld met een voorstel van het hoofdbestuur in 1901 
om de contributie te verlagen, zodat ook ‘de gewone man’ als lid kon toetre-
den. Dit idee werd onder aanvoering van het Haarlemse departement op de 
algemene vergadering de grond in geboord.

De conservatief-liberale signatuur van het Haarlemse Nutbestuur is waar-
schijnlijk een van de obstakels geweest voor een fusie met de openbare bi-
bliotheek, maar had ook verderstrekkende gevolgen. Steeds minder Haar-
lemmers voelden zich aangesproken door het ouderwetse Nutsideaal dat 
niet vrij was van filantropische en paternalistische trekjes. Het aantal leden 
van het conservatieve departement Haarlem halveerde dan ook in de eerste 
twee decennia van de twintigste eeuw, een neergang die des te groter is te-
gen de achtergrond van de snelle bevolkingstoename. Landelijk gezien ver-
minderde na de eeuwwisseling juist de kloof tussen het progressieve hoofd-
bestuur en de departementen. Succesvol maakten veel departementen van 
het Nut de ommezwaai naar het sociaal-culturele werk, waardoor de be-
langstelling voor het Nutslidmaatschap groeide. Deze groei ging aan het 
conservatieve Haarlemse departement totaal voorbij.19

Ondertussen merkten de lezers weinig van deze perikelen. Hun contact 
met de leden van de Nutscommissie voor de bibliotheek betekende vaak 
lange wachttijden in een onverwarmd lokaal. Door de beperking van het 
aantal te lenen boeken per lezer tot één boek per veertien dagen, bleef het 
gemiddelde aantal boeken per lener zo rond de tien per seizoen schomme-
len. Ook in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw, toen het aantal 
lezers met enige honderden terugliep, bleef het gemiddelde rond de tien ste-
ken, omdat werd vastgehouden aan één uitlening per veertien dagen, en dan 
alleen in het winterseizoen. Het was eenvoudigweg niet mogelijk met het 
beperkte aantal commissarissen de bibliotheek vaker open te stellen. Het 
gemiddelde van tien boeken per lezer per jaar weerspiegelt dus niet de lees-
lust, maar was een gevolg van het leensysteem.
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In andere grote steden, zoals Den Haag en Rotterdam, kampten de Nuts-
bibliotheken met dezelfde geringe capaciteit. De Nutsbibliotheken waren 
daar ook maar zes maanden per jaar open, en hadden daardoor omstreeks 
1900 een gemiddelde uitleen van iets boven de tien boeken per lezer per jaar, 
net als in Haarlem. Een echte uitschieter was Groningen, waar de lezers elk 
gemiddeld 24 boeken mee naar huis namen. Maar daar was de bibliotheek 
bijna het hele jaar vier keer per week open.20 Ook in Leiden was het gemid-
delde hoog, boven de twintig. Van deze Nutsbibliotheek is bekend dat zij 
omstreeks 1890 alleen in juli en augustus sloot. En hoewel een reglement uit 
1860 bepaalde dat maar een boek per keer kon worden meegenomen, is deze 
bepaling in latere reglementen niet terug te vinden.21 In het algemeen kan de 
gemiddelde uitleen dus alleen goed beoordeeld worden als we precies weten 
aan welke regels de uitleen was gebonden. Alles wijst erop dat de hoge ge-
middelden in Groningen en Leiden niet veel te maken hebben met een gro-
tere leeslust aldaar, maar eerder met ruimere openingstijden en soepeler 
uitleenregels.

De lage Haarlemse gemiddelden betekenden echter niet dat de leden van 
één gezin slechts tien boeken uit de Nutsbibliotheek in handen kregen, om-
dat, zoals gezegd, meerdere gezinsleden zich konden laten inschrijven als 
lener. Gemiddeld waren er ongeveer drie leden per gezin lid van de Haar-
lemse Nutsbibliotheek, de minvermogende gezinnen leenden dus gemid-
deld zo’n dertig boeken per jaar.22 Bij vijftienhonderd tot tweeduizend lezers 
betekende dit dat het Nut tussen de vijf- en zevenhonderd gezinnen bereik-
te. Dat is weinig vergeleken met de twaalfduizend Haarlemse gezinnen met 
een bescheiden inkomen.23 Een veel grotere vraag had de Nutsbibliotheek 
echter simpelweg niet aangekund. Goedkoop was het lezen wel, want de 
kosten waren per gezin maar één catalogus van een dubbeltje. Net als elders 
zullen de Haarlemse lezers een sterke voorkeur gehad hebben voor niet al te 
moeilijke romans, die even de zorgen van alledag deden vergeten.

Leespubliek
Jammer genoeg is vrijwel niets bekend over de lezers van de Haarlemse 
Nutsbibliotheek. De vraag wie deze lezers waren en welke boeken ze mee 
naar huis namen, moet dus onbeantwoord blijven. Dat geldt ook voor an-
dere Nutsbibliotheken. Uitleenadministraties of inschrijfregisters van le-
ners zijn er niet.24 We schieten weinig op met de kennis dat de bibliotheken 
vooral bedoeld waren voor ‘het volk’, want dit was ook in de eigen tijd een 
weinig afgebakende categorie. Begin jaren tachtig was de opvatting van het 
hoofdbestuur:

Aan de uitdrukking ‘volk’ hecht het hier een ruimeren zin: zij omvat 
ook hen, wier geestelijk verteringsvermogen verder reikt dan die der 
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massa. Zulke mannen en vrouwen vindt men ook onder de werklie-
den en dienstboden, vaker misschien dan menigeen denkt. Doch af-
gezien daarvan mag worden beweerd, dat de bibliotheek van een de-
partement ook voor personen uit andere maatschappelijke kringen 
in een wezenlijke behoefte heeft te voorzien.25

Al eerder is opgemerkt dat het hoofdbestuur wel eens ver van de praktijk 
stond, dus in hoeverre personen uit ‘andere maatschappelijke kringen’ de 
Nutsbibliotheken bezochten is onduidelijk. In het voorafgaande is de reële 
lezer wel af en toe in beeld geweest. De naar een glas bier of wijn snakkende 
bibliotheekcommissaris in Haarlem sprak in 1882 van het ‘povere publiek’, 
maar dat zegt niet zoveel, omdat vanuit de optiek van een welgestelde com-
missaris het publiek nogal snel pover was. Bijna drie decennia later gaf de 
Haarlemse Nutsbibliotheek ten behoeve van een landelijk statistisch rap-
port (1910) op dat vooral ‘werklieden en daarmede gelijk te stellen personen 
(conducteurs, politieagenten, brievenbestellers enz.)’ de bibliotheek be-
zochten, maar toch ook wel een paar niet nader omschreven bezoekers uit 
andere sociale klassen.26 Ook is bekend dat de gratis ‘Volksvoordrachten’ die 
het Haarlemse Nut in de jaren tachtig organiseerde, vooral geschoolde, zelf-
standige ambachtslieden trokken, aangevuld met een enkele koopman, win-
kelier, onderwijzer of kantoorbediende. Vrouwen waren niet welkom. Met 
deze voordrachten – vooral over geschiedkundige onderwerpen – sprak het 
Nut dus eerder een kleinburgerlijk publiek aan dan de grote massa in de on-
derste regionen van de samenleving. Nu zegt dat niet zoveel over het gebruik 
van de bibliotheek, zeker is dat de Nutsactiviteiten ook appelleerden aan an-
deren dan alleen het ‘povere publiek’.27

Veel andere Nutsbibliotheken gaven ook informatie voor het landelijk 
statistisch rapport. De meeste meldden dat ze een gemengd publiek hadden, 
slechts een enkele bibliotheek gaf aan alléén werklieden onder de bezoekers 
te tellen. De verhouding tussen de groep werklieden en de niet nader om-
schreven ‘anderen’ liep in de statistische opgaven sterk uiteen. Van 90 tot 95 
procent werklieden tegenover 5 à 10 procent ‘anderen’, via een fiftyfiftyver-
houding tot bijvoorbeeld vijf keer zoveel anderen als werklieden in Bergen 
op Zoom. Bij elkaar gaf 65 procent van de bibliotheken aan dat ze meer 
werklieden dan anderen als leners hadden, en maar 18 procent meer anderen 
dan werklieden.

Enig patroon in het soort bezoekers, bijvoorbeeld naar stad of platteland 
of naar religieuze kleur van een provincie, is echter niet in de statistische 
opgaven te ontdekken.28 Het zou logisch zijn dat in kleinere gemeenten het 
publiek van de Nutsbibliotheek heterogener was dan in steden, wegens ge-
brek aan alternatieven in plattelandsgemeenten, maar deze veronderstelling 
wordt niet bevestigd door de statistische informatie. Van alle Nutsbibliothe-
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ken was Amsterdam de grote uitzondering, want dat was geen volksbiblio-
theek, maar een bibliotheek voor de eigen leden van het Nut. De contributie 
voor het Amsterdamse Nutslidmaatschap was ƒ 6 per jaar, onbereikbaar 
dus voor arbeiders.29

Kwalitatieve gegevens zijn er ook. De Utrechtse Nutsbibliotheek had in 
het laatste kwart van de negentiende eeuw een sociaal heterogeen publiek. In 
1869/1870 werd gemeld: ‘De lezers behooren niet meer zooals vroeger bijna 
geheel tot den eenvoudigen stand, wij hebben thans veele lezers uit den meer, 
zelfs uit den meest beschaafden stand en daaronder verscheidene leden on-
zer Maatschappij.’30 In Zaandam kreeg de Nutsbibliotheek in dezelfde peri-
ode een rol als vakbibliotheek. In 1871 werden enkele wetenschappelijke wer-
ken aangeschaft, ‘allereerst bestemd voor kweekelingen, hulp-onderwijzers 
en ambachtslieden, die zich voor hun vak wenschten te bekwamen’.31 Nu da-
teren deze gegevens uit een periode waarin de Nutsbibliotheek in veel geval-
len de enige betaalbare niet-confessionele bibliotheek in een stad of stadje 
was. Toch zijn er ook uit de periode rond 1900 aanwijzingen dat de Nutsbi-
bliotheken een gemengd publiek trokken.

In Nijmegen werd de bibliotheek van het departement bezocht door 
werklieden en kleine ambtenaren. De gezinsleesportefeuilles die het depar-
tement samenstelde, bevatten naast goede romans en geïllustreerde tijd-
schriften, vakbladen voor typografen, bouwvakkers, gasfitters, hoefsme-
den, schilders, behangers, naargelang het beroep van de kostwinner.32 Een 
bibliothecaris uit Wageningen meldde in 1916 dat hij onder zijn lezers een 
meubelmaker, een eenvoudig huisnaaistertje, een gasfitter en een beambte 
van de Hogere Landbouwschool telde.33 Omstreeks dezelfde tijd waren in 
Bergen op Zoom en in Vlaardingen de lezers voor het ‘groote meerendeel 
tot den werkmans- en den kleine burgerstand’ te rekenen, maar een enkeling 
uit de betere middenstand of van degenen met een betere opleiding wist ook 
de weg naar de bibliotheek te vinden.34 In dezelfde geest is een uitspraak uit 
1919: ‘ons lezersvolk in zijne eindeloosheid van schakeering loopende van 
den allereenvoudigste af tot den meest-ontwikkelde’.35 Er bestond dus grote 
diversiteit in het leespubliek van de Nutsbibliotheken, maar het waren en 
bleven volksbibliotheken.

De smaak van de lezers: normen
Net zo min als over de lezers zelf, weten we veel over hun smaak. De enige 
Haarlemse bronnen zijn de catalogi, die een goed beeld geven hoe de col-
lectie eruitzag, maar niet van wat er geleend werd. Daarnaast is er een reeks 
van gortdroge jaarverslagen, die alleen wat cijfers geven over begroting, 
aantal lezers en aantal uitgeleende boeken. Maar er is over de voorkeuren 
van de lezers van andere Nutsbibliotheken hier en daar wel een snippertje 
bekend. Naast incidentele uitlatingen zijn er wat uitkomsten van lezerson-
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derzoeken. Het ligt voor de hand dat de Haarlemse Nutslezers zich niet fun-
damenteel anders gedroegen dan andere lezers in stedelijke gebieden, dus 
uitlatingen over het leesgedrag in Rotterdam of Wageningen zijn wel een 
aanwijzing voor de Haarlemse situatie.

Naast het feitelijke, reële lezersgedrag is er het gewenste of normatieve 
lezersgedrag, waarover veel meer bekend is, omdat de Nutsbestuurders niet 
moe werden na te denken over hun bibliotheek. Welke boeken moesten ide-
aliter in een Nutsbibliotheek voorhanden zijn? Welke doelstellingen trachtte 
men te verwezenlijken? Moesten de lezers worden opgevoed of was het vol-
doende dat ze lazen? De mate waarin de bibliotheekcommissies tegemoet 
moesten komen aan de smaak van de lezers was een thema waarover binnen 
Nutskringen soms aanzienlijke meningsverschillen ontstonden. In deze pa-
ragraaf ligt het accent op de normatieve opvattingen van Nutsbestuurders 
en commissies van wat het volk zou moeten lezen, dus op de smaak die men 
van bovenaf trachtte op te leggen. De reële lezersvoorkeuren zijn daarin niet 
helemaal afwezig, omdat we juist in de confrontatie tussen ideaal en werke-
lijkheid iets opvangen over beide. In de paragrafen die volgen verschuift het 
accent naar de voorkeuren van de lezers zelf, zoals die vallen af te leiden uit 
de Haarlemse collectie en enkele lezersonderzoeken.

De idealen waarmee de vroege Nutsbestuurders omstreeks 1800 aan 
hun bibliotheekarbeid begonnen, waren hooggestemd. Ze legden onbekom-
merd een rechtstreeks verband tussen beschaving, deugd, ontwikkeling en 
lezen. Het ging dan wel om het lezen van moralistische of stichtelijke boek-
jes, of van hoogstaand letterkundig werk. Dat idee bleef praktisch de hele 
negentiende eeuw bestaan. Hoe er bijvoorbeeld halverwege de negentiende 
eeuw gedacht werd over de beschavende invloed van de letterkunde blijkt 
mooi uit een voorstel van het departement Assen aan het hoofdbestuur van 
het Nut. Daarin werd gepleit voor de uitgave van een bloemlezing uit het 
mooiste van de vaderlandse letterkunde, want:

In allen gevalle is het de taak der Maatschappij tot nut van ’t alge-
meen, de volksbeschaving te bevorderen, door de kennis van de 
meeste stukken van vaderlandsche letterkunde te vermeerderen en 
onder alle standen te verspreiden [opdat zo] een eerste schrede zal 
worden gedaan, om de kennis van onze vaderlandsche letterkunde 
onder het volk te brengen. Het algemeen verspreid besef van een ei-
gen voortreffelijke vaderlandsche letterkunde en de meer algemeen 
verspreide kennis daarvan verhoogt en vermeerdert dat beschaafd 
gevoel van nationaliteit, hetwelk de Maatschappij zich steeds tot taak 
gesteld heeft aan te kweeken.36



270

Beschavingsoffensief, nationaal bewustzijn en de eigen letterkunde werden 
zo moeiteloos aan elkaar gekoppeld. De afdeling betreurde het dat Vondel, 
Cats, Bilderdijk en andere ‘Vaderlandsche genieën’ onbekend waren, terwijl 
‘men dikwijls meer bekendheid met duitsche en fransche schrijvers [vindt], 
dan met de onze; zelfs in de burgerstand’. Een gevolg daarvan was dat ‘dik-
wijls onze huiskamers uitsluitend bezet zijn met hoogduitsche en fransche 
schrijvers’.37 Daarin moest nodig verandering komen. De beoogde bloemle-
zing kwam er nooit, waarschijnlijk wegens de kosten die zo’n project met 
zich meebracht. Verder is onduidelijk wie het departement Assen voor ogen 
had als bezoekers van de volksbibliotheek. De volksklassen hadden door-
gaans geen huiskamer ‘uitsluitend bezet’ met boeken van Duitse of Franse 
auteurs, ook niet in vertaling.

Het voorstel van Assen stond niet op zichzelf. Het Nut legde een sterk ac-
cent op nuttige, dus ‘ontwikkelende’ en opvoedende boeken ter verheffing en 
beschaving van de massa. Lezen ter ontspanning was een geaccepteerd ver-
schijnsel, mits ook hier een deugdzaam en didactisch doel werd gediend. De 
vaderlandse letterkunde en ook de vaderlandse geschiedenis werden voor dit 
doel zeer geschikt geacht. Letterkunde en geschiedenis behelsden immers 
talloze verwijzingen naar een roemrijk verleden, waarin onze voorouders da-
dendrang, zelfredzaamheid en liefde voor het vaderland hadden getoond, 
naast nog een hele reeks huiselijke deugden. Kennis van de letterkunde en de 
geschiedenis zouden zo bijdragen aan het natiebesef en het beschavingsof-
fensief.38 Alleen literaire werken en goede, ‘ontwikkelende’ boeken konden 
daarom een plaats krijgen in de Nutsbibliotheek.

Begin twintigste eeuw bleek dit een onhoudbare stelling, hoewel sommi-
ge Nutsbestuurders dit standpunt taai bleven verdedigen. Keer op keer con-
stateerden de Nutsbibliothecarissen dat het overgrote deel der lezers vooral 
‘luchtige kost’ vroeg en las ter ontspanning: ‘De man, en ook het meisje uit 
het volk leest liefst een goed afgerond verhaal met een gelukkig einde, avon-
tuurlijk, spannend, aandoenlijk, vrij van alle literaire woordkunst.’39 Vooral 
omstreeks 1900 was een heet hangijzer op de algemene vergaderingen en in 
de landelijke periodieken van het Nut of het zich al dan niet moest beperken 
tot het aanbieden van lectuur die een hoger doel diende. Dit konden literaire 
werken zijn, of eenvoudiger lectuur, die bedoeld was als opstapje naar een 
hoger niveau van literaire genietingen. Maar ‘luchtige kost’ aanbieden, louter 
als verstrooiing? Officieel werden de didactische idealen nooit overboord ge-
zet, maar de opvattingen in welke mate men moest aansluiten bij de lezers-
voorkeuren liepen fundamenteel uiteen.

Het hoofdbestuur van het Nut was erg actief om zijn opvatting over wat 
een Nutsbibliotheek in huis moest hebben over te brengen aan de bibliothe-
ken van de Nutsdepartementen. Zo kocht het hoofdbestuur regelmatig drie- 
tot vierhonderd exemplaren van ‘naar zijn oordeel zeer geschikte boekwer-
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ken’ om ze te verspreiden over de departementsbibliotheken. Op de lan de-
 lijke begroting werd er jaarlijks zo’n ƒ 1500 à ƒ 2000 voor uitgetrokken 
Soms waren deze boeken gratis, soms werden ze met korting aangeboden. 
In 1852 werd hiermee begonnen, toen het hoofdbestuur besloot om De neger-
hut van Oom Tom aan te schaffen.40

Welk soort boeken het hoofdbestuur graag in de collecties zag opgeno-
men blijkt uit correspondentie met het Haarlemse departementsbestuur.41 
Zo werd in 1881 ongevraagd een exemplaar van De oorsprong der beschaving42 
en van Bibliotheek voor school en volk43 toegestuurd. Een jaar later informeer-
de het hoofdbestuur of de Haarlemse bibliotheek in het bezit was van Ferdi-
nand Huyck, de Camera Obscura en David Copperfield, kennelijk om een 
schatting te maken van hoeveel exemplaren aan te kopen. In oktober en no-
vember 1882 bood het hoofdbestuur onder andere de Max Havelaar en ge-
dichten van P.A. de Genestet met korting aan. De Delftsche wonderdokter van 
Bosboom-Toussaint en Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1598 van 
Fruin waren zelfs gratis, maar het departement moest deze titels wel aanvra-
gen. De Haarlemse bibliotheek kocht uit deze aanbieding alleen de Max Ha-
velaar, als tweede exemplaar, waarschijnlijk omdat het een veelgevraagd boek 
was. Voor De Delftsche wonderdokter had de bibliotheek vreemd genoeg geen 
belangstelling, hoewel het boek ontbrak in de collectie.44 Het werk van Fruin 
werd evenmin aangevraagd door de bibliotheek. Dat de bibliotheekcommis-
sie deze academische studie niet zo geschikt vond voor de volksbibliotheek 
wekt natuurlijk geen verbazing. Fruins Tien jaren viel ook bij andere departe-
menten weinig in de smaak, want jaar in jaar uit werd het gratis aangeboden.

Het aankopen van grote aantallen boeken voor de bibliotheken vonden 
de hogere regionen van het Nut een goed idee, want het ging decennialang 
door. Maar over het geheel genomen waren de departementen niet erg en-
thousiast over deze initiatieven van het bestuur. Ze kregen ongevraagd boe-
ken toegestuurd, terwijl ze maar een ding wilden: subsidie om naar eigen 
inzicht die boeken aan te schaffen die ze zelf geschikt vonden en waarnaar 
vraag was. Begin jaren tachtig kwam die subsidie er eindelijk. Aanvankelijk 
trachtte het hoofdbestuur nog een vinger aan de pols te houden door te ei-
sen dat de departementen de subsidie alleen mochten gebruiken om boeken 
aan te kopen die door het hoofdbestuur waren goedgekeurd. De departe-
menten wezen dit beding verontwaardigd van de hand. Zij wisten volgens 
eigen zeggen beter dan het hoofdbestuur hoe weerbarstig de alledaagse 
praktijk van de volksbibliotheken was en waaraan hun lezers behoefte had-
den. Daarom beslisten de plattelandsbibliotheken in 1900 dat het hoofd-
bestuur nu maar eens moest ophouden met het ongevraagd leveren van 
boeken, omdat ‘de ervaring met deze ten geschenke gezonden boeken ook 
geleerd had dat het hoofdbestuur noch de smaak, noch de ontwikkelings-
vatbaarheid der lezers in de dorpen kende’.45
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De opvattingen van het hoofdbestuur strookten vaak niet met die van de 
departementen. Maar, anders dan bijvoorbeeld de Vincentiusbibliotheken, 
waren de Nutsbibliotheken niet ingebed in een strakke hiërarchie. Het 
hoofdbestuur van de Vincentiusvereeniging kon daardoor zijn ideeën over 
de inrichting van de bibliotheken vrij dwingend opleggen aan de afdelingen. 
Het Nut was daarentegen ontstaan in een tijdvak waarin elke burger over 
van alles mocht meepraten. Deze traditie werd gekoesterd, zodat uiteinde-
lijk de algemene vergadering van afgevaardigden van departementen, en 
niet het hoofdbestuur, het voor het zeggen had. De discrepantie tussen het 
hoofdbestuur met hooggestemde idealen over de volksopvoeding en de be-
houdende departementen die direct contact hadden met het volk, werd 
daardoor tijdens deze algemene vergaderingen regelmatig zichtbaar. De de-
partementen hadden geen enkele behoefte aan ongevraagde zendingen van 
boeken en wilden geen controle op de besteding van subsidies, maar auto-
nomie wat betreft de inrichting van de bibliotheek. Er was hoogstens be-
hoefte aan een lijst van aanbevolen boeken.

Die lijst kwam er ook. In 1879 publiceerde het hoofdbestuur een eerste 
lijst van aanbevolen boeken, die naadloos aansloot bij de Nutsidealen.46 
Bladzijdenlang werden titels opgesomd over opvoedkunde, staathuishoud-
kunde, gezondheidsleer, geschiedenis, biografieën, reisbeschrijvingen enzo-
voort, om te eindigen met een korte lijst van ‘letterkunde en poëzie’ met de 
bekende titels van Beets, Beecher Stowe, Dickens, George Eliot en Van Len-
nep, met reeksen als het Klassiek Letterkundig Pantheon met auteurs als 
Hooft, Vondel, Cats en Bilderdijk, en de bestsellers van Luise Mühlbach47 in 
het wat luchtiger genre. Zij schreef een omvangrijk oeuvre van meer dan 250 
titels. Haar vroege romans gingen over sociale of vrouwenvraagstukken, la-
ter schreef zij zeer populaire historische romans en geromantiseerde biogra-
fieën over beroemde personen uit de achttiende en negentiende eeuw. Alles 
bij elkaar nam de letterkunde maar zes pagina’s in beslag – een kwart van de 
hele lijst. De geringe ruimte die werd vrijgemaakt voor aanbevelingen op het 
literaire vlak, laat zien dat het hoofdbestuur nog steeds de ‘nuttige’ en ‘ont-
wikkelende’ boekwerken belangrijker vond dan degelijke literaire werken en 
zich helemaal beperkte als het om verstrooiende lectuur ging.

Bijna vijftien jaar later gaf het hoofdbestuur een nieuwe commissie op-
dracht om een lijst te maken. Er was inmiddels zoveel gepubliceerd dat de 
lijst van 1879 volkomen verouderd was. Het opstellen van een nieuwe lijst 
was aanleiding voor de algemeen secretaris van het hoofdbestuur, J. Bruin-
wold Riedel, om zijn gedachten over de inhoud van een lijst van aanbevolen 
boeken uiteen te zetten in een brochure over ‘onze volksbibliotheken’. 
Bruinwold Riedel was bij uitstek een aanhanger van de opvatting dat goede 
lectuur automatisch leidt tot beschaving. Daarom moest ‘elk boek in de 
volksbibliotheken onzer Maatschappij bestemd en dus geschikt zijn om de 
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volksbegrippen te verhelderen en te veredelen, de verbeelding in de goede 
richting te ontwikkelen, de inzichten te verruimen op elk terrein van denken 
en leven (…) voor een deugdelijke levenspraktijk’.48 Dus, ging hij verder, een 
Nutsbibliotheek moest boeken hebben over de vaderlandse geschiedenis, 
biografieën van grote mannen en vrouwen, populairwetenschappelijk werk, 
goede boeken over staatshuishoudkunde en staatsinrichting, en poëzie, ro-
mans en novellen. De letterkunde was bij uitstek geschikt om ‘de zeden te 
verzachten, de ruwheid in woord en handeling te verminderen, het gemeen-
schapsbesef te doen wortelen in de altruïstische neigingen van hart en ge-
moed, welke aan geen mensch geheel vreemd zijn’.49 Volgens Bruinwold 
Riedel las het volk graag sensatieromans, maar zou het die onmiddellijk af-
zweren als het betere boeken leerde kennen. Zijn stellige overtuiging was 
dat het er daarom op aan kwam ‘geene andere dan goede romans en novellen 
in de bibliotheek te plaatsen. Zij moeten den smaak, het gevoel, de verbeel-
ding helpen te vormen in de goede richting’.50

Kort na deze aanbevelingen van Bruinwold Riedel verscheen in 1894 de 
nieuwe lijst.51 In het voorwoord prees het hoofdbestuur de titels van deze 
lijst aan als ‘gezonde volkslectuur’, een middel om de verstandelijke, zede-
lijke en maatschappelijke toestand van het volk te verbeteren. Het bestuur 
vleide zich met de gedachte dat de lijst niet alleen voor de Nutsbibliotheken, 
maar ook voor andere verenigingen voor volksontwikkeling een richtsnoer 
zou zijn. De nieuwe lijst telde 75 pagina’s, tien jaar later verscheen alweer 
een volgende lijst, die nog omvangrijker was.52 De lijst van 1904 verscheen 
niet lang nadat de departementen hadden laten weten geen prijs te stellen op 
ongevraagde boekzendingen van het hoofdbestuur, of andere vormen van 
bemoeizucht. Geen wonder dat het bestuur in het ‘woord vooraf’ in alle 
toonaarden bezwoer dat de lijst niet voor iedereen bruikbaar was, ‘omdat de 
juiste maatstaf van ’t geen voor een bepaalden kring noodig en nuttig is door 
de samenstellers uiteraard niet kan worden aangelegd’. De commissarissen 
van de departementsbibliotheken moesten maar beslissen wat ze opnamen 
in hun bibliotheek, ‘omdat zij geacht kunnen worden, den ontwikkelingsgraad 
en de eigenaardige behoeften van de lezers hunner volksbibliotheek bij ervaring 
en na onderzoek te kennen’. Het hoofdbestuur wilde dus koste wat kost de 
indruk vermijden de departementsbibliotheken dwingende richtlijnen op te 
leggen. Een van de leden van de commissie die deze lijst samenstelde was 
overigens de Haarlemse uitgever Vincent Loosjes (1869-1931), een achter-
kleinzoon van de oprichter van de Haarlemse Nutsbibliotheek.

De beide lijsten van aanbevolen boeken weerspiegelen de didactische en 
beschavingsidealen van het Nut. De verheffing van het volk moest tot stand 
komen via kennisvermeerdering en via ontspannende, maar vooral hoog-
staande en dus beschavende literatuur. Het recept van Bruinwold Riedel 
werd gevolgd. De aanbevelingen behelzen veel historische titels, biografie-
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en, informatieve werken over godsdienstige stromingen en populairweten-
schappelijke verhandelingen over economie, staatsinrichting, gezondheids-
leer en opvoedkunde. Dit alles moest het leergierige volk de juiste weg 
wijzen. Maar interessant is op te merken wat ontbreekt op de lijsten en wat 
Bruinwold Riedel eveneens onvermeld had gelaten. Uit de lijsten blijkt dat 
het aandragen van praktische of theoretische vakkennis niet tot de doelstel-
lingen van de Nutsbibliotheken werd gerekend. Het accent lag op kennisver-
meerdering, vooral op het gebied van algemene ontwikkeling en opvoeding. 
Kennis betekende beschaving. Daarom werd de helft van de lijsten inge-
ruimd voor aanbevolen titels op dit vlak. Iets wat ook maar enigszins naar 
politiek zweemde kwam niet voor, wat natuurlijk past in de neutraliteits-
ideologie van het Nut. Het Nut bleef ‘neutraal’, wat in de praktijk liberaal en 
vrijzinnig protestants inhield. Dit impliceerde ook dat ‘katholieke, ortho-
dox-christelijke, atheïstische en materialistische lectuur’ werd geweerd.53 
Dit vormde een principiële tegenstelling met de openbare bibliotheek, die 
streefde naar alzijdigheid en dus lectuur van iedere richting opnam, zowel 
op godsdienstig als op politiek vlak.

De Nutslezers konden bij hun bibliotheek dus niet terecht voor een heili-
genleven of een stichtelijke prekenbundel, maar des te beter voor romans, 
voor zover de commissie ze de moeite waard vond. Ten opzichte van de eer-
dere lijst van 1879 was in deze lijsten de sector romans en novellen nu fors 
uitgebreid tot bijna de helft van het aantal bladzijden. Tijdschriften werden 
ook genoemd. Behalve De Gids, Vragen des Tijds en Eigen Haard, die ook in 
veel eliteleesgezelschappen werden gelezen, noemden de lijsten ‘illustraties’ 
als De Prins der geïllustreerde bladen, Boon’s geïllustreerd Magazijn, De Huis-
vriend, geïllustreerd maandblad, Te Huis, geïllustreerd tijdschrift voor het volk, 
en nog andere tijdschriften, die bepaald een eenvoudiger doelgroep op het 
oog hadden dan De Gids.54 De Gids was met zijn abonnementsprijs van ƒ 15 
per jaar volstrekt onbetaalbaar voor arbeiders en de kleine burgerij, maar 
betekende ook een aanslag op het budget van veel Nutsbibliotheken. Een 
jaargang van Eigen Haard was aanzienlijk goedkoper, ƒ 6,50, en de volks-
tijdschriften hadden abonnementsprijzen die daar weer ver onder lagen. 
Afgezien van de tijdschriften die de elite ook las, toont het rijtje aanbevolen 
tijdschriften een voorkeur voor bladen die onschuldige ontspanning combi-
neerden met het aandragen van nuttige kennis.

De categorie romans en novellen is de moeite waard om nader te be-
kijken. Wat adviseerden vooraanstaande leden van het Nut die de lijsten 
hadden samengesteld, als geschikt voor de Nutslezers? Het lijkt erop dat de 
samenstellers vooral hun eigen smaak volgden, want het cultuurideaal van 
de liberale elite is op elke bladzijde merkbaar. De Nutslijsten zouden zó een 
kopie kunnen zijn van een catalogus van een eliteleesgezelschap, zij het dat 
ze alleen buitenlandse auteurs in vertaling opsommen, terwijl de deftige 
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burgerij de meeste buitenlandse auteurs in de originele taal las. Vrijwel alle 
bij de bovenlaag geliefde Nederlandse en buitenlandse auteurs komen we te-
gen. Een greep: van de Nederlandse auteurs Bosboom-Toussaint, Cremer, 
Ten Brink, Hildebrand, Van Lennep, Van Maurik, Melati van Java, Multa-
tuli, Couperus en Van Eeden. Oudere dichters als Bilderdijk, Ten Kate en 
De Genestet ontbreken niet, evenmin moderne als Perk en Kloos. Buiten-
landse auteurs zijn bijvoorbeeld Ouida, Dickens, Eliot, Tolstoj, Scott, Al-
phonse Daudet en Dahn. Bij de elite veelgelezen auteurs als Mór Jókai en 
Henri Gréville ontbreken in de aanbevelingen, simpelweg omdat maar heel 
weinig van hun werk in het Nederlands vertaald was. Van het redelijk om-
vangrijke oeuvre van twintig titels van Gréville was in 1904 maar een titel in 
het Nederlands vertaald, van Jókai hield het ook met drie titels op. Zij vorm-
den een uitzondering, maar waarom dit zo is, blijft onduidelijk.

Anders dan bij het Haarlemse Leesmuseum, dat alleen contemporaine 
literatuur aanschafte, staan in de lijsten ook klassieke auteurs als Homerus, 
Vergilius, Dante, Shakespeare, Milton, Vondel, Cats en Bredero. De leden 
van de elite hoefden niet naar een Leesmuseum om werk van deze auteurs te 
lenen. Als kapitaalkrachtig leespubliek waren ze gemakkelijk in staat de 
klassieke meesterwerken zelf aan te schaffen, liefst als mooie serie.55 Zij kon-
den daarmee laten zien dat ze participeerden in een cultuurideaal. Van de 
beschavende en ontwikkelende invloed die ervan uitging, moest in hun visie 
ook het gewone volk kunnen profiteren, via bloemlezingen, vertalingen en 
goedkope uitgaven. De Ilias en de Odyssee waren in de vertaling van Carel 
Vosmaer al voor ƒ 1,90 per stuk te koop, van de Divina comedia bestond een 
dure vertaling, maar de metrische vertaling van A.S. Kok, voorzien van ‘op-
helderingen en afbeeldingen’, deed per deel maar ƒ 1,40. Dat was weliswaar 
nog veel te veel geld voor arbeiders om het werk zelf aan te schaffen, maar 
dergelijke bedragen liet het budget van de Nutsbibliotheken, zeker in de ste-
den, wel toe. Kennelijk vonden de samenstellers van de lijsten dat de werken 
van al deze beroemde, maar allerminst toegankelijke auteurs tot de ‘gezonde 
volkslectuur’ behoorden.

Als concessie aan de smaak van minder ontwikkelde lezers noemden de 
lijsten ook romans van een aantal zeer succesvolle schrijfsters. De officiële 
kritiek keek neer op hun werk, zodat het niet doordrong tot de toenmalige 
literaire canon. Dat belette niet een geestdriftige ontvangst door een groot 
leespubliek. Veel van het werk van deze schrijfsters behaalde daardoor opla-
gen waarvan de meeste ‘literaire’ auteurs alleen maar konden dromen. Om-
dat er in deze periode zoveel over deze auteurs en hun leespubliek te doen 
was in Nutskringen, sta ik wat langer bij ze stil.

E. Marlitt (1825-1887) was tien jaar lang gezelschapsdame van prinses 
Mathilde von Schwarzburg-Sonderhausen, wat voldoende stof opleverde 
voor haar talrijke, in aristocratische kringen gesitueerde romans. In 1865 ver-
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schenen haar eerste romans als feuilletons 
in het familieblad Die Gartenlaube. Ze 
hadden enorm veel succes. Dat de oplage 
van Die Gartenlaube tussen 1865 en 1885 
steeg van 100.000 naar 400.000 is zeker 
aan haar populariteit te danken. De feuil-
letons werden gebundeld tot romans, die 
in grote oplagen en in vele talen vertaald de 
wereld veroverden. Haar romans werden 
aanvankelijk bejubeld door de critici, maar 
later vooral gekenschetst als sentimenteel 
en van weinig literaire waarde. Haar lezers 
trokken zich er niets van aan: al haar ro-
mans vielen met hun simpele Assepoester-

motief steeds opnieuw in de smaak. Haar debuut Goldelse (Goud Elsje) was 
tevens haar bekendste roman.

Een tijdgenoot van Marlitt was Elisabeth Werner (1838-1918). Zij publi-
ceerde ook in Die Gartenlaube, maar dat is ongeveer alles wat tegenwoordig 
van haar bekend is. Eind negentiende eeuw werd ze vaak in één adem ge-
noemd met Marlitt. Ze was toen bepaald geen obscure auteur en had veel 
romans op haar naam staan, die ook in het Nederlands werden vertaald. 
Wilhelmine Heimburg (1850-1912) is vrij letterlijk de opvolgster van Marlitt. 
Toen Marlitt stierf werkte ze nog aan een roman, die Heimburg voltooide. 
Daarna schreef Heimburg vijftien andere titels volgens hetzelfde recept en 
met hetzelfde succes, zij het dat ze minder wereldwijde bekendheid genoot. 
Ook Nataly von Eschstruth (1860-1939) hoort in dit rijtje thuis. Zij publi-
ceerde ‘Unterhaltungsromanen’ over vooral het hofleven, dat ze, net als 
Marlitt, van nabij had meegemaakt. Ze had een omvangrijk oeuvre van 72 
romans en vertellingen. In een contemporaine literatuurgeschiedenis, die 
nog wel wat waarderende woorden over had voor Marlitt, wordt haar werk 
be titeld als ‘Tiefster Stand der weiblichen Erzälungsliteratur; unwürdige 
Auffassung, als sei das Leben eines jungen Mädchens von heute nur ein 
Tanz um den Traualtar, nichtige Darstellung von Toiletten und Außerlich-
keiten, schreiende Unwahrheit des Weltbildes’.56 Zoals zal blijken, waren 
sommige Nederlandse tijdgenoten het hier van harte mee eens. Voor deze 
auteurs is er de laatste jaren meer belangstelling, na een lange periode van 
niet of nauwelijks enige aandacht. Los van hun al dan niet vermeend gebrek 
aan literaire kwaliteit, valt niet te ontkennen dat zij met hun hoge oplagen 
een omvangrijk leespubliek bereikten en daarom alleen al het onderzoeken 
waard zijn.57

Naast deze Duitse schrijfsters noemen de Nutslijsten ook de vertaalde ro-

De romans van E. Marlitt kenden een wereldwijd 
leespubliek.
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mans van twee Engelse bestsellerauteurs, die net zo min als hun Duitse colle-
ga’s een plaats veroverden in de toenmalige canon: mrs. Henry Wood (1814-
1882) en miss Charlotte M. Yonge (1823-1901). Dit was geen toevallige keuze. 
Juist deze twee schrijfsters waren wat ‘braver’ en daarom voor de elite kenne-
lijk acceptabeler dan andere schrijfsters van de waanzinnig populaire sensa-
tieromans, die de lijsten níét noemen. Mrs. Wood schreef sensatieromans met 
hoogst onwaarschijnlijke plots, maar er was ook duidelijk een moralistische 
en vaak een pathetische toon in te ontdekken. Burgerlijke deugden als eerlijk-
heid en huiselijkheid werden aangeprezen. De romans van miss Yonge waren 
vroom, moralistisch en sentimenteel, een mengsel dat haar geweldig populair 
maakte. Wat zij met haar bestsellers als The heir of Redclyffe verdiende, ging 
naar de zending.58 Heel wat gewaagder waren De smarten van Satan en Barab-
bas, twee romans van Marie Corelli, die met haar spannende verhalen waarin 
christelijke elementen, theosofie, mysticisme en astrologie kundig werden 
vermengd – een soort Da Vinci code –, buitengewoon populair werd. Deze 
twee titels vond de commissie kennelijk nog wel geschikt voor de volksbiblio-
theken, de vele andere uit haar oeuvre niet. Vertalingen van werk waren al 
volop verkrijgbaar, dus daaraan kan het niet gelegen hebben.59 De commissie 
trok nog meer grenzen. Geen enkele van de vele sensatieromans en spookver-
halen van Mary Elisabeth Braddon (1837-1915) haalde de lijsten, noch die van 
de Britse actrice en schrijfster Florence Marryat (1837-1899), die behalve sen-
satieverhalen ook spiritistisch geïnspireerde romans schreef.

Mrs. Henry Wood en miss Mary Elisabeth Braddon schreven sensatiero-
mans die in Groot-Brittannië en ver daarbuiten gretig aftrek vonden. In feite 
waren zij het, die, met Wilkie Collins – die de tand des tijds wat beter heeft 
doorstaan dan zijn vrouwelijke collega’s –, het genre sensatieroman ‘uitvon-
den’. Doordat hun romans vaak eerst als feuilleton verschenen, wemelden 
ze van de onverwachte en onwaarschijnlijke gebeurtenissen en cliffhangers. 
De ingrediënten? Veel passie, bigamie, moord, vermommingen, banvloe-
ken, familiegeheimen, krankzinnigheid, sterfbedscènes, betwiste of zoekge-
raakte testamenten en spectaculaire ongelukken.60 Vanwege de deugdzame 
moraal die uit de romans van mrs. Wood sprak, werden zij wél aanbevolen, 
werk van miss Braddon viel buiten het gezichtsveld van het Nut, of althans 
dat van de commissie. Datzelfde gold voor titels uit het immense oeuvre van 
mrs. Margaret Oliphant (1828-1897). Beide schrijfsters behoorden samen 
met Marie Corelli in hun tijd tot de best verkopende Britse auteurs.61 Anders 
dan miss Braddon was mrs. Oliphant actief in een breed literair veld. Ze 
schreef als freelance journaliste meer dan vijfhonderd artikelen, was een 
productieve recensente en schreef biografieën, reisverhalen, literatuurge-
schiedenissen, huiselijke en historische romans en metafysische verhalen. Al 
deze Engelse vrouwelijke auteurs werden door de toenmalige kritiek niet 
hoog aangeslagen, wat hun wereldwijde populariteit niet in de weg stond. 
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Net als bij de Duitse schrijfsters is er tegenwoordig in het onderzoek meer 
aandacht voor hun werk.62

Het is opvallend hoe door critici voetstoots werd aangenomen dat al 
deze vrouwelijke auteurs vrijwel uitsluitend door vrouwen werden gelezen. 
Dat werd ook wel in de hand gewerkt door sommige schrijfsters die hun 
vrouwelijke romanpersonages karakteriseerden door hun voorkeur voor, of 
zelfs verslaving aan romantische of spannende verhalen. In boeken voor 
jonge meisjes werd bijvoorbeeld gewaarschuwd voor de werken van Marlitt 
wegens de overspannen verwachtingen die deze romans zouden wekken ten 
aanzien van liefde en huwelijk. In Van de school in het leven van ‘Agatha’ 
(1889) lezen we over de hoofdpersoon Anna: ‘Zij had den laatsten tijd alle 
romans van Marlitt verslonden, en daaruit gezien hoe haar toekomstige 
echtgenoot moest wezen.’63 Dat kon nooit goed aflopen. En in Hanna van 
‘Maleia’ smeekt de leesverslaafde hoofdpersoon Mathilde haar vriendin:

Line, je stuurt me toch gauw dien anderen roman van dezelfde 
schrijfster? want ik kan niet lang zonder; alles is even saai om je heen 
als je zoo’n boek uit hebt, en dat vergeet men het best weêr in een an-
deren roman. Stuur me weer wat van Marlitt of Ouïda, en vooral van 
Braddon.64

Ook met Mathilde liep het slecht af.65 Dat in de praktijk de romans van de 
vrouwelijke schrijfsters helemaal niet exclusief werden gelezen door hun 
seksegenoten, blijkt uit het volgende citaat, waarin romanschrijver Herman 
Robbers (1868-1937) in herinnering roept wat hij in zijn jonge jaren zoal las:

Wat ik in die gymnasiale jaren, tot op mijn 18de, gelezen en geschre-
ven [heb], die jaren..., als ik er nu aan terugdenk... Mijn lectuur al-
leen al! Ge zoudt ontstellen over zulk een totaal gebrek aan oordeel, 
aan leiding... om van methode niet te spreken!... ’t Was waarachtig 
een rare hutspot! Den eenen dag Shakespeare en den anderen Mar-
litt, Faust afgewisseld met Klaasje Zevenster, Potgieter met Justus 
van Maurik! Maar hoe kon het haast anders bij een onderwijs dat je 
Terentius en Kotzebue, Homerus, trigonometrie, Racine en de ei-
genaardigheden der Papoea’s op éénen dag laat slikken – niet verdu-
wen! ’t Moet er toch wel fraai uitzien in zoo’n jongenshoofd! Won-
der dat er nog wat voorkeur en liefhebberij overblijft, dat er ten 
slotte toch zoo iets als een richting ontstaat! Ik las maar, ’t eene boek 
na ’t andere, en de portefeuilles van ons leesgezelschap zorgden voor 
entremêts en toespijzen van verschillenden, maar meerendeels 
flauwgrappigen of flauw-zoetigen aard.66
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In dit citaat zien we een man die openlijk toegeeft dat hij in zijn jeugd Marlitt 
verslonden heeft, net als de werken van Van Lennep en Van Maurik, auteurs 
die hij later minder is gaan waarderen. Bovendien betrok hij deze ‘flauw-
grappigen of flauw-zoetigen’ lectuur via ‘ons leesgezelschap’. Dat betekent 
dat meer leden van ‘ons leesgezelschap’ – andere gymnasiumleerlingen? – 
Marlitt, Van Lennep en Van Maurik lazen, anders schafte een leesgezelschap 
hun werken niet aan. En ook Jacques van Santen Kolff had in zijn jeugd an-
dere literaire voorkeuren dan later. Hij herinnerde zich met een zekere wee-
moed: ‘Waar zijn de dagen gebleven, toen wij Miss Braddon’s onmogelijke, 
bloederige sensatieromans verslonden en Dickens vervelend vonden.’ Vol-
gens hem zijn dit echter noodzakelijke perioden in de ontwikkeling naar een 
betere smaak: ‘En zoo is, toen wij rijp genoeg waren, Wilkie Collins langza-
merhand het terrein beginnen te ruimen voor Thackeray en Eliot.’67

Dit zijn natuurlijk maar toevallige vondsten, waarvan onmogelijk is vast 
te stellen hoe representatief ze zijn. Het gaat bovendien om mannen die met 
een zekere vertedering terugkijken op hun jeugdzonden. Aannemelijk is wel 
dat niet alleen mannelijke literatoren in hun jonge jaren miss Braddon en 
Marlitt ‘verslonden’, maar dat lezers van de volksbibliotheken, zowel man-
nen als vrouwen, deze auteurs óók lazen, en niet alleen in hun jonge jaren. 
Duitse bronnen beschrijven bijvoorbeeld hoe lezers naar het gebouw van 
Die Gartenlaube kwamen om daar op de trappen en geleund tegen de hekken 
de nieuwste Marlitt te lezen. Het waren ‘Leute aus dem Volk’ of ‘Leser und 
besonders die Leserinnen’,68 en dan niet alleen dienstmeisjes of de kleine 
man van de straat, maar zeer brede bevolkingsgroepen. Marlitt sprak wel 
vooral een vrouwelijk lezerspubliek aan, maar zeker niet exclusief. We moe-
ten er dus op bedacht zijn dat allerlei verwijzingen naar het geïmpliceerde 
leespubliek van deze romans – in de visie van mannelijke literatuurcritici en 
in de topos van de vrouwelijke Marlittverslaafde in de romans zelf – nog niet 
alles zeggen over het reële leespubliek.

Terug naar de lijsten van aanbevolen romans door het Nut. Met de lijsten 
als geheel, maar in het bijzonder met de romans van de Duitse bestsellersau-
teurs, zijn we mijlenver verwijderd van de lijst van aanbevolen boeken van de 
Vincentiusvereeniging of de catalogi van de Vereeniging ter Verbreiding der 
Waarheid, waar zowel literaire werken als populaire romans met een lampje 
zijn te zoeken. De Haarlemse Vincentiusbibliotheek ging er juist prat op dat 
ze geen romans te leen had, waarbij ze vooral het ‘Marlittgenre’ voor ogen 
had. In 1910 werd er op een landelijke dag van Vincentiusbibliothecarissen 
nog eens nadrukkelijk op gehamerd: ‘De werken van Marlitt, van E. Werner, 
van Heimburg en meer dergelijke auteurs zijn voor ons niet geschikt.’69 De 
lievelingsauteurs in katholieke kringen, zoals H.A. Banning of J.H. van der 
Lans, zijn schaars vertegenwoordigd in de Nutslijsten en de titels uit de Lees-
bibliotheek voor Christelijke Huisgezinnen schitteren bij het Nut door afwe-
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zigheid. Omgekeerd bleef het ‘Marlittgenre’ nagenoeg onbekend voor katho-
lieke of orthodox-protestantse lezers. Ook de romans van mrs. Wood ont -
breken in de collectie van de Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid, een 
enkele titel van de brave miss Yonge kon nog wel.

Datzelfde geldt in grote lijnen voor de bibliotheken van de christelijke jon-
gelingsverenigingen. Via hun eigen bibliotheek hadden de leden van Natha-
naël geen weet van het bestaan van populaire vrouwelijke schrijfsters. De 
Haarlemsche Jongelings Vereeniging bezat twee delen Marlitt en een boek 
van Marie Corelbij (!), Wereldlijke macht, dat een felle antikatholieke strek-
king had. Marlitt en Corelli lijken overigens even verdwaald in deze collectie 
als Het kapitaal van Marx, een ander opvallend boek in de catalogus van de 
hjv. De overlap tussen deze catalogus en de lijsten van aanbevolen werken 
van het Nut is alles bij elkaar vrijwel verwaarloosbaar, alleen De negerhut en 
een paar titels van Van Lennep en Bosboom-Toussaint komen op beide lijs-
ten voor. Gemeenschappelijk hadden zowel de Nutslijsten als de confessio-
nele instellingen dat opiniërende lectuur totaal ontbrak.

De Nutslijsten getuigen van een tamelijk liberale opvatting over wat het 
volk onder ogen mocht krijgen, althans voor zover het ging om romanlec-
tuur. Een door de katholieke kerk op de Index geplaatst werk zoals De ellen-
digen van Hugo kwam gewoon op de lijsten voor. Ook de De Kreutzersonate 
van Tolstoj was een aanbevolen werk. Het stond weliswaar niet op de Index, 
maar deed toch het nodige stof opwaaien wegens de in sommige ogen im-
morele tendens ervan. Multatuli en de in katholieke kringen eveneens ver-
ketterde Marie Corelli waren voor de Nutslezers geen verboden terrein. En 
Lidewijde van Busken Huet en Klaasje Zevenster van Van Lennep waren om-
streeks 1900 allang niet meer de pikante romans die zij ooit geweest waren. 
Ze behoorden nu volgens het Nut tot de ‘gezonde volkslectuur’, maar waren 
uiteraard, net als Hugo en Multatuli, nog steeds ondenkbaar in een confes-
sionele bibliotheek.

Maar dit bewijst nog niet dat het Nut bij de aanbevelingen geen enkele 
grens trok. We zagen al dat Braddon en Oliphant ontbreken op de lijsten. 
Daarnaast koesterde het Nut nog steeds het principe van neutraliteit en 
prees daarom bewust geen romans en verhalen aan met een al te duidelijke 
orthodox-protestantse, katholieke of socialistische signatuur. Zoals we za-
gen, kwam de neutraliteitsideologie in de praktijk neer op een liberale, vrij-
zinnig-protestantse koers. Andere, niet-genoemde auteurs laten de overige 
grenzen zien die het Nut trok. Een absoluut verbod op de Tachtigers be-
stond niet, want werk van Van Eeden, Kloos en Perk werd genoemd. Maar 
van Heijermans vinden we alleen zijn Schetsen, die hij onder het pseudoniem 
van Samuel Falkland publiceerde. En Van Deyssel ging beslist te ver. Een 
liefde was noch in de oorspronkelijke versie van 1887, noch in de enigzins 
gekuiste versie van twee jaar later te vinden. Ook Zola was voor het Nut 
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onacceptabel. De lijst van 1904 vermeldde alleen een tweedelige obscure 
vertaling van Johanna Steketee van zijn roman Travail uit 1901. Dat Flau-
berts Madame Bovary op de lijsten ongenoemd bleef, zegt niet zoveel, om-
dat de Nederlandse vertaling ongeveer tegelijkertijd met de lijst van 1904 
verscheen. Enkele jaren later schreef een commissie die voor het hoofdbe-
stuur een rapport opstelde over de volksbibliotheken dat Querido’s Levens-
gang, sommige werken van Couperus en Hartstocht van Reyneke van Stuwe 
ook minder gewenst waren in de Nutsbibliotheken.70 Levensgang was een na-
turalistische roman over de wereld van de Amsterdamse diamantbewerkers. 
Hartstocht ging veel mensen te ver, omdat door een vrouw het losbandige 
leven van een vrouwenverslinder en diens voorspelbare ondergang aan tbc 
werd beschreven.71 Behalve titels die te sterk een katholieke, orthodox-chris-
telijke of socialistische overtuiging uitdroegen, vielen dus ook werken af die 
naar de maatstaven van de Nutsmannen qua fatsoen niet door de beugel 
konden, dus veel naturalistische of realistische romans.72

De twee lijsten zijn vooral een indicatie voor het literaire en culturele 
aspiratieniveau van het hoofdbestuur: ze zijn een weergave van wat het be-
stuur vond dat de volksbibliotheken qua romanlectuur in huis moesten heb-
ben. Voor eenvoudige lezers zien de lijsten er echter bepaald niet laagdrem-
pelig uit. Misschien is het verwijt van de departementsbibliotheken dat het 
hoofdbestuur geen kijk had op het intellectuele niveau van de Nutslezers 
daarom niet helemaal ongegrond.

Wat deden de bibliotheken met de lijsten? Volgden ze de literatuursug-
gesties op of lieten ze zich ook beïnvloeden door de wensen van de lezers? 
Wat het laatste betreft: in vergelijking met de lijsten van aanbevolen werken 
zijn de catalogi van de departementsbibliotheken zeker een stapje dichter bij 
de smaak van de lezers. Interessant zijn daarom kwantitatieve gegevens op 
basis van 275 Nutscatalogi uit 1910, die gepubliceerd werden in een rapport 
over de volksbibliotheken van het Nut.73 Omdat er toen ruim driehonderd 
Nutsbibliotheken bestonden, is het aantal catalogi waarop deze lijst is geba-
seerd erg hoog. De lijst geeft de namen van een aantal bekende romanschrij-
vers, met van elke schrijver een aantal titels. De lijst bevat zo’n 350 titels. Per 
titel wordt aangegeven hoeveel Nutsbibliotheken dit boek in huis hadden. 
Deze informatie is vanzelfsprekend geen exacte afspiegeling van de lezers-
voorkeuren begin twintigste eeuw, omdat de collecties van 1910 tot stand 
waren gekomen onder invloed van veel uiteenlopende factoren. De min of 
meer actuele lezersbelangstelling was daar wel een van, omdat moeilijk 
voorstelbaar is dat plaatselijke bibliotheekcommissies zich daar helemaal 
niets van aantrokken. De collecties waren daarnaast het resultaat van het 
aanschafbeleid in vroegere jaren en van het culturele aspiratieniveau van de 
plaatselijke Nutsbestuurders. De financiën van de bibliotheken hadden van-
zelfsprekend hun weerslag op de collecties gehad, want de beschikbare hoe-



282

veelheid geld had immers niet alleen invloed op de omvang van een biblio-
theek, maar ook op de keuzes die gemaakt moesten worden. Ten slotte 
hadden zowel het gratis of met korting aanbieden van romans en andere ti-
tels door het hoofdbestuur en boekenschenkingen van particulieren ook 
sporen nagelaten in de collecties.

Maar dat is het niet alleen. De lijst van 1910 geeft weliswaar een goed 
beeld van titels die in dat jaar in veel Nutsbibliotheken waren te vinden, en 
hoeveel andere titels van dezelfde schrijvers voorhanden waren, maar hoe 
de ‘bekende’ schrijvers waren geselecteerd, is onduidelijk. Boven de lijst 
staat slechts: ‘Lijst van boeken (romans) van bekende schrijvers (…) . Van de 
gekozen schrijvers is het eerst genoemde werk het meest voorkomend; en-
kele andere werken van den zelfden schrijver zijn meestal ter vergelijking 
genoemd.’74 Met de lijst ‘deed’ men verder in het rapport niets, wel te begrij-
pen, want hij is moeilijk te interpreteren. Zo is het moeilijk verklaarbaar 
waarom één titel van een bekende schrijver in heel veel Nutsbibliotheken 
voorkwam en andere titels van dezelfde schrijver in maar een enkele vesti-
ging waren te vinden. Zo hadden 168 bibliotheken Peter Halket van de Zuid-
Afrikaanse schrijfster Olivia Schreiner (1855-1920) in huis, maar slechts 
acht haar Op een hoeve in Afrika, hoewel dat laatste werk als haar bekendste 
geldt. Misschien was Peter Halket een aanbieding geweest van het hoofdbe-
stuur, waardoor veel bibliotheken het in de collectie hadden.

Ondanks deze bezwaren is het wel interessant om na te gaan wat de top-
pers waren in de driehonderd Nutsbibliotheken. Een geliefd schrijfster als 
mevr. Bosboom-Toussaint was ruim vertegenwoordigd in de collecties. De 
Delftsche wonderdokter was in tweehonderd bibliotheken te vinden, Majoor 
Frans in 183. Het ijzeren repertoire bestond verder uit titels van J.J. Cremer, 
Hildebrand, Oltmans (De schaapherder)75 en Van Lennep. Van de laatste au-
teur waren drie titels erg in trek: Ferdinand Huyck (aanwezig in 230 biblio-
theken), De roos van Dekama (222 bibliotheken) en Onze voorouders (223 bi-
bliotheken). Bekende buitenlandse auteurs als Beecher Stowe, Dickens, 
Eliot, Hector Malot (Alleen op de wereld), Scott (Ivanhoe) en Tolstoj deden 
het eveneens heel goed in de Nutsbibliotheken, maar ook de populaire Mar-
litt en Werner behoorden in meer dan de helft van de bibliotheken tot de 
collectie. Van de andere veelgelezen Duitse schrijfsters Eschstruth en Heim-
burg hadden tachtig à honderd bibliotheken iets op de planken staan, wat 
lager scoorde Melati van Java. Veel bibliotheken hadden de Max Havelaar in 
huis, namelijk 133. Dat is enerzijds heel veel, gezien het controversiële karak-
ter van de roman, maar tamelijk weinig vergeleken met bijvoorbeeld Justus 
van Maurik die met zijn Burgerluidjes en twee andere titels veel prominenter 
aanwezig was in de collecties.

Zoals gezegd, weerspiegelen deze grote aantallen slechts ten dele de le-
zersvoorkeuren. Sommige van de bovengenoemde titels, zoals de Max Ha-
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velaar, waren gratis of met korting aangeboden door het hoofdbestuur. 
Geen wonder dat veel bibliotheken deze titels hadden. De hoge aantallen 
van werken van Marlitt en dergelijke auteurs weerspiegelen veel meer de le-
zersvraag, want dit genre werd maar zeer beperkt door het hoofdbestuur 
aangeraden. De lijst geeft alles bij elkaar wel de richting en de grenzen aan 
van wat de burgerij, die zich inspande voor de volksopvoeding, acceptabel 
vond voor een volksbibliotheek. De Camera Obscura en De Delftsche wonder-
dokter konden de burgers met een gerust hart uitlenen, terwijl ze Zola, 
 Heijermans en Reyneke van Stuwe niet geschikt vonden voor het volk, te 
oordelen naar het handjevol exemplaren van deze auteurs dat in de 275 Nuts-
bibliotheken te vinden was. Ook de Stille kracht van Couperus was beslist 
een van de ‘minder geschikte titels’, slechts twee bibliotheken hadden dit 
boek in huis. Logisch, want de lezer krijgt al na de eerste bladzijden in de 
gaten dat de ogenschijnlijk netjes getrouwde Leonie van Oudijck een relatie 
heeft met haar stiefzoon en zelfs haar aanstaande schoonzoon verleidt. En 
dat zijn nog maar twee van de vele mannen die iets speciaals met haar heb-
ben. Met andere romans van Couperus had de aanbevelingscommissie 
eveneens moeite, want ook Eline Vere, al in 1889 verschenen, kreeg geen ver-
melding op de lijsten. Toch hadden ruim veertig Nutsbibliotheken het aan-
geschaft. Majesteit, Noodlot en Wereldvrede waren aanbevolen, maar in dit 
overzicht zien we alleen dat Majesteit ook in ruim veertig bibliotheken te 
vinden was. Ten slotte waagde geen enkele bibliotheek zich aan Flaubert of 
Van Deyssel. Tenzij ze opzettelijk waren weggelaten in het overzicht, een 
teken dat deze auteurs niet in de Nutscollecties waren vertegenwoordigd.

De Haarlemse collectie
De Haarlemse bestuurders van de Nutsbibliotheek sloten zich in grote lijnen 
aan bij de aanbevelingen van het hoofdbestuur, afgaande op de catalogus van 
1911.76 Daarmee leek de collectie op die van veel andere Nutsbibliotheken. 
Dus géén Flaubert of Zola, van Heijermans alleen zijn populaire, maar wei-
nig opzienbarende verhalenbundels die hij onder het pseudoniem Samuel 
Falkland publiceerde. Niets van Van Deyssel of Kloos, wel zeven titels van 
Reyneke van Stuwe, maar niet haar Hartstocht. Querido’s Levensgang, in een 
rapport over de volksbibliotheken van 1913 ‘minder gewenst’ genoemd, stond 
wel op de plank. De bibliotheek had van de bekende Nederlandse en buiten-
landse auteurs ongeveer het standaardpakket in huis: de meeste titels waren 
aanbevolen in 1894 en 1904. Tabel 9.1 geeft hiervan een indruk.77

Behalve voor Couperus berusten de afwijkingen tussen de kolom ‘catalo-
gus 1911’ en ‘aanbevolen in 1894 en 1904’ op toevalligheden. Nemen we als 
voorbeeld Dickens. Anders dan bij de Vincentiusvereeniging, die zich vrese-
lijk opwond over een van zijn titels, noemden de lijsten gewoon het complete 
werk, dat in variërende aantallen delen werd aangeboden. De Nutsbiblio-
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theek had waarschijnlijk een net iets andere mix van de Schetsen en verhalen en 
de Kerstvertellingen. Voor Cremer geldt ook zoiets. Maar bij Couperus is het 
verschil opvallend. In 1911 konden de Haarlemse lezers kiezen uit onder an-
dere Eline Vere, Majesteit, Noodlot en Wereldvrede. De Haarlemse Nutsbiblio-
theek was een van de ruim veertig bibliotheken die Eline Vere wél had aange-
schaft, hoewel het geen aanbevolen titel was. Bij andere titels van Couperus 
zaten Haarlem en de aanbevelingscommissies op één lijn. De bibliotheek-
commissie zag niets in De stille kracht (1900) en De boeken der kleine zielen 
(1901-1903), terwijl de latere De berg van licht (1905-1906) evenmin in de col-
lectie werd opgenomen. Gemakkelijk is voor te stellen dat vanwege de deca-
dente sfeer, de fatalistische teneur of het homo-erotische thema de Haarlemse 
Nutsmannen deze werken van Couperus ongeschikt achtten voor hun lezers.

Toch volgde de Haarlemse bibliotheekcommissie helemaal niet klakke-
loos de aanbevelingen van de lijsten, maar hield wel degelijk rekening met de 
smaak van haar lezers. De ruime aanwezigheid van bestsellerauteurs die 
niet tot de canon behoorden, spreekt boekdelen. Hier gaapt een kloof tussen 
wat aangeprezen werd in 1894 en 1904, en de realiteit van de collectie van de 
Haarlemse Nutsbibliotheek.

Als gezegd, schreven Eschstruth, Heimburg, Marlitt en Werner romans 
met een hoog ‘prins-op-het-witte-paard’-gehalte, letterlijk, omdat ze zich 
vaak afspeelden in aristocratische milieus. Hun boeken waren, zo lijkt het, 
langzamerhand wel acceptabel als lectuur voor de eenvoudige Nutslezer en 
-lezeres, want titels van deze schrijfsters werden in ruime mate aanbevolen. 
Luise Mühlbach werd alleen in de allereerste lijst van 1879 genoemd, later 
niet meer. Misschien komt dit omdat zij al in 1873 overleed en er dus geen 
nieuwe titels meer verschenen. De Haarlemse bibliotheek had een ruime 
keuze uit haar werk, vooral geromantiseerde biografieën, boeken die vaak al 
in de jaren zeventig waren aangeschaft.78 De lezers waardeerden in het begin 

Tabel 9.1 Canonauteurs: aantal titels in collectie  

Haarlemse Nutsbibliotheek 1911 
 

auteur  titels * 

Mevr. Bosboom-Toussaint 24 25 

 9 7 knirB net naJ

 4 21 surepuoC siuoL

 21 12 remerC .J.J

Jacob van Lennep 16 12 

Justus van Maurik 11 10 

 61 11 avaJ nav italeM

 9 7 nhaD xileF

 82 43 snekciD selrahC

 5 7  ge EliotroeG

 51 71 ttocS retlaW

 5 6 jotsloT dinoeL

 *= aantal aanbevolen titels in lijsten van 1894 en/of 1904. 
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van de twintigste eeuw haar werk nog steeds, want bij de grote revisies van 
de bibliotheek waren haar boeken niet uit de collectie verwijderd.
Opvallend is de geringe animo van het hoofdbestuur om de wat brave ro-
mans van miss Yonge en mrs. Wood aan te bevelen, terwijl die, gezien de 
grote aantallen in de Haarlemse collectie, erg populair waren. De sensatie-
romans van Mary Elisabeth Braddon en Florence Marryat, en de wildwest-
verhalen van Gustave Aimard (1818-1883) konden helemaal niet op de gunst 
van de samenstellers rekenen, maar de lezers smulden ervan. Dit gold ook 
voor de ‘domestic fiction’ waarin mrs. Oliphant grossierde. Overigens wer-
den Marryat en Oliphant dan wel genegeerd door de Nutscommissie, maar 
ze waren bepaald niet onbekend bij de elite. Dumas viel evenmin in de smaak 
bij de hogere regionen van het Nut, maar werd veel gelezen. Ook de zweve-
rige, mystieke romans van Marie Corelli waren geweldig populair, maar niet 
bij de samenstellers van de lijsten. Thérèse Hoven (1860-1941) was onze ei-
gen Nederlandse variant op de vrouwelijke ‘romanfabrieken’, en kon net als 
haar buitenlandse collega’s op weinig sympathie van de officiële kritiek re-
kenen. Hoven legde zich toe op idealistische romans met Indische thema’s, 
door tijdgenoten gekenschetst als vaardig geschreven, maar oppervlakkig. 
Ze hadden altijd het voorspelbare happy end.79 Georges Ohnet (1848-1918) 
schreef vooral melodramatische romans. In Nederland was zijn werk popu-
lair, ook bij de elite, die het werk in het Frans las.

De Haarlemse bibliotheekcommissie volgde wat betreft de romanafde-
ling de suggesties van het hoofdbestuur dus maar ten dele op. Aan de aanbe-

Tabel 9.2 Overige auteurs: aantal titels in collectie Haarlemse  

Nutsbibliotheek 1911 
 

auteur titels * genre 

Nataly von Eschstruth                      7          3       romantisch, aristocratisch milieu 

Wilhelmine Heimburg                  20        16       romantisch, aristocratisch mileu 

E. Marlitt                                             11       10       romantisch, aristocratisch milieu 

Luise Mühlbach                               27          0       vie romancée 

Elisabeth Werner                            20        11       romantisch 

Thérèse Hoven                                26           7       Indisch-romantisch 

totaal 111 47  

Mary Elisabeth Braddon               20          0        sensatieromans 

Marie Corelli                                        9          2       theosofische en mystieke romans 

Florence Marryat                                9          0       sensatieromans 

Mrs. Oliphant                                    17          0       o.a. huiselijke romans 

Mrs. Henry Wood                            22         6        sensatieromans met moralistische inslag 

Miss Charlotte Yonge                    15          2       moralistische huiselijke romans 

totaal 92 10  

Gustave Aimard                               43          0       wildwestverhalen 

Alexandre Dumas                              6           1      avonturenromans 

Georges Ohnet                                26           3      melodrama’s in bourgeois milieu 

totaal 75 5  

* = aantal aanbevolen titels in lijsten van 1894 en/of 1904. 
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veling om klassieke auteurs op te nemen in de collectie werd echter nauw-
keuriger gehoor gegeven. Goethe, Dante, Shakespeare en Erasmus en nog 
wat klassiekers stonden in de catalogus zij aan zij met mindere goden als 
W.J. Hofdijk, J.J.L. ten Kate en Fiore della Neve. Maar alles bij elkaar stelde 
in Haarlem de heterogene categorie ‘gedichten en toneelstukken’ nauwelijks 
wat voor. Er waren tweehonderd nummers, tegenover bijna 2800 titels ont-
spanningslectuur. Ook de afdelingen ‘geschiedenis’ en ‘levensbeschrijvin-
gen’ waren bepaald miezerig in vergelijking met de ontspanningslectuur: 
elke categorie telde ongeveer vijftig titels. En het laat zich raden dat de hete-
rogene afdeling ‘Onderwijs, opvoeding, sociale werken, huiselijk- en maat-
schappelijk leven, beschavingsgeschiedenis’ die ook in totaal vijftig titels 
telde, weinig ruimte liet voor veel informatie over politieke, economische of 
maatschappelijke stromingen. Toch duikt tussen titels als Plicht en roeping 
der vrouw en Wenken over opvoeding ook Het kapitaal van Marx op. De om-
vang van deze afdeling is echter zo klein dat er allerlei opvallende leemten te 
constateren zijn. Zo had het hoofdbestuur in 1904 Hilda van Suylenburg, de 
emancipatieroman van Cécile De Jong van Beek en Donk, aanbevolen, maar 
voor Haarlem was dit niet voldoende aansporing geweest om het werk aan 
te schaffen. Ook van de schrijfster Cornélie Huygens, die sedert ongeveer 
1895 romans schreef met een sterke socialistische en feministische inslag, 
had het Nut alleen haar eerdere societyromans in huis.80 Kennelijk waren 
niet alleen socialistisch of naturalistisch getinte werken nog een stap te ver 
voor de Haarlemse Nutsbestuurders, maar ook alles wat met vrouweneman-
cipatie had te maken.

In de getalsmatige verhouding tussen de diverse categorieën week de 
Haarlemse collectie sterk af van de lijsten met aanbevolen boeken. Hoewel 
het hoofdbestuur zich niet uitliet over de wenselijke verhouding tussen de 
verschillende genres, was in de lijsten gekozen voor een evenredige verde-
ling van ongeveer de helft verantwoorde ontspanningslectuur en de andere 
helft nuttige boekwerken. In Haarlem lag de verhouding totaal anders: de 
romans, novellen, verhalen en vertellingen torenden met een aandeel van 
ruim 80 procent van de collectie ver boven alle andere categorieën uit. Dit 
had ongetwijfeld te maken met de voorkeur van lezers voor het ontspan-
nende genre. Dat is ten slotte ook goed op te maken uit de tijdschriftencol-
lectie in de Haarlemse Nutsbibliotheek. Alleen op veelgevraagde tijdschrif-
ten had de bibliotheek een abonnement. De catalogus vermeldt wel veel 
meer tijdschrifttitels, maar daarvan zijn dan maar een paar, soms sterk ver-
ouderde jaargangen aanwezig. Deze incomplete series betroffen het over-
grote deel van de ruim vijftig tijdschrifttitels. Alleen De Aarde en haar Vol-
ken en Eigen Haard waren tot en met 1910 in huis. De verzuchting in het 
rapport over de volksbibliotheken in 1913, namelijk dat in veel Nutsbiblio-
theken ‘tallooze – meestal geschonden – reeksen oude tijdschriften’ te vin-
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den waren, op ‘honderden meters plankruimte en nooit of bij hoge uitzon-
dering van honk’, was misschien wat overdreven, maar niet ongegrond.

De grote moot triviale lectuur in de Haarlemse Nutscollectie geeft geen 
uitzonderlijke situatie weer. Er zijn genoeg aanwijzingen dat dit bij andere 
Nutsbibliotheken precies hetzelfde was. Er bestond dus een spanningsveld 
tussen de idealen van het landelijke hoofdbestuur van het Nut, dat via de lijs-
ten van aanbevolen werken zijn eigen literaire smaak projecteerde op de 
Nutslezers en de lokale besturen van Nutsbibliotheken, die niet doof bleven 
voor de wensen van de lezers. De smaak van de lezers keurden ze misschien 
niet op alle fronten goed, maar in de praktijk dobberden deze bibliotheekbe-
stuurders wel mee met de lezersvoorkeuren. Helemaal onbekend met het gen-
re waren deze notabelen niet. Het Leesmuseum had in 1900 bijvoorbeeld 
zeven romans van Braddon in huis. Marryat was in dat jaar met 21 romans 
zelfs goed vertegenwoordigd bij het Leesmuseum, van mrs. Oliphant waren 
zestien titels in deze elitebibliotheek te vinden. In het Leesmuseum ontbrak 
werk van de Duitse schrijfsters, maar in hun huiskamers lagen mogelijk wel 
de romans van Marlitt, Werner en Heimburg, want dit genre was volop te 
krijgen in de commerciële leesbibliotheken, verbonden aan boekhandels.81 
Hoe dan ook, de Haarlemse bibliotheekbestuurders wisten welke boeken bij 
lezers in de smaak vielen. Hun beleid resulteerde in een collectie die funda-
menteel afweek van de confessionele bibliotheken. Er mag een kloof gapen 
tussen lijsten van aanbevolen werken van het Nut en de collectie van de 
Haarlemse Nutsbibliotheek, nog veel groter was de afstand tot de op confes-
sionele leest geschoeide boekencollecties.

De smaak van de lezers: lezersonderzoeken
Tot nu toe zijn vooral lijsten van aanbevolen boeken en catalogi gebruikt om 
de smaak van de lezers in beeld te krijgen. Beide soorten bronnen zijn na-
tuurlijk allerminst vrij van een sterk normatieve invloed van de elite. De 
grote hoeveelheid ontspanningslectuur en schrijvers als Aimard, mrs. Oli-
phant en miss Braddon die in Haarlem op de planken stonden, laten echter 
toch wel iets zien van de lezersvoorkeuren. Daarnaast vangen we hier en 
daar een glimp op van de lezersvoorkeuren door een paar onderzoeken van 
Nutsbibliothecarissen. Ook zijn er wel kwalitatieve uitlatingen over de 
smaak van de lezers. Zo onderzocht de bibliothecaris van het Rotterdamse 
Nutsdepartement in 1917 welke boeken het meest werden aangevraagd. Dit 
laatste is een betere graadmeter voor de lezersvoorkeuren dan de uitleen, 
want de lezers kregen in de praktijk lang niet altijd nummer één van hun 
wensenlijst mee naar huis.82 De uitkomsten van dit lezersonderzoek zijn als 
zodanig niet zo opvallend, eerder onderstrepen zij hoever de ambities van 
de bibliotheekbestuurders en de voorkeuren van de lezers uit elkaar lagen.

In de eerste plaats was een weinig verrassende uitkomst dat de lezers 
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weinig animo hadden voor boeken uit de niet-romanafdeling van de biblio-
theek: titels over godsdienst, wetenschap, opvoeding en onderwijs werden 
gemiddeld maar drie keer per jaar op de aanvraagbriefjes ingevuld. Een uit-
zondering waren de spannende verhalen over de Poolreizen, die bijna even 
vaak werden aangevraagd als romans.83 Gemiddeld werden romans ruim 
twintig keer per leesseizoen gevraagd.84 Maar dat laatste getal versluiert 
grote verschillen, die deels veroorzaakt werden door de aantrekkingskracht 
van de titel, naast natuurlijk de populariteit van de auteur. De Rotterdamse 
bibliothecaris constateerde dat vooral in de romanafdeling de titel de be-
langstelling van de lezers wekte: ‘Liefde, huwelijk en titels die iets pikants of 
geheimzinnigs doen verwachten worden het meest gevraagd.’ Eerder had 
een andere bibliothecaris van het Nut ook al eens vastgesteld dat ‘boeken 
met iets van liefde, huwelijk, misdaad, enz. in den titel in de gunst van de le-
zers een grooten voorsprong hebben’.85

De romans die de Rotterdamse lezers het vaakst invulden op de aan-
vraagbriefjes, laten dat mechanisme zien. In één jaar werd 150 keer van 
Heimburg Een verwoest leven aangevraagd, gevolgd door Ontmaskerd van 
Melati van Java (147), Jong verloofd van Eschstruth (139), Liefde heeft vleuge-
len eveneens van Eschstruth (135) en Om haar geld van Heimburg (131). De 
bibliothecaris had veelgevraagde romans ook naar auteur gerangschikt en 
kwam op maar liefst elf boeken van Heimburg, acht van Eschstruth, vier van 
Melati van Java, drie van Corelli, eveneens drie van Thérèse Hoven en van 
Marlitt en Werner ieder twee boeken. Dat Marlitt en Werner hier minder 
populair lijken, komt doordat de topromans van deze auteurs al vele jaren op 
de markt waren en in 1917 al decennialang een geweldige populariteit had-
den gekend. Veel lezers hadden Goud Elsje van Marlitt of Aan het altaar van 
Werner allang achter de rug.

Vergeleken met de enorme belangstelling voor de, volgens de bibliothe-
caris ‘zoetsappige werken van Melati van Java en Werner’, verbleekte de be-
langstelling voor boeken van de ‘letterkundige’ auteurs. Couperus, Heijer-
mans, Emants en Reyneke van Stuwe konden rekenen op hooguit enkele 
tientallen liefhebbers. De voorkeur van de lezers ging zeker niet uit naar 
deze auteurs, maar lag onbetwistbaar bij vrouwelijke schrijfsters van ro-
mantische verhalen.86 Bij deze aantallen is het overigens opnieuw moeilijk 
voorstelbaar dat alleen bij lezeressen deze schrijfsters populair waren, om-
dat zowel mannen als vrouwen bij de Nutsbibliotheek kwamen. De Nutsbi-
bliothecarissen refereerden, anders dan de literatuurcritici, nergens aan een 
specifiek vrouwelijk leespubliek dat zwijmelend de ene roman van Heim-
burg na de andere verslond.

De grote belangstelling voor de romantische boeken van deze schrijf-
sters werd ook bij andere gelegenheden genoemd, zij het telkens met een 
enigszins spijtige ondertoon. Een voorbeeld daarvan is de Wageningse 
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Nutsbibliothecaris, die in 1916 zijn le-
zers vroeg lijstjes te maken van wat ze 
hadden gelezen. Helaas blijft hij in wat 
voorbeelden steken en geeft weinig 
exacte informatie. Het lijstje van een 
meubelmaker kwam met Eschstruth, 
Werner, Marlitt en enige jongensboe-
ken volgens hem niet boven het opper-
vlakkige uit. Over een andere lezer, 
‘een eenvoudig jong meisje, huisnaai-
stertje’, merkte de bibliothecaris op: 
‘schijnt geen slechten smaak te bezit-
ten’. Zij las de ‘beste’ boeken, waarbij 
expliciet werd aangetekend dat Wer-
ner, Heimburg en Eschstruth op haar 
lijstje ontbraken. De Wageningse bi-
bliothecaris concludeerde na zijn on-
derzoek: ‘De boeken met een beetje 
diepergaande karakterteekening worden achtergesteld bij oppervlakkige 
boeken met zeer ontroerende momenten.’87

In plattelandssamenlevingen lagen de voorkeuren niet anders. In het ver-
slag van de commissie voor reizende bibliotheken over 1915/1916 lezen we:

Nog altijd bleek er het meest vraag te zijn naar boeken van het gehalte 
van die van Marlitt en Werner, naar spannende boeken als ‘De graaf 
de Monte Christo’, naar Indianenboeken en boeken over oorlog. Het 
gaat echter niet aan om dergelijke werken in een groot aantal in onze 
bibliotheekjes op te nemen ten koste van schrijvers als Dickens, die 
men tegenwoordig ook ten plattelande veelal langdradig noemt.88

De commissie liet zich door de voorkeur van de lezers niet van de wijs bren-
gen en ging onverstoorbaar door met het aanbieden van ‘verantwoorde’ lec-
tuur voor minder en meer ontwikkelden. Dit in de rotsvaste overtuiging dat 
gaandeweg ‘het aantal vrienden van romanlectuur van beteren rang [zal] 
toenemen’. In datzelfde verslag werd door de bibliotheekcommissie van het 
hoofdbestuur vastgesteld dat de ‘nieuwe Nederlandsche romanliteratuur’ 
niet alleen schaars was vertegenwoordigd in de Nutsbibliotheken, maar ook 
dat deze romans weinig gewaardeerd werden, hooguit door lezers die tot de 
betere middenstand behoorden of een betere opleiding hadden genoten. Dit 
vormde een contrast met de man uit het volk, want die:

Een serie fraai uitgegeven boeken van Elisabeth 
Werner. De schrijfster viel bij een breed leespubliek 
in de smaak.
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vraagt zelden naar een modern boek; hij leest om te genieten, niet uit 
nieuwsgierigheid of om ‘gelezen te hebben’, en daarom zullen in elke 
volksbibliotheek ouderwetsche, dikke spannende romans als ‘De el-
lendigen’, ‘De Graaf van Monte-Christo’ of ‘De schaapherder’ het in  
duurzame populariteit ver winnen van de heele romanliteratuur der 
laatste 20 jaren. (…) Wanneer de handwerksman, moe van het dage-
lijksche inspannende werk, in een vrij avonduur naar een leesboek 
grijpt, dan verplaatst hij zich liefst in een sfeer, die zoo ver mogelijk 
verwijderd ligt van de eentonigheid, maar ook van de zorgen van 
zijn eigen leven.89

De genoemde romans voldeden hieraan perfect. 
De Rotterdamse bibliothecaris constateerde daarnaast dat veel boeken 

voor de jeugd, in dit geval de jongelieden van veertien tot achttien jaar, ook 
door ouderen werden gelezen. Hij noemde bijvoorbeeld Gustave Aimard als 
een veelgevraagde auteur, net als J.F. Cooper (De laatste der Mohikanen), 
P.J. Andriessen en Karl May. Dat was ook andere bibliothecarissen opgeval-
len. Op het platteland verheugden ‘de romans en de werken voor de jeugd 
zich (…) in een groote belangstelling’ en werd opgemerkt ‘dat ook door de 
ouderen dikwijls de werken voor de jeugd met graagte werden gelezen’. Nog 
zo’n geluid was: ‘de praktijk wijst aan, dat jongensboeken nog gretig door 
ouderen gelezen worden’.90 De Wageningse bibliothecaris meldde dat ‘blijkt, 
dat ook door vele volwassenen de jeugdboeken het meest worden gewaar-
deerd; in het bijzonder geldt dit de werken van P.J. Andriessen’. Van deze 
auteur werd met name De zilveren schaatsen genoemd. Zijn Rotterdamse 
collega hoopte dat men bij de jongeren de ‘lust kon opwekken voor meer 
degelijke werken’. Hij realiseerde zich echter wel dat het lezen, ook al was 
het van niet erg hoogstaande lectuur, nog altijd te prefereren was boven an-
der vermaak:

Maar al mocht men niet anders verkrijgen dan dat zij enkel voor ont-
spanning naar een boek grijpen, zonder dat er van het gelezene veel 
blijft hangen, is het bestaan van een volksleesbibliotheek m.i. ten 
volle gerechtvaardigd, omdat vooral in de steden, de jeugd met niets 
doen zoo heel gemakkelijk minder gewenschte ontspanning zoekt. 
(…) Wij houden er de mensen mee uit de kroeg.91

De bibliothecaris, die desondanks de hoop uitsprak dat ‘degelijker’ werken 
voor de eenvoudige lezer in het verschiet lagen, raakte hiermee aan een diep-
gaande controverse in Nutskringen. Enerzijds waren er bibliotheken zoals 
die van Groningen, die als bewijs dat de eigen ‘Nuts-bibliotheek kan wedij-
veren met de besten in het land’, onbekommerd aanvoerden dat Marlitt, 
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Heimburg, Werner en Braddon deel uitmaakten van de collectie, naast Dic-
kens, Bosboom-Toussaint en Alponse Daudet.92 De bibliotheek was daarmee 
een goede volksbibliotheek, geschikt voor alle standen. Heel veel anderen 
binnen het Nut beschouwden de eerstgenoemde auteurs als weinig degelijk, 
die zeker geen prominente plaats verdienden in een collectie. Meestal ging de 
discussie namelijk vooral over de mate waarin men tegemoet moest komen 
aan de smaak van de eenvoudige lezer. Maar ongeacht uiteenlopende opvat-
tingen hierover, bleef elke stroming binnen het Nut opvoedingsidealen koes-
teren. Als het niet lukte de lezers op te voeden tot hogere of degelijker lectuur, 
dan was het beschavingsoffensief toch succesvol, omdat lezen fatsoenlijker 
vertier was dan de kroeg.

‘Een roman van Eschstruth wansmakig?’ Discussies binnen het Nut
De vraag of de ontspanningslectuur van auteurs van minder gehalte onder-
deel kon zijn van een Nutsbibliotheek groeide uit tot een heftig discussie-
punt in Nutskringen. Dat kon gebeuren, juist ómdat de collecties in de prak-
tijk afweken van de idealen die het landelijke Nutsbestuur koesterde. Moest 
de ontspanningslectuur koste wat kost geweerd worden uit de collecties, of 
waren deze boeken een opstapje naar betere lectuur? Deze discussie werd in 
de eerste twee decennia van de twintigste eeuw aangezwengeld door de op-
komst van de openbare bibliotheek, waardoor de Nutsbibliotheken met de 
neus op de vraag werden gedrukt of zij hun aloude opvoedingsidealen in de 
praktijk wel waarmaakten. Deden de Nutsbibliotheken nog werkelijk iets 
aan ontwikkeling, al was het maar smaakontwikkeling, of waren ze, vooral 
in grote steden, gewoon een uitgiftekantoor van goedkope romannetjes of-
wel ‘snoepgoed des geestes’?93

De bibliotheekcommissie van het hoofdbestuur had hierover een uitge-
sproken mening. De commissie constateerde dat ‘de volksbibliotheek veelal 
ontspanningslectuur van auteurs van minder gehalte bevat (zooals Ohnet en 
Eschstruth om slechts twee voorbeelden te noemen)’, maar gaf de voorkeur 
aan een volksbibliotheek met een hogere doelstelling, die sprekend zou lij-
ken op een openbare bibliotheek:

In hoever het werkelijk aan te bevelen is, om, zelfs als propaedeuse 
voor minder ontwikkelden, dergelijke lectuur aan de lezers aan te 
bieden, is een zeer moeilijk vraagstuk, dat niet in een halve pagina 
grondig onder oogen gezien en opgelost kan worden. Onze Com-
missie meent haar na een jarenlange studie over deze quaestie in 
hoofdzaak ontkennend te moeten beantwoorden. Zij ijvert er daar-
om voor, dat ook in de nutsvolksbibliotheken geen andere lectuur 
wordt opgenomen, dan die ook in O.L. toelaatbaar wordt geacht.94
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Geen wonder dat J.A. Vor der Hake, bibliothecaris van de openbare biblio-
theek in Rotterdam, het hiermee roerend eens was. Hij vroeg zich af ‘wat er 
van het lezen terecht komt als men offert aan de smaak van het publiek’.95 
Hij riep bibliotheekbesturen op tot actie: ‘Wat hebt gij aan die slappe en 
wansmakige boeken van Heimburg, Marlitt en Eschstruth? Gooit ze eruit! 
– Geeft leiding! Wat komt het erop aan of de lezers wegloopen!’96 Een voor-
stander van het aanbieden van verstrooiende lectuur kon dit natuurlijk niet 
laten passeren:

Een roman van Eschstruth ‘wansmakig’? Maar wanneer er nu eens 
een lezer is die in allen eenvoud oprecht genoten heeft van zoo’n 
verhaal – nadat hij zich ‘beu’ gelezen heeft aan allerlei Nick Carters, 
Buffalo Bills en detective fraaiigheden – dan mogen wij toch zeggen 
en wij zullen het met vreugde zeggen dat deze lezer aan de beteren-
de hand is en dat zijn smaak zich inderdaad verfijnd heeft. (…) On-
der het bontgeschakeerde lezersvolk is een groot aantal eerstbegin-
nenden (…) . Heeft de Bibliotheek geen kost voor hen – dan worden 
zij de beste klanten van de derdehands-boekenstalletjes waar zij de 
oude jaargangen der detective schunnigheden per dozijnen tegelijk 
voor een paar dubbeltjes kunnen koopen. Ten aanzien van deze ca-
tegorie is voor ons de hoofdzaak dat zij in onze bibliotheek lezen.97

Dit hartstochtelijke pleidooi voor het binnenboord houden van de eenvou-
dige lezers werd gepubliceerd in Nutswerk, de redactie voegde hier fijntjes 
aan toe: ‘Met instemming plaatsen wij dit artikel; (…) omdat ook wij in te-
genstelling met de alleruitersten van de Leeszaalbeweging steeds een lans 
hebben gebroken voor de, laten we het maar noemen: “Marlitt-litera-
tuur”.’98

Vor der Hake behoorde evident tot deze ‘alleruitersten van de leeszaalbe-
weging’, die hoge eisen stelden aan de collecties. Daarentegen koesterden 
veel leden van het Nut nog het oorspronkelijke didactische ideaal dat een-
voudige lectuur lezers zou leiden naar betere, zelfs al was het stapsgewijs, 
dus van ordinaire detectives naar Marlitt en van Marlitt naar degelijk literair 
werk. Bovendien, als ze een boek lazen uit de Nutsbibliotheek, zaten ze niet 
met hun neus in detective ‘schunnigheden’ of in de kroeg. Deze opvatting 
bleef aantrekkelijk, niet in het minst omdat hier ruimte was voor een eigen 
taak voor de Nutsbibliotheken, naast de openbare instellingen. En het kon 
nog wel even duren voordat de Nutsbibliotheken overbodig zouden worden:

men [mag] den eisch stellen dat ook deze eenvoudige lezerklasse 
langzamerhand opgevoed wordt tot een genieten van literair ver-
dienstelijke boeken, ook wanneer de door haar gezochte schoonheid 
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eraan ontbreekt, niemand zal zich de illusie maken, dat een dergelijk 
ideaal in den  loop der eerste halve eeuw zal worden bereikt.99

De discussie over het al dan niet aanbieden van triviale lectuur zou in de rest 
van de twintigste eeuw nog met regelmaat van de klok terugkeren, totdat de 
‘ontlezing’ zich vanaf halverwege de jaren zeventig steeds duidelijker mani-
festeerde.100 Vanaf toen ging het in discussies vooral om de factoren die de 
vermindering van het lezen zouden kunnen verklaren, en veel minder over 
het gehalte van wat men las.

Lief keuvelende missen voor de middenstand
De Nutsbibliotheken waren volksbibliotheken. De enige uitzondering was 
de Amsterdamse Nutsbibliotheek, die gratis voor de eigen leden was, dus 
niet voor ‘het volk’, maar voor de Nutsleden. De Nutsleden betaalden f 6 per 
jaar lidmaatschapsgeld, waarmee ze sociaal gezien mijlenver verwijderd wa-

Volgens deze advertentie uit 1908 is Nataly von Eschstruth ‘die beliebteste deutsche Schriftstellerin’. 
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ren van het gewone volk. De Amsterdamse Nutsleden behoorden voor ruim 
een derde tot de elite, zoals zeer welgestelde kooplieden, makelaars, bankiers 
en notarissen, de rest hoorde tot de middengroepen, zoals leraren, onderwij-
zers, winkeliers, kleine ambachtsbazen en kantoorbedienden. Tegen het ein-
de van de negentiende eeuw werden ook vrouwen mondjesmaat toegelaten 
tot het lidmaatschap.101 Alle ruim negenhonderd Nutsleden hadden gratis 
toegang tot de bibliotheek, maar of de deftige Nutsleden zich er lieten zien is 
de vraag. Zij konden met gemak de hoge contributie (ƒ 25) voor het chique 
Leesmuseum in de hoofdstad opbrengen of schaften zelf hun boeken aan.

De Leesinrichting lijkt vooral gericht te zijn op de leden van de kleine 
burgerij. De Nutsleden mochten lenen uit de bibliotheek en konden gebruik-
maken van de bijbehorende leeszaal. Buitenstaanders konden een afzonder-
lijk abonnement nemen op de bibliotheek, voor f 4 per jaar. Dit is op week-
basis niet zoveel, maar veel te hoog voor de bezoekers van gewone Nuts- en 
andere volksbibliotheken, die hooguit een of twee cent per geleend boek 
moesten neertellen. Vanuit de optiek van de Nutsbestuurders was het ‘bui-
tenlidmaatschap’ echter een manier om ‘tegen betrekkelijk geringe vergoe-
ding onzen Stadgenooten gelegenheid te geven tot vermeerdering van ken-
nis en nuttige verpoozing, zowel in hunne huiskamer als in (…) het Lokaal’. 
Het was daarmee zeker geen instelling die voor ‘Jan en Allemaal moet open-
staan’.102 De leden van de bibliotheek konden kiezen uit een collectie van 
ruim tienduizend delen. Over de smaak van deze lezers is wat meer bekend 
door een onderzoek uit 1911 naar het leenpatroon van de tien daaraan voor-
afgaande jaren, op basis van een steekproef van ruim zevenduizend uitleen-
briefjes.103 Uitgeleende boeken geven minder de lezersvoorkeur weer dan 
aangevraagde boeken, maar desondanks leverden de uitkomsten volgens de 
onderzoeker, C.C. van Slooten, ‘een vrij gelijkend portret van het groote le-
zerspubliek uit den middenstand’ op. Hoe gebrekkig ook, de cijfers geven 
een zeldzaam beeld van de lezersvoorkeuren van een groep tussen de wer-
kende klasse en de elite.

Twee algemene conclusies springen in het oog: populairwetenschappe-
lijke werken vormen slechts een fractie, namelijk 5 procent, van het totaal 
aantal uitgeleende boeken. De lezersvraag concentreerde zich, net als over-
al, in hoofdzaak op romans. Ten tweede: de uitleen waaierde uit over een 
zeer groot aantal auteurs. Toch zijn er in de getallenbrij die Van Slooten ons 
voorschotelt wel bepaalde favoriete auteurs te identificeren. Over afzonder-
lijke titels wordt met geen woord gerept.

De leescultuur van deze Amsterdamse lezers uit de brede middengroe-
pen vertoont wel overeenkomsten met die van de bezoekers van een gewone 
Nutsbibliotheek, maar er zijn ook verschillen. De lezersonderzoeken van de 
Rotterdamse en Wageningse volksbibliotheken wezen op een sterke voor-
keur voor ontspanningsromans en een lauwe belangstelling voor literaire 
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auteurs. Dat was anders in Amsterdam. In de hoofdstad stonden de literaire 
auteurs net iets sterker in de belangstelling dan de auteurs van triviale ro-
mans, maar erg groot is het verschil niet, zie tabel 9.3.
Alle andere auteurs werden minder dan zestig keer uitgeleend. Deze rang-
schikking laat een mooie afwisseling zien van de auteurs die tot de toenma-
lige canon behoorden (zoals Couperus, Zola, Melati en Tolstoj) en de ande-
ren (Hoven, Eschstruth, Braddon, Corelli, enzovoort). Een onmiskenbare 
voorkeur voor ‘canon’ of ‘niet-canon’ hadden deze lezers niet. Ook blijkt dat 
de burgers die ervoor waakten dat de gewone Nutsbibliotheken geen Zola in 
de collectie opnamen, zelf zijn romans gretig lazen.

Voor de afzonderlijke taalgebieden trakteert Van Slooten ons op interes-
sante interpretaties van de lezersvoorkeuren, die volgens hem voornamelijk 
gebaseerd zijn op wat we nu genderverschillen zouden noemen. De uitge-
leende Nederlandstalige werken groepeert Van Slooten naar mannelijke en 
vrouwelijke auteurs. Hoewel sommige mannelijke auteurs in de smaak val-
len, zoals Couperus, Heijermans, Van Maurik en Multatuli, kunnen Bos-
boom-Toussaint, Reyneke van Stuwe, Melati van Java en bovenal Thérèse 
Hoven de concurrentie met hun mannelijke collega’s gemakkelijk aan. Vol-
gens Van Slooten komt dit doordat:

in ons land een man, als hij een boek schrijft er een stuk literatuur 
van wil maken, een vrouw in ’t algemeen een verhaal van aandoening 
en spanning en dat de lezers het laatste kiezen. Zij lezen om een le-
dig uur te vullen, om een aangenamen avond te hebben, voor hun ge-
noegen, niet om zich in te spannen. Het komt mij tevens voor dat de 
romans die in ‘hoogere kringen’ spelen op ’t oogenblik zeer in trek 
zijn, iets wat ook sterk in de Engelsche romanwereld het geval is. 
Verhalen van koningen en keizers en hoe de aristocratie in Den Haag 

Tabel 9.3 Uitleningen Nutsbibliotheek Amsterdam,  
1901-1911 

 781 surepuoC

 751 nevoH

 451  aloZ

 901 hturtshcsE

Melati van Java                 95 

 18 noddarB

 38 jotsloT

 67 illeroC

 87 kiruaM naV

 76 renreW

 47 adiuO

 56 tenhO

 56 snamrejieH

 06 grubmieH

 



Uitgaven van de firma Gebr. E. & M. Cohen, Arnhem-Nijmegen. Deze titels waren in veel commerciële en volksbibliotheken 
te vinden.
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leeft en schandaaltjes maakt, vlot geschreven, luchtig en gemakkelijk, 
die doen het meeste opgeld.

Na deze constatering zal het niemand verwonderen dat Van Slooten ook bij 
de Duitse auteurs een opvallende voorkeur aantreft voor wat volgens hem 
‘een Gartenlaube-uitgever het “Reichbewegte und Spannende” zou noe-
men, d.w.z. de van alle kunst vrije dramatiek tusschen Ulanen-officieren, 
Rittergutbezitzende Freifräuleins en dgl. Vol oudbakken idealisme, senti-
mentaliteit en oppervlakkigheid’. Dus voor Eschstruth, Werner en Heim-
burg. De animo voor Marlitt, in 1911 al 23 jaar dood, was tanende. De belang-
stelling voor mannelijke auteurs als Felix Dahn en Georg Ebers is redelijk, 
maar haalt het niet bij die voor Eschstruth en de andere damesauteurs. In het 
Engelstalige gebied is het niet anders: Braddon, Corelli en Ouida liggen 
ruim voor op Dickens. Anders is dit voor Franstalige auteurs. Hier torent 
Zola ver boven alle andere auteurs uit. Op ruime afstand volgen de melo-
drama’s van Georges Ohnet en de naturalistische romans van Daudet. Van 
Slooten waagt zich ook aan een verklaring waarom het in Frankrijk ont-
breekt aan ‘Gartenlaube-tantes en lief keuvelende missen’:

In Duitschland b.v. waren vele schrijvers te zwaar op de hand, te his-
torisch, te onhuiselijk, en er werden eenige dames geschapen ter 
compensatie. Maar in Frankrijk was die compensatie niet noodig, 
omdat de Fransche geest de eischen van licht, interessant en helder 
te zijn vanzelf meebracht.

Hoewel Van Slooten zich dus laatdunkend uitlaat over de Nederlandse, 
Duitse en Engelse vrouwelijke auteurs, maakte hij geen onderscheid in het 
lezerspubliek naar mannen of vrouwen. Behalve in het laatste artikel. Daar-
in licht hij toe waarom de Amsterdamse bibliotheek meer vertalingen uit het 
Duits en Engels in huis heeft dan uit het Frans. Zijn opvatting is dat ‘huise-
lijke lectuur’, ofwel, in zijn woorden, het ‘lieve (of lievige), makkelijke boei-
ende, gevoelige (of sentimenteele)’ genre het meest in de smaak valt. En de 
lezers van dit genre zijn juist de ‘argelooze jongelingen en jonge dochters, en 
huisvrouwen zonder kinderen of oude dames met of zonder breikous die de 
werken in vertalingen lezen’. Deze huiselijke lectuur ontbreekt in de Franse 
taal, dus is er ook geen vraag naar de vertalingen door de dames met brei-
kousen. Het pikante genre, ook geliefd, is naast literair werk vooral te vinden 
in Franstalige werken, en wordt gevraagd ‘door hen, die gewoonlijk wel in 
een vreemde taal kunnen lezen’.

Zijn stelling is dus dat Duitse en Engelse schrijfsters vertaald worden om 
daarmee toegankelijk te zijn voor het grotendeels vrouwelijke publiek dat 
haakt naar sentimentele romans. Daarnaast is er een ontwikkeld (manne-
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lijk?) publiek, liefhebbers van echte literatuur, dat vreemde talen kon lezen, 
vooral het Frans, de taal van zoveel literaire werken. Maar vertalingen van 
Franse romans waren er wél in de collectie en ze waren bepaald niet zeld-
zaam. Van Slooten geeft aan dat ongeveer 40 procent van de titels van Fran-
se auteurs vertalingen zijn. De catalogus van 1903 laat zien om welke auteurs 
het gaat. Er zijn vrijwel evenveel Nederlandstalige als Franstalige exempla-
ren van Zola in de collectie, en hetzelfde geldt voor de melodrama’s van Oh-
net. Voor de ‘Gartenlaube-tantes’ ligt het anders: er zijn nauwelijks Duitsta-
lige romans van Heimburg, Marlitt, Mühlbach en Werner, tegenover tachtig 
vertaalde. Ze worden dus vrijwel uitsluitend gelezen door mensen die het 
Duits niet machtig zijn. Alleen Eschstruth geniet kennelijk een zekere popu-
lariteit bij de meer ontwikkelden, want in de collectie is zij vertegenwoor-
digd met twintig vertaalde en acht oorspronkelijke romans. Voor de Engels-
talige schrijfsters als Braddon en Corelli ligt het accent ook op de vertaalde 
werken, maar het verschil is minder uitgesproken.104

Dat werk in het Frans, Duits en Engels onderdeel was van de collectie, is 
vanzelfsprekend een duidelijk teken dat de bezoekers verschilden van die 
van een gewone Nutsbibliotheek. De Amsterdamse lezers hadden verder 
nauwelijks belangstelling voor de romans van mrs. Oliphant, Charlotte Yon-
ge en mrs. Wood, die met grote aantallen in de Nutsbibliotheek van Haar-
lem waren te vinden.105 Ook Gustave Aimard, die afgaande op de 43 titels in 
de Haarlemse collectie zo populair was bij de Nutslezers aldaar, kwam met 
zijn wildwestverhalen in Amsterdam niet verder dan acht titels. Maar de ro-
mans van de gewraakte ‘wansmakige’ Eschstruth en soortgelijke auteurs, 
waren niet alleen geliefd bij het volk, maar overduidelijk ook bij deze mid-
dengroepen. Van Slooten tracht deze voorkeur geheel op het conto te schrij-
ven van een minder ontwikkeld, voornamelijk vrouwelijk leespubliek. Dat 
‘minder ontwikkeld’ heeft een grond van waarheid gezien het grote aantal 
vertalingen, vraag is of het alleen maar om vrouwen ging zoals Van Slooten 
suggereert. Feit blijft dat de belangstelling voor literair werk die van luchtige 
ontspanningslectuur niet sterk overtrof. De brede middengroepen die het 
leespubliek vormden van de Amsterdamse Nutsbibliotheek waren zeker 
niet uitsluitend geïnteresseerd in literair werk. Merkwaardig is ook dat in de 
officiële publicaties van het Nut de triviale romans met dédain werden be-
handeld, of hooguit werden getolereerd als opstapje naar betere literatuur, 
terwijl in eigen kring de Amsterdamse Nutsleden zich van deze discussies 
onmiskenbaar geen zier aantrokken.

Alles bij elkaar is er een aanzienlijke overlap tussen de leescultuur van 
het volk en die van het lezerspubliek uit de brede middengroepen. Het ver-
schil tussen de smaak van de lezers die relatief veel aan contributie be -
taalden en van hen die afhankelijk waren van het gratis aanbod van de 
volks bibliotheek was er wel, maar het was niet hemelsbreed. Couperus en 
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Heijer mans kregen beslist meer lezers in Amsterdam dan in de gewone 
Nutsbibliotheken, maar een niet onbelangrijk segment ontspanningslectuur 
werd op prijs gesteld in zowel de gewone volksbibliotheek als deze biblio-
theek voor de middengroepen. Hoven en Eschstruth, Braddon en Corelli, 
Heimburg en Werner, kortom, ‘de Garten-laube tantes en de lief keuvelende 
missen’ werden in brede kring gelezen. Dit maakt nieuwsgierig naar de le-
zersvoorkeuren zoals die zich manifesteerden bij de commerciële leesbiblio-
theken, omdat die ook een breed publiek bedienden. Deze bibliotheken ko-
men aan bod in hoofdstuk 11.

De volksbibliotheken van het Nut zijn belangrijk geweest voor de volkslees-
cultuur in de negentiende eeuw. Veel mensen uit de onderste lagen van de 
maatschappij wilden graag boeken lezen en dan liever niet boeken die door-
drenkt waren van een godsdienstige moraal. Ze hadden dan als enige moge-
lijkheid de neutrale, gratis Nutsbibliotheek. Doordat de Nutsbibliotheken 
beperkte collecties hadden en vooral draaiden op de vrijwillige inzet van bur-
gers, was het onvermijdelijk openingstijden en het aantal te lenen boeken aan 
banden te leggen. Dat de lezers zich hierdoor niet lieten afschrikken en in het 
leesseizoen, de winter, lange wachttijden in onverwarmde lokalen voor lief 
namen, laat zien dat mensen snakten naar lectuur. Geringe bibliotheekbud-
getten maakten het onmogelijk de beperkingen weg te nemen. Gaandeweg 
werden de collecties wel groter; het ledental hield min of meer gelijke tred.

Uit dit hoofdstuk blijkt dat er niet alleen een spanningsveld bestond tus-
sen aanbod en vraag. De smaak van de lezers botste veelal met de idealen 
van de bestuurders en bibliotheekcommissies, die door middel van goede 
lectuur het volk wilden beschaven. Het hoofdbestuur van het Nut getroostte 
zich de nodige moeite om zowel eind negentiende eeuw als begin twintigste 
eeuw gidsen uit te geven die bibliotheekbestuurders konden raadplegen bij 
het aanschaffen van nieuwe boeken voor de bibliotheek. Deze gidsen zijn 
vooral een kopie van de smaak van de burgers zelf. Voor hen was de eigen 
leescultuur de norm. Dit onderzoek heeft aangetoond dat in Haarlem de ac-
tuele collectie echter maar ten dele een weerspiegeling was van deze gidsen. 
De Haarlemse Nutsbibliotheek volgde de gidsen in de aanschaf van titels 
van klassieke auteurs en van eigentijdse literaire grootheden en zij had bo-
vendien verantwoorde non-fictie op de planken staan. Maar het blijkt zon-
neklaar dat de smaak van de lezers ook invloed had op de samenstelling van 
de collectie. Sentimentele romans, sensatieverhalen en avonturenromans, 
die ver weg stonden van de grauwe werkelijkheid, waren erg geliefd bij de 
lezers en werden door de Haarlemse bibliotheekbestuurders ook gekocht, in 
veel grotere aantallen dan de samenstellers van de gidsen van aanbevolen li-
teratuur wenselijk achtten.

Tegen het eind van de eeuw barstte op landelijk niveau de discussie los of 
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de Nutsbibliotheken de beginners in de leeskunst moesten bedienen, of al-
leen maar hoogstaande literatuur moesten aanbieden. De ene partij vond 
dat het lezen van een onbeduidend romannetje nog altijd beter was dan in de 
kroeg te hangen. De andere zag juist een taak voor de Nutsbibliotheek weg-
gelegd om, al dan niet na een fusie met de opkomende openbare bibliothe-
ken, de smaak van het volk te ontwikkelen en daarmee het beschavingspeil 
van de mingegoeden te verhogen. Het aanbieden van triviale romans zou de 
smaak van het volk alleen maar verpesten en deze ambitie doorkruisen. In 
Haarlem werd duidelijk gekozen voor het voortbestaan van de Nutsbiblio-
theek als laagdrempelige instelling naast de openbare bibliotheek. Een ver-
standige keuze, want aan deze voorziening was nog lange tijd behoefte. De 
Haarlemse Nutsbibliotheek sloot haar deuren pas in 1966.
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10 

Van Marlitt naar Marx

De Haarlemmer op zoek naar lectuur voor weinig geld was niet louter op 
het Nut of de confessionele volksbibliotheken aangewezen. Lezers konden 
ook terecht bij een ‘nutsachtige’ volksbibliotheek, personeel van Werf Con-
rad kon lenen uit een fabrieksbibliotheek, er was een voor iedereen toegan-
kelijke technische boekerij, leden van de Jonge Vooruitstrevend-Vrijzinni-
gen konden kiezen uit een metertje boeken. Aan de andere kant van het 
spectrum waren er socialistische initiatieven om de arbeiders aan het lezen 
te krijgen. Weinig tot niets is bekend van het reële leespubliek van deze in-
stellingen, maar collectie, doelgroep en leenvoorwaarden geven samen wel 
een idee hoe deze goedkope bibliotheken verschilden van elkaar en van de 
confessionele en Nutsbibliotheken.

Weten en Werken
De belangrijkste organisatie die wel iets weg had van het Nut was de Vereeni-
ging Weten en Werken, opgericht in 1856. Volksontwikkeling was volgens de 
vereniging ‘een waardig middel ter voorkoming van allerlei uitspattingen en 
ter wering van armoede, daarvan zoo dikwerf het noodlottig gevolg’. Haar 
doelstelling was ‘het verspreiden van kennis en beschaving en het opwekken 
der arbeidzaamheid onder den werkende stand’, onder andere door ‘het ter 
lezing verschaffen van nuttige boekwerken’, maar ook door lezingen, ten-
toonstellingen en wedstrijden. De bibliotheek zou moeten bestaan uit ‘popu-
lair geschrevene werkjes over verschillende vakken van nijverheid’.1
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Het waren vooral vooraanstaande Haarlemmers met een eigen onderne-
ming die door de jaren heen het bestuur uitmaakten. Zij wisten immers hoe 
belangrijk een goede opleiding was. Bestuursleden waren bijvoorbeeld de 
alom aanwezige bloembollenkweker J.H. Krelage, de apotheker H.D. Kru-
seman en de welgestelde koopman A.K. Dijserinck. Textielfabrikanten als 
J.W. Wilson en M.P.Th. Prévinaire, en boekhandelaar P. Loosjes waren eni-
ge tijd als adviseur betrokken bij het bestuur. Ook anderen uit de boekenwe-
reld zaten in het bestuur, zoals de uitgevers A.C. Kruseman, H.D. Tjeenk 
Willink en J.D. Rutgers van der Loeff. De laatste was directeur van de Stads-
bibliotheek, bibliothecaris van het Nut en bestuurslid van het Leesmuseum 
in de korte periode van 1906 tot aan de opheffing in januari 1914.

De vraag rijst welk doel werd gediend met een instelling die wel erg veel 
op het Nut leek. Haarlem had al een bibliotheek met nuttige boekwerken en 
het Nut organiseerde lezingen over allerlei praktische onderwerpen. Het 
Nut was vanzelfsprekend onaangenaam verrast, maar kon niet anders dan 
zich bij de situatie neerleggen. De secretaris van het Haarlemse Nutsdepar-
tement schreef aan het hoofdbestuur dat er een andere vereniging voor 
volksvoordrachten was gekomen, ‘die dat werk ons uit handen heeft geno-
men en dat op breeder schaal heeft voortgezet. Het Departement had wel 
reden om daarover ontevreden te zijn maar heeft evenwel alle medehulp en 

W.M. Logeman                M.P.Th. Prévinaire     A.C. Kruseman                J.H. Krelage
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zamenwerking aan zijn leden aanbevolen.’2 Dus werd Weten en Werken of-
ficieel opgericht. En zo, sprak trots een van de oprichters bij het 25-jarig be-
staan, ‘was dan in Haarlem, voor het eerst in Nederland, ontstaan (…) eene 
vereeniging, uitsluitend ter bevordering der intellectuele belangen van den 
handwerksstand’. Bij deze gelegenheid stond de spreker uitvoerig stil bij de 
geschiedenis van de vereniging, een toespraak die ook in druk verscheen. 
Als alle 28 pagina’s met details – helaas niet over de bibliotheek – daadwer-
kelijk zijn voorgelezen, kan de feestrede niet anders dan van een hoog slaap-
verwekkend gehalte zijn geweest.3

Net als bij het Nut waren de leden waarschijnlijk een mengeling van mid-
denstand en deftiger kringen, maar dan met meer middenstanders, want 
naar keuze varieerde de contributie van ƒ 1 tot ƒ 5 per jaar (die van het Nut 
was ƒ 6). Afhankelijk van de hoogte van de contributie die ze betaalden, kre-
gen de leden een, twee of drie toegangskaarten voor de lezingen, die ze kon-
den uitdelen aan handwerkslieden. Deze toegangskaart gaf tevens recht op 
gratis gebruik van de bibliotheek. Deze constructie, waarbij de leden van de 
vereniging aan handwerkslieden persoonlijk een toegangskaart voor de le-
zingen en de bibliotheek uitreikten, bleef tot in de twintigste eeuw bestaan. 
Een ambachtsbaas met een of twee knechten kon zo kaarten uitreiken aan 
zijn ondergeschikten en welgestelde burgers konden ambachtsknechten die 
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klusjes aan huis kwamen doen, verblijden met een kaart. De kans dat fa-
brieksarbeiders een toegangskaart kregen, lijkt heel gering, want zij hadden 
doorgaans geen persoonlijke contacten met de burgers die de kaarten uit-
deelden.

Deze manier van belangstelling wekken voor de lezingen en de biblio-
theek was een vorm van sturing van het maatschappelijke verkeer tussen de 
burgerij en het volk, die was gebaseerd op persoonlijk contact. Er kon zo 
onmiddellijke selectie plaatsvinden van wie er wel en niet toegang had tot 
kennis en beschaafde ontspanning. In dit opzicht verschilde Weten en Wer-
ken fundamenteel van het Nut. Het Nut leek zich tamelijk passief op te stel-
len en schreef het aantal lezers in dat zich aanmeldde. Daardoor golfden de 
lezersaantallen mee met de tijdsomstandigheden, zoals de Eerste Wereld-
oorlog of de crisisjaren. Weten en Werken leek daarentegen wat betreft de 
selectie van de bibliotheekgebruikers op sommige confessionele bibliothe-
ken, zoals die van Vincentius. Alléén de arme gezinnen die waren ‘aangeno-
men’ door Vincentius konden gratis gebruikmaken van de bibliotheek, an-
deren betaalden leesgeld.

In het licht van de hooggestemde doelstelling van Weten en Werken is de 
omvang van de bibliotheek bescheiden en de inhoud ronduit teleurstellend. 
Een catalogus uit 1870 somt ruim vierhonderd titels op, in 1902 waren dat er 
volgens de toenmalige catalogus – een alfabetische lijst zonder enige rubri-
cering – ongeveer duizend.4 In deze laatste catalogus is maar een handjevol 
titels te vinden die met wat goede wil onder populaire vakliteratuur zijn te 
scharen. Deze ‘populair geschreven werkjes van verschillende takken van 
nijverheid’ waren bijvoorbeeld De volmaakte Schrijnwerker, of practische 
handleiding ter verwerking van alle, inzonderheid de fijne houtsoorten, naar de 
eischen van den tegenwoordigen tijd (1860), het Handboek voor den Hoefsmid 
(1851) of De volmaakte Timmerman (1843), titels die begin twintigste eeuw al 
enige decennia oud waren, op zichzelf geen ramp, want in de ambachtelijke 
vakken veranderde fundamenteel niet zoveel. Ook wat modernere beroepen 
werden bediend met titels over telegrafie, elektrotechniek, werktuigbouw en 
het stoomwezen. Maar de omvang van deze categorie vakliteratuur, onge-
veer veertig titels, was gering vergeleken bij de ruim 150 boeken op het ge-
bied van de geschiedenis en andere takken van wetenschap, zoals geologie, 
plantkunde, economie en gezondheidsleer. De rest, meer dan 80 procent 
van de collectie, bestond uit ontspanningslectuur, die in niets verschilde van 
een gewone Nutsbibliotheek. Veel Bosboom-Toussaint, Cremer, Beets, Me-
lati van Java en lange rijen Van Lennep, en van de buitenlandse auteurs vrij-
wel alles van Dickens en Jules Verne. Ook de sensatieromans van Mary Eli-
sabeth Braddon en de ‘kasteelromans’ avant la lettre van E. Marlitt en 
vergelijkbare Duitse auteurs ontbraken niet. Deze catalogus zou gewoon 
door kunnen gaan voor die van een Nutsbibliotheek: veel populaire schrij-
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vers, maar geen Tachtigers, geen controversiële titels, geen opiniërende lec-
tuur. Alleen het vleugje vakliteratuur is afwijkend. Of de lezers dit tekort aan 
vakliteratuur betreurden, is niet meer na te gaan. Animo om te lezen hadden 
ze wel. Uit de jaarverslagen blijkt dat ze druk gebruikmaakten van de biblio-
theek: ‘De bibliotheek mag zich in een voortdurend en druk gebruik verheu-
gen’ of ‘De belangstelling is zeer groot; op maandagavond is met moeite aan 
de aanvraag naar boeken te voldoen’.5

Ook via de populaire lezingen werd kennis verspreid. Een gevarieerd 
scala aan thema’s kwam aan bod, bijvoorbeeld gezondheidsleer, elementaire 
natuurkunde, elektriciteit, sterrenkunde, dierkunde, paleontologie, stoom-
kracht, zijdeproductie, Griekse mythologie, geschiedenis en beschrijvingen 
van verre en vreemde volkeren. Het ging dus om het aandragen van alge-
mene ontwikkeling. De vereniging had een eigen gebouw aan de Gedempte 
Oude Gracht 144, met een gehoorzaal van tweehonderd plaatsen. Dikwijls 
was de zaal overvol, zodat in 1901 besloten werd tot een verbouwing waar-
door er nog eens honderdvijftig plaatsen bij kwamen.

Via bibliotheek en lezingen werd kennis verspreid. Het bestuur had hier-
van hoge verwachtingen, want het verspreiden van kennis ‘onder den nijve-
ren handwerksstand’ was gelijk te stellen met het vermeerderen van ‘bescha-
ving, dat is degelijkheid en menschelijkheid’.6 Primair was niet vermeerdering 
van kennis het doel, maar beschaving, omdat louter kennisvermeerdering: 
‘tot niets anders [leidt] dan tot zelfverheffing en betweterij, maar bescha-
ving [moet] in de eerste plaats het wapen zijn van hem die het pauperisme 
wenscht te verminderen en een dam wenscht op te werpen tegen de ver-
spreiding der in hunne onklaarheid en onbekooktheid gevaarlijke denkbeel-
den, die onder den naam van Socialisme den volke worden opgedischt’.7 
Vanzelfsprekend ontbrak in de bibliotheek alles wat maar enigszins deze 
kant opging. Zelfs het streven om vakliteratuur aan te bieden was omstreeks 
de eeuwwisseling losgelaten. Het jaarverslag van 1899/1900 pleitte voor uit-
breiding van de bibliotheek, want ‘Goede boeken kunnen den werkman be-
schaven en hem in den kring der zijnen aangenaam bezig houden’.8 Bescha-
ving en aangename verpozing waren de primaire doelstellingen geworden, 
niet het opwekken van arbeidzaamheid en het verspreiden van kennis via 
nuttige boeken.9

Het bestuur van Weten en Werken sneed met het hameren op beschaving 
een thema aan dat veel negentiende-eeuwers bezighield. Ook bij het Nut 
werd er een rechtstreeks verband gelegd tussen lezen, ontwikkeling, deugd-
zaamheid en beschaving. Beschaving zou een einde maken aan losbandig-
heid, in conservatieve opvattingen welhaast de enige oorzaak van pauperis-
me. Beschaving was een wapen tegen gevaarlijke socialistische denkbeelden. 
Het woord ‘beschaving’ zoals gebruikt in bovenstaande citaten past goed in 
de veelheid aan connotaties die de term in de negentiende eeuw opriep, zoals 
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Remieg Aerts en Wessel Krul hebben aangetoond.10 Beschaafde mensen 
waren ontwikkeld, beheerst, wellevend, verfijnd, hadden een zedelijke en 
godsdienstige levenswandel en goede manieren. Met de ‘beschaafde stan-
den’ bedoelde de burgerij over het algemeen louter zichzelf, object van de 
beschavingsarbeid waren de nog onbeschaafde volksklassen.11 De geciteer-
de passages van Weten en Werken passen hier naadloos in. Bibliotheek en 
lezingen waren een ideaal middel om tegelijkertijd beheersing en kennis aan 
te kweken. Door een boek te lezen of naar een lezing te gaan deed de ar-
beider kennis op en zat niet in de kroeg; de discipline, orde en rust van het 
publiek bij de lezingen werden in krantenverslagen keer op keer uitvoerig 
geprezen.

Ondanks het goed functioneren van bibliotheek en lezingen was de fi-
nanciële situatie bepaald niet rooskleurig. Geld voor de bibliotheek was er 
nauwelijks. Naast de berichten dat het zo geweldig ging met bibliotheek wa-
ren er ook smeekbedes om boekenschenkingen. De collectie was totaal ver-
ouderd, het overgrote deel van de boeken was begin twintigste eeuw al enige 
decennia oud. Titels van na 1880 komen in de catalogus van 1902 maar spo-
radisch voor. Het grootste deel van het handjevol vakliteratuur stond er ook 
al in 1870. Dit geeft wel te denken over het praktische nut van deze afdeling. 
Bovendien verschrompelde relatief gezien het aandeel van de vakliteratuur, 
want de groei van het aantal titels tussen 1870 en 1900 kwam bijna uitslui-
tend ten goede aan de ontspanningslectuur. Alles bij elkaar was de biblio-
theek vooral een vergaarbak van afdankertjes.

Na 1902 hield de bibliotheek het nog maar een paar jaar vol. Dit had alles 
te maken met de voortdurende precaire financiële situatie van Weten en 
Werken. Hoe gering de contributie ook was en hoe succesvol de lezingen en 
de bibliotheek ook waren, de last van een eigen gebouw woog te zwaar. In 
1910 werd het gebouw verkocht, de bibliotheek werd opgedoekt en overge-
daan aan het Nut, dat een groot deel van de boeken in haar eigen collectie 
opnam. De verkoop van het gebouw betekende ook het einde van de lees-
zaal. Met de lezingen ging men nog tientallen jaren door, in allerlei gehuurde 
lokaliteiten.

Willen is Kunnen, de fabrieksbibliotheek van Werf Conrad
Werf Conrad was een van de grote werkgevers in Haarlem en een van de 
weinige met een zeer bescheiden zieken- en pensioenfonds voor het perso-
neel.12 In deze lijn past ook de oprichting in 1895 van de Vereeniging ‘Willen 
is Kunnen’, de personeelsvereniging van Conrad, met als doel: ‘den vrijen 
tijd harer leden op nuttige en aangename wijze te besteden en daardoor de 
onderlinge goede verstandhouding te bevorderen’. De personeelsvereniging 
beheerde het zieken- en pensioenfonds en was verder actief op het gebied 
van de vrijetijdsbesteding: er was een gymnastiek- en een schermafdeling, 



307

een fanfarecorps en een toneelvereniging die drie- tot viermaal per jaar op-
trad. De personeelsvereniging beheerde ook een bibliotheek van 650 boe-
ken. Aan de bibliotheek was een leesgezelschap verbonden, een groot woord 
voor degenen onder het personeel die zich inschreven als lener van de biblio-
theek. Daarvoor was het niet strikt noodzakelijk lid te zijn van de perso-
neelsvereniging, maar in de praktijk maakte dit weinig uit, want vrijwel het 
gehele personeel betaalde de vijf cent contributie voor de personeelsvereni-
ging. Het lenen zelf was gratis, zowel voor leden als niet-leden van de perso-
neelsvereniging. Van het ‘leesgezelschap’ waren 115 van de 348 personeelsle-
den lid.13 Dit is een van de weinige keren dat we kunnen zien hoe groot de 
animo is voor een gratis bibliotheek onder een specifieke doelgroep. Alle 
metaalwerkers bij Conrad konden gratis gebruikmaken van de bibliotheek, 
maar slechts een derde daarvan deed dit ook.

Van de personeelsvereniging zijn slechts weinig archiefstukken overgele-
verd. Wel is het reglement van het leesgezelschap uit 1898 bewaard geble-
ven, evenals een ongedateerde ‘voorlopige’ catalogus, vermoedelijk ook uit 
1898.14 De catalogus biedt geen verrassingen. Voor 99 procent bestond de 
collectie – ongeveer zeshonderd titels – uit ontspanningslectuur met nage-
noeg dezelfde voorkeuren voor auteurs als bij Weten en Werken. De boe-
kenlijst wekt sterk de indruk dat de bibliotheek het moest hebben van schen-
kingen van overtollige boeken door goedgeefse burgers. Ook daarin leek 
deze collectie op die van Weten en Werken.

Fabrieksbibliotheken kwamen ook elders voor.15 Net als de eigenaar van 
Werf Conrad was J.C. van Marken, directeur van de Delftse Gist- en Spiri-
tusfabriek, een ondernemer die voor zijn arbeiders sociale voorzieningen in 
het leven riep.16 Deze filantropische activiteiten waren niet helemaal vrij van 
het oogmerk de socialisten de wind uit de zeilen te nemen. Van Marken leg-
de het bekende Agnetapark aan, een park met modelarbeiderswoningen. 
Voor zijn arbeiders was er verder onder andere een pensioenfonds en een 
spaarbank en hij stelde zijn eigen bibliotheek open voor het personeel. Op 
zondagochtend mocht iedereen in zijn huis boeken komen afhalen, maar 
geen enkele arbeider durfde bij de fabrikant aan te kloppen. De loop kwam 
er pas in toen in 1892 een lokaal voor de personeelsvereniging werd geopend 
en Van Markens boeken daar een plek kregen. De bibliotheek werd uit-
gebreid, bovendien was er een leeszaal met alle belangrijke Nederlandse 
en zelfs buitenlandse kranten en tijdschriften. De leeszaal was van tien uur 
’s morgens tot tien uur ’s avonds open. Dagelijks konden de arbeiders boe-
ken – ‘voedsel en verpoozing van den geest’ – omruilen, maar helemaal vrij 
was de keuze niet. De bibliothecaris gaf alleen ‘de lectuur, die naar zijn oor-
deel het best voor elken lezer geschikt was’. Volgens Van Marken liep het 
desondanks storm en werden de boeken bij tientallen en honderdtallen uit-
geleend en stukgelezen.17 Andere berichten zijn minder juichend. Omstreeks 
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1900 moest Van Marken toegeven dat bibliotheek en leeszaal niet het ver-
wachte aantal bezoekers trokken. Ook een experiment met leesportefeuilles 
mislukte.18

Een ander initiatief was de in 1896 gestichte fabrieksbibliotheek van de 
Goirlese fabrikant J. van Besouw. Omstreeks 1900 bestond ook de fabrieks-
bibliotheek van de eveneens Brabantse suikerfabrikant J.F. Vlekke, die eer-
der al een fabriekskrant uitgaf waarin arbeiders werden aangespoord om 
goede boeken te lezen. De machinefabriek van Stork & Co in Hengelo had 
een bibliotheek van tweeduizend banden, zowel ‘wetenschappelijke’ werken 
als bellettrie. Uit de twintigste eeuw zijn eveneens voorbeelden bekend van 
bedrijfsbibliotheken, onder andere bij Philips en Honig.

Het waren allemaal sociaal georiënteerde ondernemers, die pensioen- en 
ziekenfondsen oprichtten, arbeiderswoningen bouwden en zich tevens be-
kommerden om de geestelijke ontwikkeling of een beschaafde vrijetijdsbe-
steding van hun personeel.19 Dit ‘welwillende paternalisme’, zoals Dudink 
het noemt, ging in principe uit van de keuzevrijheid van de te verheffen indi-
viduen, de arbeiders. In de ogen van de sociaalliberale burgers kon de sociale 
kwestie immers heel goed opgelost worden als de arbeiders maar kozen voor 
het deugdzame pad dat zij voor hen uitstippelden. Keer op keer bleek de 
werkelijkheid weerbarstiger en conformeerden de arbeiders zich niet auto-
matisch aan de burgerlijke normen en waarden. Daardoor was in de praktijk 
dit paternalisme van ondernemers zoals Van Marken zeker niet vrij van flin-
ke sociale controle en in sommige gevallen was deelname aan de activiteiten 
verplicht. Als gevolg daarvan pleitten de sociaalliberalen gaandeweg steeds 
vaker voor oplossing van de problemen via staatsinterventie.20 Maar het 
leesgedrag, zeker het lezen van de moreel juiste, literair verantwoorde en 
opvoedende boeken, was moeilijk af te dwingen. Dat had het Nut ook meer 
dan eens gemerkt. Misschien was het bij Conrad nagenoeg onmogelijk om 
géén lid te worden van de personeelsvereniging, maar men kon vrij kiezen 
voor de leesclub, wat slechts een derde van het personeel deed. Hoewel Con-
rads bibliotheek alleen ontspanningslectuur bood, kwam het merendeel van 
de arbeiders niet in de bibliotheek. Voor hen was het lezen van romans uit 
deze bibliotheek blijkbaar weinig aantrekkelijk.

Het Museum van Kunstnijverheid en de Technische Boekerij
Noch bij Conrad, noch bij Weten en Werken bood de bibliotheek actuele en 
adequate vakkennis, hun bibliotheken waren gericht op ontspanning na het 
werk. Aan de behoefte aan specialistische vakkennis, zeker als het ging om 
de wat meer kunstzinnige ambachten, werd enigszins tegemoetgekomen 
door het Museum van Kunstnijverheid. Dit museum was een initiatief van 
het Departement Haarlem van de Maatschappij van Nijverheid. De Maat-
schappij had als doelstelling ‘de vermeerdering van de volkswelvaart door de 
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bevordering van de nijverheid in al hare onderdeelen’. Al eerder zagen we 
dat omstreeks 1900 de Maatschappij zich vooral concentreerde op twee ta-
melijk perifere activiteiten: het Koloniaal Museum en het Museum van 
Kunstnijverheid.21 Hierover werd veel gemopperd, want niet iedereen zag 
via deze collecties veel nijverheidsbevordering van de grond komen. De 
Maatschappij kampte als gevolg daarvan met een teruglopend ledenaantal 
in de laatste decennia van de negentiende eeuw.

De bibliotheek van het Museum van Kunstnijverheid was vooral bedoeld 
voor de leerlingen van de aan het Museum verbonden School voor Kunstnij-
verheid, maar ‘elke Haarlemmer’ kon hier gratis terecht, op werkdagen tus-
sen tien en twaalf uur. Boeken konden ter plekke worden bekeken, maar le-
nen kon ook. De bezoeker kon kiezen uit een collectie van ongeveer 
vijfhonderd boek- en plaatwerken. In 1889/1890 leenden Haarlemse inwo-
ners gezamenlijk 150 boeken, geen indrukwekkend aantal. In de bibliotheek 
van het museum werd desondanks fors geïnvesteerd: in 1890 was voor ruim 
ƒ 600 aan boeken gekocht. Volgens de jaarverslagen kwamen er in de jaren 
negentig langzamerhand wel wat meer bezoekers: ‘de boekerij van het mu-
seum [wordt] veelvuldiger dan vroeger door verschillende vaklieden ge-
raadpleegd: meubelmakers, smeden, decoratieschilders en boekbinders zijn 
voor het oogenblik de vaklieden aan wie de meeste werken worden ver-
strekt’. In de laatste catalogus, die van 1915, zijn 4500 titels opgenomen, een 
teken dat het inderdaad goed ging met de bibliotheekcollectie, maar storm 
liep het nog steeds niet.22

De Technische Boekerij was een ander initiatief van de Maatschappij van 
Nijverheid. De oprichting van deze Technische Boekerij in 1904 was een 
mooie gelegenheid om te laten zien dat de verbetering van de technische 
kennis bij arbeiders de Maatschappij werkelijk ter harte ging.23 Boeken lenen 
uit de Technische Boekerij was gratis voor elke inwoner van Haarlem, alleen 
het aanschaffen van een catalogus à vijf cent was verplicht. De Technische 
Boekerij ging van start met een bescheiden collectie van 285 boeken op al-
lerlei vakgebieden en wetenschappen: natuur- en scheikunde, technologie, 
mechanica en stoomwerktuigkunde, elektriciteit en handelswetenschap, 
maar ook boeken over allerlei ambachten als schoen-, horloge- en sigaren-
maken, boekbinden, timmeren en schilderen. Met zo’n kleine collectie bleef 
het aantal boeken in de diverse categorieën uiterst beperkt, maar het waren 
wel allemaal recente werken.24 Het budget was tamelijk ruim: ƒ 75 per jaar, 
waarvan ƒ 25 van de hijsm (Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij) 
en ƒ 50 van de Maatschappij van Nijverheid. De bibliotheek was gevestigd in 
het Nutsgebouw, maar dat de uitlening – in het winterseizoen één avond en 
één keer rond het middaguur per veertien dagen – niet samenviel met die van 
de Nutsbibliotheek, was op zijn zachtst gezegd onhandig. Toch wisten be-
langstellenden de weg naar de bibliotheek te vinden. De Technische Boekerij 
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meldde in 1908 dat de vijfhonderd boeken die de collectie inmiddels telde, 
bij elkaar ruim 1500 keer waren uitgeleend, zowel aan arbeiders als aan an-
deren.25 De bibliotheek moet ook in latere jaren voldoende belangstelling 
hebben gewekt, want in 1911 en in 1915 verschenen nieuwe catalogi. Maar net 
als bij andere kleine bibliotheken werd het na de opening van de openbare 
bibliotheek voor de Technische Boekerij erg verleidelijk om te stoppen met 
het eigen, arbeidsintensieve beheer. In 1923 werd de collectie van 650 delen 
aan de gemeente geschonken en ondergebracht in de Stadsbibliotheek.26

Er bestonden meer bibliotheken voor de lezer op zoek naar vakontwik-
keling. Het ging meestal om bibliotheken van vakverenigingen, zoals de pe-
dagogische bibliotheek van de Afdeeling Haarlem van het Nederlandsch 
Onderwijzersgenootschap, of de bibliotheek van de Afdeeling Haarlem van 
de Metaalbewerkersbond. Hoger op de sociale ladder bestonden zulke be-
roepsverenigingen ook. Soms hadden ze een bibliotheek, zoals de Afdeeling 
Haarlem van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Genees-
kunst, het Departement Haarlem van de Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der Pharmacie, of de Afdeeling Haarlem van den Nederland-
schen Drogistenbond tot bevordering van de Chemische en Technische In-
dustrie. Deze vakverenigingsbibliotheken waren uitsluitend voor de leden 
die zich wilden bekwamen in een periode waarin vakkennis steeds belang-
rijker werd. Van deze bibliotheken vinden we snippertjes informatie in de 
Haarlemse Jaarboekjes, maar verder is er weinig over bekend.

De Jonge Vooruitstrevend-Vrijzinnigen te Haarlem
Anders dan de vakverenigingen, die via hun bibliotheken technische vaar-
digheden of andere vakkennis aandroegen, waren er ook verenigingen waar 
een lezer met politieke of maatschappelijke belangstelling terechtkon. De in 
1908 opgerichte vereniging ‘De Jonge Vooruitstrevend-Vrijzinnigen te Haar-
lem’ had een bibliotheekje voor de leden. De doelstelling van de vereniging 
was het maken van propaganda ‘voor de vooruitstrevend-vrijzinnige begin-
selen op staatkundig en maatschappelijk gebied’. Dit werd door cursussen, 
lezingen en samenwerking met progressief-liberale kiesverenigingen nage-
streefd. Leden moesten tussen de 18 en 30 jaar oud zijn, ze betaalden een 
contributie van ten minste ƒ 1 per jaar, de bibliotheek was gratis.27 Buitenge-
wone leden kende de vereniging ook: dat waren vooruitstrevend vrijzinni-
gen ouder dan dertig jaar.

In een brochure omschreef de vereniging zichzelf als ‘vereenigingspunt 
voor alle vrijzinnige jongelui, ter zelfstandige ontwikkeling op politiek en 
maatschappelijk gebied’.28 Op welke maatschappelijke groepen de vereni-
ging zich richtte is daarmee nog niet duidelijk. De contributie van ten min-
ste ƒ 1 per jaar duidt erop dat men geen al te hoge drempel wilde opwerpen. 
Twee cent per week was voor de meeste Haarlemmers gemakkelijk op te 
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brengen, maar progressief-liberalen vonden over het algemeen weinig aan-
hang in arbeiderskringen. Dat deze vereniging op een ander publiek mikte, 
blijkt ook uit de vermelding van een jaarcontributie. De meeste verenigin-
gen voor de werkende klassen inden hun contributie per week.

In 1912 was de situatie van de vereniging rooskleurig, te oordelen naar 
het ledental van 170. Ook was er voldoende animo voor een bruisende feest-
avond met toespraken, voordrachten, concerten en gezamenlijke liederen. 
Qua sekse was de vereniging gemengd, begin twintigste eeuw nog steeds 
een tamelijk uitzonderlijk fenomeen, zeker bij politieke verenigingen. Hoe-
wel ledenlijsten ontbreken, weten we iets van het vrouwelijke aandeel in de 
vereniging, omdat er één vrouwelijk bestuurslid was, mej. E. Timmer. Ook 
speelden leden – mannen en vrouwen  – in het toneelstuk tijdens de feest-
avond, met als veelzeggende titel Het ministerie van vrouwelijke zaken, klucht-
spel in één bedrijf.

De vereniging gaf omstreeks datzelfde jaar een voorlopige catalogus uit 
van haar bezit aan boeken en brochures.29 De zeer bescheiden collectie was 
uitsluitend op scholing en ontwikkeling gericht. Geheel volgens de liberale 
beginselen was er een breed scala aan politieke stromingen vertegenwoor-
digd, vooral in de brochures. Onder de 37 boektitels vinden we zowel de be-
kende werken van H.P.G. Quack (Beelden en groepen), van Henriette Roland 
Holst (Kapitaal en arbeid in Nederland) als De leer van Groen van Prinsterer van 
G.J. Grashuis, naast werken over economie en statistiek. Van de ruim 160 
brochures zijn er ongeveer negentig gerubriceerd naar politieke stroming: 
Vrije liberalen, Unie-liberalen, Vrijzinnig-Democraten en Sociaal-Demo-
craten. Verder is er een rubriek christelijke en een rubriek katholieke brochu-
res met de visies van de katholieke boegbeelden op het socialisme en de klas-
senstrijd. Een handjevol brochures over het vrouwenkiesrecht en nog ruim 
zestig brochures over allerlei andere politieke en maatschappelijke onder-
werpen behoorden ook tot het bibliotheekbezit, net als een bescheiden col-
lectie rapporten.

‘Bibliotheek’ is een wel erg verheven aanduiding van een collectie waar-
van de omvang nauwelijks meer dan één strekkende meter kan zijn geweest, 
maar zo noemde de vereniging de collectie wel. De aantrekkelijkheid van de 
vereniging zat misschien in de leestafel, waar afleveringen lagen van week-
bladen als De notenkraker, De werkmansbode en De Vaderlander en maand-
bladen als De jonge liberalen en Jong Holland. Slechts één avond per week, 
van halfacht tot halfelf, konden de leden aan de leestafel neerstrijken en ver-
moedelijk ook wel boeken en brochures lenen. Hoe bescheiden ook, de col-
lectie en de leeszaal zijn wel een uitzondering vergeleken bij de marginale 
bibliotheken die alleen gericht waren op ontspanning of het preken voor ei-
gen parochie. Hier werd iets gedaan aan brede informatie over politieke en 
maatschappelijke onderwerpen, die de jongelui moest aanzetten tot het vor-
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men van een zelfstandige opinie. Bibliotheek en leestafel waren gevestigd in 
het ‘Nutszaaltje’, een zijkamertje in het Nutsgebouw, waar de leergierige 
vrijzinnige jongeren op maandagavond terechtkonden.

De vereniging trok tamelijk veel aandacht: zoals gezegd waren er in 1912 
170 leden. Vier jaar later was dit aantal gegroeid tot tweehonderd. Ondanks 
het alleszins acceptabele ledental ging het toch niet helemaal goed met de 
vereniging. In 1916 meldde zij dat het doel was om, ‘in samenwerking met de 
Vrijz. Dem. bond en de Liberale Unie, propaganda te maken voor de demo-
cratisch-vrijzinnige beginselen’.30 Het is niet ondenkbaar dat er veel dubbel-
lidmaatschappen waren tussen deze groepen en de jongerenvereniging, om-
dat de laatste ook openstond voor oudere liberalen, die als buitengewoon lid 
konden toetreden. Mogelijk had de vrijzinnige jongerenvereniging daardoor 
steeds minder een eigen plaats tussen de radicale Vrijzinnig Democratische 
Bond enerzijds en de gematigde Liberale Unie anderzijds, zodat ze ten on-
der ging aan de middelpuntvliedende krachten in de liberale beweging. Hoe 
dan ook, na 1916 verdwijnt de vereniging geheel uit de jaarboekjes, een teken 
dat een overkoepelende vooruitstrevende jongerenvereniging van liberale 
signatuur niet levensvatbaar was. Wat er met het rijtje boeken en brochures 
gebeurde, is onbekend.

Te vroeg op het toneel: de Vereeniging Openbare Leeszaal
Een heel andere positie in het politieke spectrum had de Vereeniging Open-
bare Leeszaal, een weinig succesvol initiatief van sociaal bewogen Haarlem-
se burgers. De leden van de vereniging vormden een gemêleerd gezelschap 
van vooraanstaande Haarlemmers, naast leraren, handelaren en een enkele 
boekhouder en uitgever.31 Het doel van de vereniging was het oprichten van 
een kosteloze, voor iedereen toegankelijke leeszaal, voor ‘het lezen van dag-, 
week- en vakbladen, tijdschriften, illustraties enz.’

Een van de initiatiefnemers was Daniël de Clercq, directeur van een verf-
fabriek, maar ook vrijdenker en radicaal-liberaal.32 De Vereeniging Open-
bare Leeszaal, waarvan De Clercq in de beginjaren voorzitter was, sloot 
naadloos aan bij zijn ideeën. Voordat de leeszaal werd geopend op 1 januari 
1890 wendde hij zich met een brief tot het Nutsbestuur. Hij vroeg het Nut 
om geldelijke ondersteuning, maar vooral gratis huisvesting. De leeszaal 
zou minimaal vier avonden per week geopend moeten zijn, waarbij de ze-
ventien initiatiefnemers de surveillance op zich zouden nemen.33 Jammer 
voor De Clercq en de zijnen, maar het Nut zag hier helemaal niets in, zodat 
de vereniging naar een ander onderkomen moest omzien. Het werd het ge-
bouw van Weten en Werken. Vijf avonden per week, van zeven tot tien uur, 
was de leeszaal open. Later was de leeszaal zelfs elke avond geopend. Opge-
togen meldde het Sociaal Weekblad dat in Haarlem ‘een openbare leeszaal is 
ingewijd, voorzien van dag- en weekbladen en tijdschriften, zonder het doel 
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om voor een bepaalde richting propaganda te maken en kosteloos toeganke-
lijk voor een ieder, die er gebruik van wil maken. Met deze bepaling van kos-
telooze toegankelijkheid, zoover wij weten, de eerste in ons land’.34 Of de 
Haarlemse leeszaal inderdaad de primeur had, is moeilijk vast te stellen. 
Hoe dan ook, in 1890 was zo’n initiatief nog opmerkelijk genoeg om derge-
lijke reacties uit te lokken.

Het ging helaas helemaal niet goed met de leeszaal. In de eerste plaats 
was er meteen al een aanvaring met het bestuur van Weten en Werken. Het 
bestuur was onaangenaam verrast dat Recht voor Allen, het orgaan van de 
socialistische partij, in de leeszaal lag. De Clercq haastte zich om te verzeke-
ren dat de ‘hedendaagsche sociaal-democratische partij (…) het tijdperk van 
Revolutie en Petroleum’ sinds lang achter zich had gelaten en nu alleen wet-
telijke middelen inzette om de idealen te verwezenlijken. Bovendien wilde 
hij vasthouden aan de ‘flinke, echte liberalen bepaling’ uit het reglement van 
de leeszaal dat geen enkel gratis blad van de leestafel mocht worden geweerd. 
Hij zou strijden ‘voor elk blad dat men zou willen weren, zelfs voor Asmo-
dée, ofschoon ik voor mij dit een zeer slecht blad acht’.35 Het mocht allemaal 
niet baten en het bestuur van de leeszaal ging door de knieën: Recht voor Al-
len verdween van de leestafel. Erger was dat de bezoekers wegbleven. In het 
eerste jaar bedroeg het tekort al ƒ 50 en opnieuw ging een brief naar het Nut 
met het verzoek om financiële steun. Ook op deze brief kreeg de vereniging 
nul op rekest.36

Waarom het Nut weigerde de Vereeniging Openbare Leeszaal te steunen 
met huisvesting of geld is wel verklaarbaar. Daniël de Clercq was met zijn 
radicale ideeën op zijn zachtst gezegd verdacht bij het Nut. Een andere initi-
atiefnemer, later voorzitter van de vereniging, was W.L. Schram, een geheel-
onthoudersactivist en uitgever van het sociaaldemocratische blad De Wek-
ker. Geen mensen dus die het conservatieve deel van de Haarlemse elite veel 
vertrouwen inboezemden. Korte tijd was ook de radicale Jan Gerhard ten 
Bokkel secretaris van de leeszaal. Ten Bokkel was intensief betrokken bij de 
vrijdenkersvereniging De Dageraad en had heel gelovig Nederland tegen 
zich in het harnas gejaagd door zijn boekje Dominee, Pastoor of Rabbi? waar-
in hij stevig uitpakte tegen elke vorm van godsdienst. Er werden meer dan 
vijftigduizend exemplaren van verkocht.37 Net als De Clercq verliet Ten Bok-
kel vrij snel het bestuur, maar het imago van de leeszaal lag door hun kort-
stondige bemoeienis onherstelbaar aan diggelen.

Het bleef daardoor aanmodderen. In 1894 verspreidde de vereniging een 
circulaire, waarin de stadsgenoten werden opgeroepen de vereniging finan-
cieel te steunen. Ook het Nut kreeg opnieuw een verzoek om hulp. Beklem-
toond werd dat de leeszaal geheel neutraal wenste te blijven, want de be-
stuurders vermoedden dat ‘de bepaalde kleur die de Leeszaal van lieverlede 
had aangenomen’, een struikelblok was voor het toekennen van financiële 
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hulp. Nee, voortaan zouden er kranten liggen ‘van ’t meest verschillende ge-
halte, zoowel volksbladen, godsdienstige, radicale, vakbladen als grootere 
bladen, het Handelsblad, de Telegraaf, de versch. Haarl. organen’.38 Gehol-
pen heeft het allemaal niets: in 1895 stond de Vereniging Openbare Leeszaal 
voor het laatst in het Jaarboekje.

Neutraal of socialistisch, het maakte niet veel uit. Bevlogen idealisten 
vonden zo’n openbare leeszaal een aantrekkelijk alternatief voor de kroeg, 
maar verloren wel eens uit het oog dat het beheer van een leeszaal tijd en 
geld kostte. Daar kwam bij dat de belangstelling bepaald niet overweldigend 
bleek te zijn.39 Over doelgroep en doelstelling van de vereniging weten we 
niets, maar de elite steunde de Openbare Leeszaal overduidelijk niet en had 
de leeszaal zelf natuurlijk niet nodig om tijdschriften of kranten te kunnen 
lezen. De leeszaal was voor arbeiders en misschien ook voor de kleine bur-
gerij. Er waren in de jaren negentig kennelijk nog te weinig Haarlemmers uit 
deze sociale groepen die de weg naar de leeszaal wisten te vinden. Zoals 
hieronder zal blijken, hadden soortgelijke pogingen een leeszaal annex bi-
bliotheek van de grond te krijgen evenmin blijvend succes.

Socialistische volksbibliotheken
Net als bij het Nut leefden in socialistische kringen uitgesproken ideologische 
opvattingen over de heilzame invloed van het lezen. In de ogen van de socia-
listische voorhoede zou het lezen leiden tot kennisvermeerdering bij de ar-
beiders en dus tot zedelijke verbetering en culturele emancipatie. Er waren 
wat dit laatste betreft raakvlakken tussen de opvattingen van de socialisten 
en de Nutsidealen. Bij het Nut werd het lezen gezien als onderdeel van het 
beschavingsoffensief, als middel om burgerlijke normen en waarden bij te 
brengen. Impliciet stelde het Nut daarmee de maatschappelijke verhoudin-
gen nooit ter discussie. Vanzelfsprekend verschilden de socialistische idealen 
fundamenteel van die van burgerlijke instellingen als het Nut als het ging om 
de culturele en politieke implicaties van een succesvol beschavingsoffensief. 
Ook volgens de socialisten leidde kennis uiteindelijk tot beschaving, maar 
dan niet in de zin van burgerlijke deugdzaamheid en acceptatie van de maat-
schappelijke verhoudingen. Beschaving zou in de socialistische visie juist cul-
turele emancipatie bewerkstelligen en een toename van het klassenbewust-
zijn, nodig in de strijd om politieke en economische emancipatie.40

De einddoelen mogen verschillend zijn, net als bij het Nut bestond er in 
socialistische kringen een rotsvast geloof in de zegeningen van het lezen. 
Dit blijkt onmiskenbaar uit een artikel over ‘Onze bibliotheek’ in het Week-
blad van de andb van 1902: ‘Als instrument tot ontwikkeling en opvoeding 
onzer vakgenoten zal de bibliotheek blijken te zijn het beste en onfeilbaarste 
dat tot heden is aangewend. Wat niet bereikt kan worden door het “Week-
blad” of cursussen, zal en moet gelukken door middel van onze boekerij: nl. 
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het opwekken van meerdere belangstelling in de verschillende takken van 
wetenschap, kennis en literatuur.’41 Het ging om takken van wetenschap, 
kennis en literatuur met een hoofdletter, niet om onnozele verhaaltjes en 
romannetjes, die alleen maar bedoeld waren om de werkelijkheid van alle-
dag te ontvluchten, noch om stichtelijke of brave lectuur.

In zijn dissertatie uit 1906 over de openbare bibliotheek zette Henri Gre-
ve vraagtekens bij de overspannen verwachtingen van de socialisten: ‘De 
machtsverhoudingen, die op den klassenstrijd invloed uitoefenen, berusten 
geenszins op meerdere of mindere mate van ontwikkeling (…). Maar het 
zijn integendeel andere dan ontwikkelings-, n.l. bezitstegenstellingen, die 
den klassenstrijd deden geboren worden en in leven houden.’ Hij waar-
schuwde tegelijkertijd voor even overspannen verwachtingen in eigen kring. 
De openbare bibliotheek is geen panacee tegen allerlei maatschappelijke 
kwalen. De openbare bibliotheek is niet hét middel in ‘der Kampf gegen die 
Sozialdemokratie’, zoals sommige Duitse auteurs denken.42

In de praktijk viel het nog niet mee om het ‘socialistische lezen’ in Haar-
lem van de grond te krijgen. In de jaren tachtig van de negentiende eeuw was 
een socialistische arbeidersbeweging ontstaan, aanvankelijk met een zeer 
bescheiden aanhang, zeker in vergelijking met het naburige Amsterdam. 
Maar er kwamen al snel initiatieven om leeszalen en bibliotheken te stich-
ten, al dan niet voor een specifieke groep arbeiders. Strikt genomen was het 
kortstondige avontuur van de Vereeniging Openbare Leeszaal geen socialis-
tische actie, al stonden de oprichters zeker sympathiek tegenover het socia-
listische gedachtegoed. De in 1891 opgerichte Vereeniging ‘Volksgebouw’ 
was wel een uitgesproken socialistisch initiatief. De onvermoeibare Daniël 
de Clercq was ook een van de drijvende krachten achter dit plan.

De uitgesproken socialistische kleur van de plannen voor het Volksge-
bouw staat buiten kijf. Alle bestuurders waren kopstukken van de Haarlem-
se socialistische beweging. Zo was onder anderen L. Modoo, gasfitter en 
oprichter van de Haarlemse afdeling van de sdap, een van de bestuursleden. 
Modoo was bovendien een van de eerste socialistische leden van de gemeen-
teraad. In 1900 bestond het bestuur uit twee leden: J. Hofland, een winkelier, 
en Hendrik Reinalda, stoker bij de hijsm. Net als Modoo was Hofland een 
van de eerste socialistische leden van de gemeenteraad. Daarnaast was hij 
voorzitter van de Socialistenbond. Reinalda was actief lid van de Sociaal-
Democratische Bond en oprichter van de Algemeene Nederlandsche Me-
taalbewerkersbond. Zijn zoon Marius Reinalda zou als sdap-gemeente-
raadslid een van de drijvende krachten zijn achter de omvorming van de 
Stadsbibliotheek tot openbare bibliotheek.43

Bij haar oprichting meldde de Vereeniging ‘Volksgebouw’ te streven naar 
de aankoop van een eigen pand, ‘geschikt voor het houden van vergaderin-
gen, voordrachten, cursussen enz. en voorzien van Leeszaal, Bibliotheek, 
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Conversatiezaal, Biljart, enz.’ Een leeszaal was bij uitstek een wens die bij 
veel socialistische initiatieven opdook. Dat hangt samen met de grote waar-
de die de socialistische voorhoede hechtte aan ontwikkeling van de achter-
ban. De arbeiders hadden thuis vaak geen plek om rustig te kunnen stude-
ren, dus daarin moest de leeszaal voorzien. Deze droom was echter vaak 
moeilijk te realiseren, dat bleek ook in Haarlem.

Aanvankelijk huurde de vereniging een gebouw, maar in 1900 had zij in-
middels een eigen gebouw, Kleine Houtstraat 77, en tweehonderd leden, die 
ƒ 1 per jaar betaalden.44 Na de eeuwwisseling verliep de belangstelling voor 
de vereniging snel, zodat de financiën navenant verdampten. In 1906 ver-
meldde het Jaarboekje het Volksgebouw voor het laatst. Het eigen gebouw 
was verkocht, de vereniging had vlakbij een onderkomen gevonden in het ge-
heelonthouderslokaal op nummer 44 van de Kleine Houtstraat. Met slechts 
veertig leden waren de inkomsten te marginaal om de hooggestemde idealen 
te verwezenlijken. Of er in betere jaren inderdaad een bibliotheek en leeszaal 
waren, is onbekend.

Net als de Openbare Leeszaal mislukte de Vereeniging ‘Volksgebouw’ 
door gebrek aan belangstelling, zowel bij de elite als bij de doelgroep, en 
door ontoereikende financiën. Zoals zo vaak bleek een eigen gebouw een 
loden last. Daar kwam bij dat voor een meer socialistisch getinte visie op het 
lezen noch bij de Haarlemse elite, noch bij de gemeente enig draagvlak be-
stond. Gemeentelijk en nationaal beleid ten aanzien van openbare bibliothe-
ken kwam pas in de jaren tien van de twintigste eeuw goed tot stand. Vóór 
die tijd moesten initiatieven als de Openbare Leeszaal en het Volksgebouw 
het vooral hebben van particuliere donaties en contributies. Beide organisa-
ties deden daarmee een beroep op het particulier initiatief, een in wezen ta-
melijk ouderwets instrument, maar onontkoombaar zolang geen gemeente-
fondsen of rijkssubsidies beschikbaar waren. Wegens de lauwe belangstelling 
van de kant van welgestelde particulieren waren deze pogingen om laag-
drempelige, openbare leesvoorzieningen tot stand te brengen die zouden 
functioneren naast het aloude Nut, wel gedoemd te mislukken.

Elders hadden soortgelijke initiatieven veel meer succes, zoals in Am-
sterdam en Leiden. Qua doelstelling leek het Volksgebouw sprekend op 
‘Ons Huis’ in Amsterdam, en ‘Het Volkshuis’ in Leiden. Net als het Haar-
lemse Volksgebouw combineerden de Amsterdamse en Leidse organisaties 
activisme, gezelligheid en zelfontplooiing. Een bibliotheek en leeszaal wa-
ren daarin een vanzelfsprekend element. De Leidse en de Amsterdamse 
Toynbee-vereniging waren de belangrijke motor achter de oprichting van 
‘Ons Huis’ en ‘Het Volkshuis’.45 De Nederlandse Toynbee-verenigingen ont-
stonden eind negentiende eeuw naar Engels voorbeeld. Daar trokken pro-
gressief-liberale of socialistische jonge intellectuelen in navolging van hun 
grote inspirator Arnold Toynbee de arme wijken in, om samen met de arbei-
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ders te streven naar verbetering van hun situatie. Dit gebeurde dus vanuit 
een heel andere filosofie dan het paternalistisch-didactische gedachtegoed 
dat het Nut oorspronkelijk aanhing. De Nederlandse Toynbee-verenigingen 
konden bij het hoofdbestuur van het Nut, dat inmiddels wat progressievere 
ideeën had over het vormingswerk onder volwassenen, op een welwillend 
onthaal rekenen.46 Ook in Haarlem kwam er een Toynbee-vereniging in 
1898. Omdat in Haarlem, anders dan in Amsterdam, de Nutsbibliotheek een 
volksbibliotheek was, zag de Haarlemse Toynbee-vereniging waarschijnlijk 
weinig heil in het zelf oprichten van een volksbibliotheek, zeker omdat rond 
de eeuwwisseling ook het Volksgebouw het nog niet zo slecht deed. De 
Haarlemse Toynbee-vereniging beperkte zich in elk geval tot het geven van 
cursussen, onder andere in boekhouden en Engels.47 Bovendien, anders dan 
in Amsterdam of Leiden, was er in Haarlem een gering potentieel aan en-
thousiaste, jonge studenten die zich daadkrachtig konden inzetten voor de 
idealen van de Toynbee-vereniging.

Naast de bibliotheken en leeszalen gericht op ‘de’ arbeiders, moeten er in 
Haarlem ook socialistische bibliotheken zijn geweest voor specifieke arbei-
dersgroepen. Er is weinig bronnenmateriaal bewaard gebleven, af en toe is er 
wat informatie. Zo was er een leesbibliotheek van de afdeling Haarlem van 
de Metaalbewerkersbond. Artikel 1 van het reglement van 1898 luidde: ‘De 
metaalbewerkersbond, afd. Haarlem, overwegende dat goede lectuur bevor-
derlijk is tot ontwikkeling des volks, heeft besloten tot het oprichten eener 
Bibliotheek, ten dienste voorloopig van hare leden, doch later, bij voldoend 
aantal werken, ten dienste van het volk in ’t algemeen.’48 Behalve wat details 
vermeldde het reglement ook nog dat het accent van de collectie zou moeten 
liggen op ‘in hoofdzaak wetenschappelijke werken in bevattenlijken vorm, 
geschreven voor de arbeidersklasse’. Leden betaalden vijf cent per week als 
lid van de bond en konden dan gratis lenen. We hebben hier misschien te 
maken met een socialistische variant op het metertje boeken en brochures 
van de Jonge Vooruitstrevend-Vrijzinnigen: geen ontspanningslectuur, maar 
een collectie gericht op geestelijke ontwikkeling. Met een budget van ƒ 5 per 
jaar, aangevuld door vrijwillige giften van geld of van boeken en brochures, 
moest de bond de leesbibliotheek op poten zetten en in stand houden. Meer 
dan dit reglement is er niet. Gezien de financiën en de beperkte doelstelling 
kan de leesbibliotheek niet anders dan marginaal zijn geweest.

Een ander stukje informatie komt uit het jaarverslag van de Stadsbiblio-
theek van 1922. De Stadsbibliotheek had toen net de transformatie naar 
openbare bibliotheek achter de rug. Het was gebruikelijk dat de bibliotheca-
ris een overzicht gaf van de schenkingen. In dit jaarverslag werd gemeld: 
‘Van de schenkingen moge vooral met name genoemd worden de biblio-
theek van de Arbeiders Coöperatie “Vooruitgang”, die het boekenbezit met 
ongeveer 1000 werken op allerlei gebied vermeerderde.’49 Bedoeld is waar-
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schijnlijk het boekenbezit van de Centrale Commissie voor Arbeidersont-
wikkeling, een samenwerkingsverband van de Coöperatieve Broodbakkerij 
en Verbruiksvereeniging ‘De Vooruitgang’, de sdap en de Haarlemsche be-
stuurdersbond, een verbond van vakverenigingen. De centrale commissie 
had als doel ‘werkzaam te zijn in het belang der algemeene ontwikkeling der 
arbeidersklasse’ door het geven van cursussen in het gebouw Vooruitgang 
in de Smedestraat.50 De openbare bibliotheek ontving dus duizend boeken 
van deze coöperatie, maar wat betreft de collectie moeten we het doen met 
de mededeling dat het boeken ‘op allerlei gebied’ waren.

De snelle afstoting van het boekenbezit van de Vooruitgang naar de toen 
net geopende openbare bibliotheek laat opnieuw zien dat het beheer van een 
kleine boekencollectie veel organisaties als een molensteen om de nek hing. 
Net als veel katholieke verenigingen die hun boekenbezit graag overdroegen 
aan de katholieke openbare bibliotheek, hevelde deze organisatie haar boe-
kenbezit maar al te graag over aan de ‘gewone’ openbare bibliotheek. De 
ontwikkeling van de lezers, die door de socialisten zo werd benadrukt, was 
immers ook een doelstelling van de openbare bibliotheek.

Streven naar verbetering
Jammer genoeg is van geen van deze instellingen ook maar iets bekend over 
het soort lectuur dat werd aangeboden. Daarom is het verleidelijk de blik te 
verruimen naar Amsterdam en het oog te laten vallen op de collectie van de 
Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond, de andb. En dan spe-
ciaal op de collectie van een van de bij de andb aangesloten verenigingen, de 
Brillantslijpersknechten-vereeniging ‘Streven naar Verbetering’. Van deze 
bibliotheek bestaat een catalogus uit 1900.51 Uit het reglement blijkt dat niet 
alleen de leden van de Brillantslijpersknechten-vereeniging, maar ook de le-
den van de Roosjes- en Brillantsnijdsters-Ontwikkelingsclub gratis gebruik 
konden maken van deze bibliotheek. Ook de catalogus kostte niets. Slijpers-
knechten en roosjessnijdsters waren arbeiders onderaan in de hiërarchie in 
het diamantvak, waarin door de bovenlaag, zoals klovers, snijders en slij-
pers, behoorlijk werd verdiend. Dit gold bepaald niet voor de slijpersknech-
ten en de roosjes- en briljantsnijdsters.52 Deze mannen en vrouwen konden 
één avond in hun bibliotheek terecht en, hoewel het reglement geen limiet 
noemt aan het aantal te lenen boeken, lijkt een per keer gebruikelijk te zijn 
geweest. Wat deze collectie zo interessant maakt is dat er niet alleen een ca-
talogus, maar ook een kleine uitleenadministratie is bewaard. Deze uitleen-
administratie loopt van juni 1899 tot en met april 1902.53

De bibliotheek was in 1896 ontstaan en moest het in de beginjaren heb-
ben van donaties van de leden in boeken en geld. In latere jaren gaf de vereni-
ging een beetje subsidie en daardoor kon in 1899 een bibliotheekcommissie 
aan de slag om de bibliotheek opnieuw in te richten. Er kwamen vierhon-
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derd nieuwe titels bij. Men waakte er echter voor de titels ‘voor oude keuken-
meiden en liefhebbers van o-zo-graag-van-jaloezie-liefde-smartelijk-aange-
daan-zijnde jongens en meisjes’ al te rigoureus op te ruimen ‘daar er nog 
dolle liefhebbers van dergelijke poespas zijn’. Maar de bibliotheek werd ver-
rijkt met literatuur van het beste soort.54 De nieuwe collectie had een beschei-
den omvang van ruim duizend nummers. Vergeleken met andere catalogi is 
dit aantal enigszins geflatteerd. Anders dan de meeste andere bibliotheken, 
waar één titel één catalogusnummer kreeg, had in deze bibliotheek elk deel 
van een roman of tijdschrift een eigen nummer gekregen. Het ging bij de 
romans echter om uitzonderingen. De vijf delen van Van Lenneps Klaasje 
Zevenster waren dus goed voor vijf nummers in de catalogus, de romans 
Chandos en Slavenketenen van Ouida kregen elk drie nummers, en De vreug-
de der dames van Zola kreeg er twee. Maar het aantal romans in delen was 
gering: de meeste titels van Zola besloegen maar een deel, alle omvangrijke 
romans van Dickens ook. Maar alle tijdschriftjaargangen, ongeveer hon-
derd in totaal, kregen een eigen catalogusnummer mee, terwijl het maar 
ging om een paar tijdschriften.

Cornélie Huygens schreef in 
1897 de spraakmakende sleutel-
roman Barthold Meryan.
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Informatief voor de lezersbelangstelling is de vermelding of er dubbele 
exemplaren van één titel zijn. Dat zal toch wel samenhangen met de popu-
lariteit van sommige auteurs of titels, alhoewel schenkingen van deze of 
gene er ook de oorzaak van kunnen zijn. Opvallend zijn bijvoorbeeld de 
drie exemplaren van de beroemde new woman-roman van Grant Allen, 
Een vrouw die den moed had, over een vrouw die een buitenechtelijk kind 
krijgt, geheel volgens haar feministische principes. Grant Allen werd nog 
voorbijgestreefd door de bekendste roman van Cornélie Huygens (1848-
1902), Barthold Meryan, waarvan de bibliotheek zelfs vier exemplaren had. 
Aanvankelijk schreef Huygens romans die in hogere kringen speelden, 
goed verkochten en door de literaire kritiek de grond in werden geboord. 
Vaak was het centrale thema de beklagenswaardige positie van jonge meis-
jes uit rijke milieus, voor wie een huwelijk met een goede partij de enige 
garantie was voor bestaanszekerheid. Halverwege de jaren negentig werd 
Huygens actief lid van de sdap en schreef ze romans, maar ook journalis-
tieke stukken, met een sterk socialistische en feministische strekking. 
Barthold Meryan is een sleutelroman waarin Ferdinand Domela Nieuwen-
huis, Pieter Jelles Troelstra en Frank van der Goes gemakkelijk herkenbaar 
zijn.55 Geen wonder dat de slijpersknechten deze roman graag wilden le-
zen! De bibliotheek had ook dubbele exemplaren van de feministische ro-
man Hilda van Suylenburg van Cécile de Jong van Beek en Donk in huis, 
net als van Heijermans’ Kamertjeszonde, van Hugo’s De ellendigen, van en-
kele romans van Dickens en van vrijwel alle publicaties van Multatuli. Van 
de Max Havelaar had de bibliotheek drie exemplaren aangeschaft, net als 
van De kroeg van Zola.

De ontspanningslectuur maakte ongeveer de helft van de collectie uit. 
Deels bestond deze rubriek uit het ijzeren repertoire van auteurs als Bee-
cher Stowe, Bosboom-Toussaint, Cremer, Dickens, Van Lennep, Van Mau-
rik, Multatuli, Ohnet, Tolstoj, Scott en Verne. Ook bezat de bibliotheek de 
volledige werken van Shakespeare en alle gedichten van Vondel, maar dat 
zijn ook de enige klassieken in de collectie. Het opmerkelijkst in vergelij-
king met andere volksbibliotheken is de aanwezigheid van de volledige wer-
ken van Zola, Heijermans en Couperus. De Tachtigers Van Eeden, Van 
Deyssel (Een liefde),56 Gorter en Kloos waren ook ruim vertegenwoordigd. 
De diamantbewerkers konden een controversieel boek als Het portret van 
Dorian Grey van Oscar Wilde gewoon lenen. De populaire Duitse en En-
gelse auteurs als Marlitt, Heimburg, Braddon, Wood, Yonge en Corelli wa-
ren daarentegen in deze collectie helemaal niet, of slechts schaars vertegen-
woordigd. De enige auteurs in dit genre met een redelijk aantal titels waren 
Eschstruth en Werner, met respectievelijk vier en zeven titels. Thérèse Ho-
ven was met drie nummers ook maar bescheiden aanwezig. De collectie 
weerspiegelt dus de ambitie van ‘Streven naar Verbetering’ om vooral ro-
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mans van de beste binnen- en buitenlandse auteurs aan te schaffen en zo bij 
te dragen aan de culturele verheffing van haar leden.

De non-fictie nam in vergelijking met de Haarlemse Nutsbibliotheek een 
relatief groot deel van de collectie in beslag. Het ging veelal om informatieve 
titels die algemene ontwikkeling aandroegen, waarbij de categorie geschie-
denis boven alles uitstak. De bibliotheek had ook redelijk wat boeken over 
land- en volkenkunde en sterk verouderde afleveringen van de series De 
Aardbol, De Aarde en hare Volken en het Album der Natuur. De Dageraad was 
het enige blad waarop deze bibliotheek geabonneerd was, voor de rest wa-
ren er alleen wat losse flarden. Godsdienstgeschiedenis en informatie over 
godsdiensten werd ook geboden, in werken als De geschiedenis van het protes-
tantisme, of De leer van Boeddha, De Jezuïten, Leerredenen des Evangelies 
waarvan het, afgaande op de titel, moeilijk is vast te stellen of ze neutraal-
informatief waren of antigodsdienstig. Andere catalogusnummers doen 
daarentegen vermoeden dat het niet altijd bij informatie over verschillende 
godsdienstige opvattingen bleef, maar dat gehakt werd gemaakt van de 
christelijke opvattingen: De afgoderij van het Pausdom met als ondertitel en 
de redenen waarom ik nooit zal terugkeren tot de kerk van Rome van Pater Chi-
niquy, De priester, de vrouw en de biechtstoel van dezelfde auteur en de Dage-
raadsbrochure Was Jezus Krankzinnig? van J. Soury. Fel antikatholiek was het 
populaire boek De papenspiegel van de Duits-Poolse auteur Corvin Wier-
bitsky. Het was al in 1848 verschenen en werd vele jaren later nog gretig ge-
lezen. Hoofdstukken hadden titels als: ‘De heilige poppenkraam’ en ‘De 
zedeloosheid in de kerk’, alles rijk geïllustreerd. Informatie of opiniërende 
boeken of brochures die uiteenlopende maatschappelijke en politieke opvat-
tingen verwoordden, had de bibliotheek niet, uitgezonderd natuurlijk publi-
caties over het eigen socialistische gedachtegoed.

De oorspronkelijke teksten van grote socialistische denkers waren zon-
der vertaling niet toegankelijk voor deze lezers. De bibliotheek was dus af-
hankelijk van vertalingen, en lang niet alles was vertaald. Zo ontbrak in deze 
catalogus van 1900 Het kapitaal. De Nederlandse vertaling van het eerste 
deel van de hand van Frank van der Goes verscheen pas in 1901 en een vol-
ledige vertaling liet tot 1910 op zich wachten. Overigens, het Communistisch 
Manifest had de bibliotheek evenmin, hoewel er in 1892 al een Nederlandse 
vertaling was verschenen. Het is niet uitgesloten dat deze oertekst van het 
socialisme via colportage of in de socialistische boekhandels goedkoop en 
gemakkelijk was aan te schaffen, zodat de bibliotheek hieraan geen geld 
hoefde te besteden. Ingewikkelde economische verhandelingen schafte de 
bibliotheek niet aan. De economische theorieën van Marx vonden hun weg 
naar de lezer alleen via een bewerking van Kautsky. Proudhon, Liebknecht 
en Engels schitteren door afwezigheid. Voor niet-economisch geschoolden 
was de Geschiedenis van het Britsche Vakvereenigingswezen van Sydney en 
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Beatrice Webb waarschijnlijk gemakkelijker te verteren. Werken van Neder-
landse socialisten als Domela Nieuwenhuis, Troelstra en Henriette Roland 
Holst had de bibliotheek wel en veel konden de diamantbewerkers ook op-
steken uit de dubbel aanwezige serie De socialisten van H.P.G. Quack.

Maar deden ze dat ook? Hoe geliefd waren deze werken bij de briljant-
slijpersknechten en roosjesnijdsters? De uitleenadministratie biedt uit-
komst. Maina van der Zwan analyseerde de collectieve voorkeur van alle le-
zers over een periode van een halfjaar, dus hoeveel titels van welke auteurs in 
deze periode werden uitgeleend.57 Er waren in totaal ruim tweehonderd le-
zers, maar het verloop was groot, lang niet iedereen was in de hele periode 
van een halfjaar lid. Deze gegevens zijn door mij aangevuld met een onder-
zoekje naar individueel leengedrag van dertig slijpersknechten en negen 
roosjessnijdsters over het hele jaar 1900.58

Net als bij niet-socialistische bibliotheken bleken de leners een sterke 
voorkeur aan de dag te leggen voor romans. Ruim twee derde van de uitle-
ningen betrof romans en verhalen, hoewel deze categorie minder dan de 
helft van de collectie besloeg. De enige andere categorie die redelijk veel 
werd uitgeleend was geschiedenis. Alle andere categorieën, zoals socialis-
me, godsdienst, filosofie, kunst en maatschappijleer, waren veel minder in 
tel. Ook de tijdschriften stonden vooral op de planken te verstoffen. Het was 
dus nauwelijks anders dan bij andere bibliotheken voor de arbeidersklasse: 
ontspanningslectuur werd veel vaker gevraagd dan andere titels. En binnen 
de ontspanningslectuur was er een sterke voorkeur voor Zola en Heijer-
mans. De grote belangstelling van de lezers voor Franse literatuur – 9 pro-
cent van de collectie en 22 procent van de uitleningen – was bijna geheel op 
het conto te schrijven van Zola.

Gezamenlijk namen de lezers in een periode van een halfjaar De droom 
van Zola twintig keer mee naar huis, net als Ghetto van Heijermans. Bij een 
uitleentermijn van één week betekent dat dat deze boeken bijna permanent 
uitgeleend waren. Zola’s Germinal kwam vijftien keer van de plank, Nana in 
deze periode veertien keer. Maar in het lijstje meest uitgeleende romans 
stonden ook de aloude Camera Obscura, werken van de ook in deze kringen 
immens populaire Justus van Maurik en van Georges Ohnet, auteurs die in 
‘gewone’ volksbibliotheken ook niet misstonden. Naast een ‘hitlijst’ van af-
zonderlijke romans, is er een lijstje te maken van auteurs die populair waren. 
Natuurlijk scoren de genoemde auteurs opnieuw hoog,59 maar daarnaast 
was Couperus favoriet, net als Cremer, Van Lennep, Werner, Ouida en Bos-
boom-Toussaint. Behalve in de keuze voor Zola en soortgelijke auteurs, 
komt de socialistische overtuiging van de lezers ook tot uiting in de voor-
keur voor werken van Cornélie Huygens en Multatuli.60 Opvallend in de lijst 
van meest uitgeleende auteurs is Shakespeare, een teken dat sommige arbei-
ders het vaste voornemen hadden om zich de hogere cultuur eigen te maken.
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De gegevens over individuele lezers laten zien dat de roosjessnijdsters 
gemiddeld iets meer lazen dan de slijpersknechten: 21 tegen 18 boeken per 
jaar. Vanzelfsprekend gaan achter deze gemiddelden verschillen schuil, 
vooral bij de mannen. Het gemiddelde bij de roosjessnijdsters weerspiegelt 
redelijk goed het individuele lezersgedrag, omdat alle vrouwen nagenoeg 
het hele jaar trouw de bibliotheek bezochten, bij de mannen was er veel meer 
variatie. Een veellezer bij de slijpersknechten was bijvoorbeeld N. Betel die 
52 boeken leende, of A. de Jong met 48 boeken, tegenover A. Mozes, A. 
Heertje of A. Blitz, die nog geen vijf boeken meenamen. Van de dertig slij-
persknechten waren er maar veertien die het hele jaar door boeken leenden, 
anderen haakten eerder af, soms al na een maand, of werden pas in de loop 
van het jaar lid. Het verloop was erg groot, voortdurend haakten tientallen, 
vooral mannelijke lezers af en kwamen er nieuwe bij.

N. Betel was vooral dol op Cremer, van wie hij negen boeken leende. 
Bosboom-Toussaint, Werner, Van Maurik en Zola vielen ook in de smaak 
(vier tot zeven geleende titels). Verder had hij vóór 1900 kennelijk al de eer-
ste delen van Klaasje Zevenster en De ellendigen gelezen, want in dit jaar 
volgden de overige vier delen van elke titel. De vrouw die den moed had van 
Grant Allen, Kamertjeszonde, Gedichten van Vondel en de Camera Obscura, 
naast nog een paar romans van onbekende auteurs sloten het gedeelte fictie 
af. In het non-fictiegenre leende hij Bebels De vrouw en het socialisme, een 
boek over prostitutie in de Oudheid, een deeltje ideeën van Multatuli, naast 
een bewerking van Loon, prijs en winst van Marx. De keuze van zijn collega 
A. de Jong waaierde breder uit. Hij leende maar van een auteur veel boeken: 
Couperus, van wie hij maar liefst zeven boeken meenam in dat jaar. Voor 
de rest las hij van Ten Brink vier boeken, van een drietal andere auteurs nog 
twee of drie (Aletrino, Buysse, Conscience en Scott). Verder is er een lange 
lijst van bekende en onbekende auteurs van wie hij maar een boek las. Ge-
heel anders dan de meeste lezers ging zijn belangstelling helemaal niet uit 
naar Zola, althans niet in dat jaar. Er is bij zijn keuze wel een zekere voor-
keur voor het naturalisme te bespeuren, maar dat komt ook doordat de bi-
bliotheek veel van dit soort auteurs in huis had. Non-fictieboeken die hij 
leende waren van Bakoenin, Bebel en Darwin, naast wat geschiedenis en 
reisbeschrijvingen.

De roosjessnijdster R. Peper had een grote honger naar kennis, vooral 
naar boeken over de maatschappelijke positie van de vrouw. Natuurlijk las 
ze Grant Allen, maar ook titels als De vrouw, haar verleden, heden en toe-
komst, De natuurlijke historie der liefde, Sociale schetsen van Hélène Mercier, 
De slavernij der vrouw van John Stuart Mill, een boek over seksuele hygiëne 
en een aantal medische verhandelingen. Daarnaast leende ze een enkel boek 
over muziek en godsdienst. Net als De Jong leende ze van veel auteurs maar 
een boek. Ze las onder andere de Camera Obscura, Goethes Faust, Barthold 
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Meryan van Cornélie Huygens, één titel van Thérèse Hoven, van Ebers, Dic-
kens, Zola en Heijermans. Alleen Couperus deed het met drie titels iets be-
ter. Ongeveer een derde van de door haar geleende werken waren geen ro-
mans. Voor het theoretisch-socialistische gedachtegoed had ze, althans in 
dat jaar, geen belangstelling.

Peper had met haar ene boek van Thérèse Hoven en helemaal niets van 
Elisabeth Werner een wat ander leespatroon dan veel van haar collega’s. 
Gemiddeld legden de roosjessnijdsters een grotere voorkeur aan de dag 
voor Hoven en Werner, die bij de slijpersknechten op veel minder sympa-
thie konden rekenen. Zola, Dickens en Scott waren daarentegen minder in 
tel bij de vrouwen. Maar vrouwelijke lezers stortten zich bepaald niet alleen 
maar op gemakkelijke, romantische verhalen. Ze lazen beduidend meer van 
Couperus dan de mannen en evenveel van Multatuli. Hoewel de romans 
van Thérèse Hoven vrijwel alleen op een vrouwelijk leespubliek kon reke-
nen, leenden mannen ook werk van Elisabeth Werner, zij het minder dan de 
vrouwen. Uiteraard is ‘lenen’ niet identiek met ‘lezen’. Wat betreft de non-
fictie verdienen deze mannen en vrouwen die slechts een paar jaar elemen-
tair onderwijs hadden gehad, onze bewondering. Na een lange werkdag 
ploeterden zij ’s avonds op Bakoenin, Bebel of Quack, verdiepten zich in 
moeilijke teksten als Goethes Faust of een toneelstuk van Shakespeare, en 
probeerden hun algemene ontwikkeling bij te spijkeren. Vanzelfsprekend is 
de basis van dit onderzoekje naar het individuele leesgedrag te smal. Meer 
onderzoek is nodig om de hier geconstateerde leespatronen te nuanceren.

De collectie van de bibliotheek van ‘Streven naar Verbetering’ werd in de 
loop van 1902 de kern van de nieuw op te zetten bibliotheek van de andb. 
Opnieuw werd er flink uitgepakt voor het bibliotheekwerk, geheel in de lijn 
van de optimistische verwachting dat de bibliotheek het ‘beste en onfeil-
baarste instrument’ was ter opvoeding en ontwikkeling van de vakgenoten. 
Maar liefst ƒ 2000 werd geïnvesteerd, waarvan de helft voor de aanschaf van 
boeken en de andere helft voor boekenkasten, bindwerk en catalogi.61 De 
bibliotheek telde in 1902 2500 titels, een aantal dat steeg tot meer dan drie-
duizend in 1906.62

Hoewel leenregisters voor de periode na 1900 ontbreken, weten we wel 
iets over de belangstelling voor de bibliotheek. In 1904 telde de bibliotheek 
bijna zevenhonderd leners, mannen en vrouwen, die gezamenlijk tussen 
september 1903 en september 1904 ruim 23.000 boeken leenden, gemiddeld 
per persoon 34 boeken. Per lezer zijn dit behoorlijke aantallen, maar de ze-
venhonderd bibliotheekbezoekers zijn maar een klein deel van de duizen-
den leden van de andb, niet veel meer dan 10 tot 15 procent. In de jaren na 
1904 steeg het aantal lezers wel, maar een echte groei zat er niet in. Een piek 
tijdens de oorlog, toen er veel werkloosheid heerste, werd gevolgd door een 
flinke daling.63 Het gemiddelde aantal uitgeleende boeken per lezer fluctu-
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eerde ook, van bijvoorbeeld twintig 
in 1906, naar boven de veertig tijdens 
de oorlog.

Interessant is dat de uitbreiding, 
vooral de grote sprong van de duizend 
delen van ‘Streven naar Verbetering’ 
naar drie keer zo veel in 1906 bepaald 
niet alleen ten goede kwam aan al die 
voortreffelijke literatuur en de ‘we-
tenschappelijke’ werken waar de ar-
beiders en arbeidsters zo van konden 
profiteren. Inderdaad, flink werd uit-
gepakt met de aanschaf van verant-
woorde boeken van naturalistische 
auteurs als Heijermans, Henri Borel 
en Cyriel Buysse, en van anderen als 
Couperus, Bosboom-Toussaint en 
Ebers. Engelse auteurs als Braddon 
en Mrs. Oliphant, zo populair bij de 
Nutsbibliotheken, kregen in de ver-
nieuwde collectie nog steeds niet of 
nauwelijks een plaatsje en ook aan de 
wildwestverhalen van Aimard werd geen geld gespendeerd. Maar daarnaast 
werd volop werk aangeschaft van vrouwelijke auteurs die door de literaire 
kritiek werden neergesabeld. In de ‘oude’ bibliotheek was er bijvoorbeeld 
niets te vinden van Marie Corelli, hoewel er toen al heel wat romans van 
haar vertaald waren, een paar jaar later konden de lezers kiezen uit negen 
titels. De complete serie sentimentele romans van Cornélie Noordwal 
(1869-1928), evenmin in de catalogus van 1900, stond nu op de planken, of 
liever: stond er bijna nooit, want zij was een van de meest gevraagde auteurs. 
Het aantal werken van Duitse romantische auteurs als Marlitt, Werner en 
Eschstruth werd uitgebreid en onze ‘eigen’ Thérèse Hoven steeg van drie 
titels naar 25! Het aantal melodrama’s van de Franse auteur Georges Ohnet 
nam toe van negen naar 21 en ook het toch al respectabele aantal avonturen-
romans van Jules Verne werd nog eens flink vermeerderd. Nieuw in de 
bondsbibliotheek waren ook de zeventien delen spannende verhalen van 
Capt. Frederick Marryat (1792-1848), die begin twintigste eeuw nog altijd 
heel populair waren.64

Dit aanschafbeleid was ongetwijfeld ingegeven door de lezersvoorkeu-
ren, want net als bij andere bibliotheken moest de bibliotheekcommissie keer 
op keer constateren: ‘Wat wordt er het meest gelezen en gevraagd? Niet de 

Omslag van de ANDB-catalogus van 1906. In het 
midden staat: ‘Kennis is kracht’. 
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geestesproducten van onze groote letterkundigen en kunstenaars. Niet de 
werken van mannen van naam op wetenschappelijk en sociologisch gebied. 
(…) Gelezen worden bijna als regel boeken met spannende verhalen, vol van 
verrassende wendingen (…). De zin voor het ongewone, het griezelige, en 
niet te vergeten de zin voor lectuur op sexueel gebied, bepaalt gewoonlijk den 
aard der te lezen boeken. (…) De Bibliotheek-Commissie beijvert zich om 
het beste dat onze literatuur voortbrengt u aan te bieden. Zij tracht gaande-
weg het minder goede te vervangen door het allerbeste, en werkt zoodoende 
krachtig mede om uwen smaak te ontwikkelen.’65 Het zou zo een bibliotheek-
commissie van het Nut kunnen zijn die hier aan het woord is.

Uit dit citaat spreekt dezelfde hoop dat men door het betere aan te bieden 
de lezers vanzelf zou verleiden dit ook te kiezen. De bibliotheekcommissie 
van de andb overdreef wel een beetje met het gejeremieer over het bedenke-
lijke gehalte van het romangenre dat het meest in de smaak viel, want tot de 
meest gelezen auteurs behoorden ook Zola, Couperus en Bosboom-Tous-
saint, maar helemaal ongelijk had ze niet. Ondanks de teleurstellingen bleef 
de bond de collectie echter uitbreiden en hopen op betere tijden. Als moder-
ne organisatie had de andb voldoende financiële middelen om de bibliotheek 
overeind te houden. De bondsbibliotheek had daardoor in vergelijking met 
andere volksbibliotheken een riant budget.66 Maar ondanks de grote investe-
ring van vlak na de eeuwwisseling en latere financiële injecties ging het niet 
geweldig met de lezersaantallen van de bibliotheek. De zo gewenste funda-
mentele verbetering van de lezerssmaak deed zich evenmin voor.

Hoe is deze socialistische volksbibliotheek nu het beste te typeren? We 
zien hier een enigszins merkwaardig fenomeen. De socialistische bewe-
ging, die zich zo afzette tegen de bourgeoisie en het kapitalisme waar het 
ging om de sociale, economische en politieke verhoudingen, kopieerde op 
cultureel gebied een groot deel van het burgerlijke patroon. Net als bij het 
Nut hadden de leiders van de socialistische beweging nu eenmaal het bur-
gerlijke cultuurideaal als referentiekader en ze koesterden hooggespannen 
verwachtingen over de beschavende en moreel verheffende invloed van de 
genietingen van de hoge cultuur. Op de lijsten van aanbevolen werken van 
het Nut stonden daardoor heel wat literaire werken die ontbraken in de 
meer prozaïsche werkelijkheid van de Nutsbibliotheek. Bij deze socialisti-
sche collectie was het verschil tussen de burgerlijke norm en de werkelijk-
heid geringer. De afdeling fictie leek sterk op die van het Leesmuseum, zij 
het dat ‘Streven naar Verbetering’ aangewezen was op Nederlandse verta-
lingen van buitenlandse auteurs, en natuurlijk over een veel kleinere col-
lectie beschikte. Maar de bibliotheekbeheerders van ‘Streven naar Verbete-
ring’ staken geen stokje voor romans van auteurs die de elite zelf wel las, 
maar verbood of op zijn minst marginaliseerde in andere volksbibliothe-
ken: Zola, Heijermans, Couperus, Van Eeden en Van Deyssel. Er was geen 
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betutteling of dwang van bovenaf, wel trachtte de bibliotheekcommissie de 
lezers voor te lichten en te adviseren.

Het segment triviale lectuur, verwaarloosd in de aanbevelingslijsten van 
het Nut en zo overvloedig aanwezig in de Nutsbibliotheken, was in deze 
socialistische bibliotheek aanvankelijk tamelijk klein, geheel volgens de 
ideologie. Bij het ontstaan van de grote Bondsbibliotheek lukte het echter 
niet om doof te blijven voor de voorkeur van lezers naar spannende of ro-
mantische verhalen. Hoewel de socialistische leiders net als de voormannen 
van het Nut, ervan overtuigd waren dat alleen goede boeken een weldadige 
invloed hadden, waren de socialistische bibliotheekcommissies een stuk 
minder panisch dan die van andere volksbibliotheken. Het hameren op het 
rechtstreekse verband tussen een slecht of triviaal boek en de zedelijke on-
dergang van de lezer kwam hier niet voor. Maar met de oprichting van de 
nieuwe bondsbibliotheek verwaterde de specifieke positie van de socialis-
ten. Net als bij het Nut, Weten en Werken en de fabrieksbibliotheek van 
Conrad, bevatte de collectie veel ontspanningslectuur van telkens dezelfde 
populaire auteurs.

Een ander verschil tussen enerzijds een willekeurige volksbibliotheek 
van het Nut of aanverwante instellingen en anderzijds die van ‘Streven naar 
Verbetering’ lag in de omvang en inhoud van de categorie non-fictie. We 
zagen al dat in de Haarlemse Nutsbibliotheek de ontspanningslectuur ver 
boven de andere rubrieken uittorende en dat alles wat zweemde naar socia-
lisme of feminisme taboe was. Daarin stond Haarlem niet alleen. Sterker 
nog, alle politieke en religieuze stromingen kwamen er in de Nutsbibliothe-
ken bekaaid af. De socialistische bibliotheek bood daarentegen veel non-
fictie aan die algemene ontwikkeling beoogde, naast nogal wat titels die de 
basis vormden voor socialistische politieke en ideologische scholing. Wat 
die laatste categorie betreft, leek er dus bij ‘Streven naar Verbetering’, net als 
in veel confessionele bibliotheken, alleen ruimte te zijn voor werken die het 
eigen standpunt verkondigden. In dat opzicht had het dwergbibliotheekje 
van de Jonge Vooruitstrevend-Vrijzinnigen een unieke positie, want hoewel 
niet het hele politieke spectrum vertegenwoordigd was in de collectie, was 
er wel veel. In dat opzicht leken de vooruitstrevend-vrijzinnigen op de open-
bare bibliotheken, die ernaar streefden om werken van elke politieke en reli-
gieuze kleur op te nemen. Wat betreft het bijbrengen van vakkennis schoten 
alle volksbibliotheken tekort, zeker Weten en Werken, die wel de pretentie 
had deze vakkennis aan te dragen. De bibliotheek van het Museum voor 
Kunstnijverheid had theoretisch wél, maar in de praktijk toch niet het karak-
ter van een vakbibliotheek voor arbeiders die hun vakbekwaamheid wilden 
verhogen. De Technische Boekerij voorzag begin twintigste eeuw in deze 
leemte. Net als een aantal andere bibliotheken schonk deze instelling haar 
boekerij al vrij snel aan de openbare bibliotheek.
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Dat de bezoekers van de socialistische bibliotheek in de praktijk niet veel 
belangstelling hadden voor doorwrochte politieke of wetenschappelijke 
werken is niet zo verwonderlijk, ook in dat opzicht leek hun leengedrag op 
dat van zowel de eliteleesgezelschappen als de bezoekers van de Nutsbiblio-
theken en andere volksbibliotheken. Hoe interessant het leesgedrag van 
deze groep arbeiders ook is, we moeten niet uit het oog verliezen dat de be-
zoekers van de andb-bibliotheek een voorhoede vormden van een op zich-
zelf al selecte groep arbeiders, namelijk de leden van de andb. Erg algemeen 
was zelfs onder de socialistische andb-leden de honger naar theoretische 
kennis, algemene ontwikkeling of literaire meesterwerken dus niet. Het ant-
woord op de vraag Marlitt of Marx viel vaak in het voordeel van de eerste 
uit. Maar niet altijd. Er waren niet véél arbeiders en arbeidsters die ’s avonds 
boeken lazen om hun kennis van de wereld, de geschiedenis, het socialisme 
en de fraaie letteren te vermeerderen, maar ze waren er wel.
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11 

Commerciële bibliotheken

Op maandag 1 juli 1918 publiceerde het landelijke katholieke dagblad Het 
Centrum het volgende bericht:

We waren onlangs toevallig in een boekwinkel, waarvan de niet-ka-
tholieke eigenaar tevens de bezitter is van een uitgebreide biblio-
theek, die het ‘elck wat wils’ huldigt. Het spreekt vanzelf, dat de z.g. 
prikkellectuur sterk vertegenwoordigd is. De cataloog vermeldt bijv. 
al de perverse werken van naturalisten als Zola en Cyriel Buysse. 
Welnu, we zagen bij die gelegenheid een troepje Roomsche jongelui 
uit den arbeidersstand, ijverig zoeken in dezen catalogus en nader-
hand flaneerden ze over straat, elk met een paar boekdeelen onder 
den arm. Het geval maakte op ons een diepen indruk. Het waren al-
len jongens van goed katholieke ouders. Ze hadden de Roomsche 
school bezocht, die hun het beste had meegegeven, wat het onder-
wijs maar geven kan en zie, nu komen ze in de ‘Sturm und Drangpe-
riode’ huns levens in aanraking met vuilschrijvers en aan de Kerk vij-
andige auteurs en wordt hun ten verderve wat zoo’n kracht ten 
goede voor hen had kunnen zijn…

Ondertekening: een ‘Tukker’. Dit lijkt een verzonnen verhaal, want wat de-
den ‘we’ daar ‘toevallig’ in zo’n goddeloze boekwinkel? Wat de roomse jon-
gelui er te zoeken hadden was duidelijk, maar wat deed de schrijver van dit 
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stukje daar? Verzonnen of niet, het citaat laat voortreffelijk zien waar de 
schoen wrong voor veel katholieke, maar ook protestantse opvoeders. Men 
kon nog zo door het aankweken van innerlijke censuur, door de pauselijke 
boekenwet en eigen bibliotheken trachten lezers te behoeden voor verderfe-
lijke invloeden van verkeerde lectuur, commerciële bibliotheken hadden 
maar één belang: zo veel mogelijk boeken uitlenen. Het liet een leesbiblio-
theekhouder vanzelfsprekend siberisch dat Zola op de Index stond en als 
een katholieke klant een roman van deze verboden schrijver wilde lenen, 
was er voor hem geen enkele reden om daar een stokje voor te steken. Uit het 
citaat spreekt opnieuw het onwrikbare geloof in de parallellie tussen de aard 
van de boeken en de gevolgen voor de menselijke geest. Slechte boeken 
richtten mensen te gronde, deugdzame boeken waren een ‘kracht ten goe-
de’. In de ogen van de katholieke en orthodox-protestantse opvoeders was 
de weg naar de hel geplaveid met lectuur uit de commerciële bibliotheek.

Op zoek naar winkelbibliotheken
Commerciële bibliotheken waren er in soorten en maten. Ze bestonden in 
Nederland al in de achttiende eeuw, zij het dat het toen slechts om enkele 
tientallen ging. Deze vroege uitleenbibliotheken waren verbonden aan def-
tige boekhandels. Bijna allemaal hadden ze romans, toneelstukken en tijd-
schriften in hun collectie, maar ook boeken over wetenschap en kunst in het 
Nederlands, Frans, Duits en Engels. Daarmee sloten ze aan bij de belang-
stelling van een kleine bovenlaag, het geletterde publiek.1 In de negentiende 
eeuw, toen de boekproductie omhoogging en de circulatie toenam, groeide 
ook het aantal commerciële leesbibliotheken en trad differentiatie op. Gaan-
deweg kwam het accent meer op louter ontspanningslectuur te liggen en 
met vertaalde romans, naast de oorspronkelijke versies, trokken ze een gro-
ter publiek dan alleen de geletterde elite.

De commerciële leesbibliotheken zijn omgeven door een onduidelijke 
terminologie. Hoewel hedendaagse onderzoekers vaak ‘winkelbibliotheek’ 
als overkoepelende aanduiding voor alle commerciële bibliotheken hante-
ren, werd deze term noch in de achttiende, noch in de negentiende eeuw 
gebruikt.2 Enig houvast hebben we pas in de twintigste eeuw, maar het is 
niet uitgesloten dat de situatie in de negentiende eeuw wel leek op die in de 
twintigste, zij het op een bescheidener schaal. Globaal bestonden er halver-
wege de vorige eeuw drie soorten commerciële leesbibliotheken. In de eer-
ste plaats winkelbibliotheken in engere zin, ten tweede zelfstandige leesbi-
bliotheken en als derde type leesbibliotheken verbonden aan boekhandels.

Het eenvoudigst waren de winkelbibliotheken, uitleenbibliotheken die 
gewoonlijk bestonden uit een paar honderd beduimelde boeken, geëxploi-
teerd als bijverdienste door winkeliers in van alles en nog wat. Een naam 
hadden ze niet, want in de buurt of in het dorp wist iedereen wel bij welke 
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winkelier je een boek kon lenen. Tot ruim na de Tweede Wereldoorlog bleef 
de buurtbibliotheek in een winkel, zeker op het platteland, een gewoon ver-
schijnsel.3 Anders dan de winkelbibliotheken waren zelfstandige leesbiblio-
theken geen bijverdienste voor de exploitant, maar de belangrijkste inko-
mensbron. De eigenaren van deze bibliotheken hadden dus belang bij een 
aantrekkelijke collectie voor een breed publiek. Sommige van deze biblio-
theken werden geleid door een erkende leesbibliotheekhouder. Dat beteken-
de dat zijn of haar naam was opgenomen in het Adresboek voor den boekhan-
del.4 Maar niet iedere houder van een zelfstandige leesbibliotheek kwam 
hierin voor. Met andere woorden, hij of zij behoorde tot de groep van niet-
erkende leesbibliotheekhouders. Eigenaren van uitleenbibliotheken van de 
derde categorie, die verbonden waren aan boekhandels, behoorden altijd tot 
de erkende leesbibliotheekhouders. Zij vroegen doorgaans hoge contribu-
ties en hun collecties bestonden, behalve uit Nederlandstalig werk, ook uit 
romans en tijdschriften in vreemde talen. Ze hadden duidelijk een wat ont-
wikkelder klantenkring voor ogen dan de zelfstandige, veelal op de brede 
massa gerichte leesbibliotheken.

Was deze driedeling nu ook van toepassing op de negentiende eeuw? Ver-
moedelijk wel, maar helaas is onze kennis van de commerciële bibliotheken 
in die eeuw erg beperkt, omdat er nauwelijks directe bronnen zijn. Winkel-
bibliotheken, zo ze in de negentiende eeuw al bestaan hebben, zijn meestal 
verdwenen zonder een spoor na te laten in de bronnen. Over de zelfstandige 
leesbibliotheken is evenmin veel bekend, omdat pas in de twintigste eeuw de 
registratie van dit soort bibliotheken gebruikelijk werd.5 Dat maakt elke 
schatting over het aantal zelfstandige leesbibliotheken een slag in de lucht. 
Dat ze bestonden, staat wel vast. In feite weten we nog het meest over de 
boekhandelsbibliotheken. De eigenaren ervan, die als hoofdactiviteit de 
boekhandel hadden, werden vrijwel allemaal lid van de boekhandelsvereni-
ging. Daardoor werden ze in het Adresboek opgenomen en werd bij hun naam 
vermeld of ze naast de boekhandel een leesbibliotheek exploiteerden. Welis-
waar gebeurde die vermelding niet erg systematisch, maar als men van jaar 
tot jaar de boekhandelaren in het Adresboek volgt, is wel een idee te krijgen 
van hun aantal en bestaansperiode. Van een aantal bibliotheken is bovendien 
meer bekend op basis van catalogi. In die catalogi staan veelal de leenvoor-
waarden en ze geven informatie over de omvang en inhoud van de collecties. 
Maar van de bezoekers, de lezers, ontbreekt elk spoor.6 We moeten het dus 
doen met de boekhandelsbibliotheken, met de wetenschap dat het commerci-
ele leencircuit groter, mogelijk veel groter moet zijn geweest.

Uit het Adresboek blijkt dat het aantal boekhandelsbibliotheken in de ne-
gentiende eeuw fors toenam ten opzichte van de voorafgaande eeuw. Het 
groeiende aantal commerciële bibliotheken, die soms tientallen jaren bleven 
bestaan, is een bewijs van hun succes. Marja Keyser kwam in haar onder-
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zoek naar commerciële bibliotheken in Amsterdam op een aantal van ‘meer 
dan 55’ voor de periode omstreeks 1850. Vermoedelijk zijn dit vrijwel alle-
maal bibliotheken verbonden aan een boekhandel. Keyser noemt wel een 
paar voorbeelden van zelfstandige uitleenbibliotheken als inkomensbron 
voor een weduwe. Van der Laan, die de situatie in Groningen onderzocht, 
meldt dat er sedert de jaren veertig van de negentiende eeuw vrij constant 
vijf leesbibliotheken in de stad waren te vinden.7

Naast informatie uit catalogi en het Adresboek zijn er ook wel gegevens 
over de commerciële sector uit andere bronnen, maar die moeten met de 
nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het is namelijk niet on-
denkbaar dat voorstanders van de openbare bibliotheek de commerciële 
bibliotheken in de schrilste kleuren schilderden, om een prachtige instel-
ling als de openbare bibliotheek des te beter te doen uitkomen. De informa-
tie over de commerciële bibliotheken die uit de pen van deze pleitbezorgers 
komt, is daarom niet altijd betrouwbaar en heeft een sterk moralistische 
inslag.

Dat geldt minder voor de Nederlandsche Protestantenbond. Eind negen-
tiende eeuw constateerde de bond in een onderzoek naar wat ‘ons volk leest’ 
weliswaar bezorgd dat sommige leesbibliotheekhouders het wat minder 
nauw namen met de goede zeden, maar van verdachtmaking van de hele sec-
tor was geen sprake.8 Jammer genoeg stuitte de bond in zijn onderzoek op 
de nodige argwaan bij degenen die er een uitleenbibliotheek als kostwinning 
op na hielden. Veel leesbibliotheekhouders weigerden informatie te geven. 
De reden: ‘Men zag ons klaarblijkelijk voor speurhonden, misschien wel van 
de politie aan.’ Daarom was de bond blij met de medewerking van een lees-
bibliotheekhouder ‘in een volksbuurt in een van onze grootste steden’, die 
geen sensatieromans in zijn collectie had. Deze leesbibliotheekhouder had 
een leesstatistiek gemaakt van de wensen van duizend lezers, een teken dat 
het een behoorlijk grote instelling moet zijn geweest. Bij zo’n omvang zal 
het hier om een zelfstandige leesbibliotheek zijn gegaan.9 Veel negatiever 
was de auteur van de passage over de katholieke jongelui aan het begin van 
dit hoofdstuk. Hij vond het vanzelfsprekend dat in een commerciële boek-
handelsbibliotheek de ‘z.g. prikkellectuur sterk vertegenwoordigd’ was.

Vooroordelen over de commerciële bibliotheek waren er dus genoeg. De 
ruzie die ontstond tussen de onvermoeibare voorvechter en grondlegger 
van de openbare bibliotheek in Nederland, Henri Greve,10 en een flink aantal 
houders van Haagse commerciële bibliotheken valt buiten de tijdsperiode 
van dit boek – de kwestie speelde namelijk eind jaren twintig – maar is te 
mooi om er hier geen aandacht aan te besteden.11 Dit voorval laat goed zien 
hoe diep de mentale kloof was tussen de openbare en de commerciële bi-
bliotheken. Na onderstaande paragraaf keren we terug naar de Haarlemse 
leesbibliotheken.
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De dame met de drie corsetten, ofwel Greve op oorlogspad
Henri Greve greep al jaren bij elke gelegenheid de kans om de commerciële 
bibliotheken, door hem ‘huurbibliotheken’ genoemd, te vuur en te zwaard te 
bestrijden. Al in zijn proefschrift uit 1906 had hij geschreven: ‘Er wordt dik-
wijls, en dikwijls genoeg met reden, laag neergezien op deze bibliotheken. 
Doorgaans zijn zij slecht verzorgd, bevatten veel pikante en sensationeele 
lektuur en worden meest geëxploiteerd ten koste van het publiek, als bijver-
dienste voor den kleineren boekhandel.’12 Naarmate hij ouder werd, werd hij 
bepaald niet milder. Ruim twee decennia later ging het om een kwestie door 
Greve aangezwengeld in het liberale dagblad Het Vaderland met daarop een 
felle discussie in het Nieuwsblad voor den boekhandel.

Waar was het allemaal om begonnen?13 Greve was toentertijd directeur 
van de openbare bibliotheek in Den Haag. Een artikel in Het Vaderland van 
begin februari 1927 schetste hoe goed het ging met zijn bibliotheek. Het aan-
tal bezoekers steeg, de omvang van de collectie ook. En omdat de stad even-
eens groeide, werden in nieuwe wijken filialen gesticht. De olb hoopte zo 
extra klanten te trekken. Lezers van alleen maar romans waren immers niet 
zo geneigd op de bus te stappen om naar de gratis olb in het centrum te 
gaan. Ze waren dan minstens vier keer zo duur uit als wanneer ze naar de 
eerste de beste leesbibliotheek in hun wijk gingen. Op dit juichende artikel 
kwamen een paar ingezonden brieven van mopperende bibliotheekhouders, 
die in de olb een door de gemeente gesubsidieerde concurrent zagen. Deze 
brieven waren niet erg vinnig van toon. Wat Greve daarom heeft bezield om 
een paar dagen later in een interview met Het Vaderland uitgebreid zijn gal te 
spuwen over de commerciële bibliotheken, is een raadsel:

Er zijn in onze stad twee categorieën huurleesbibliotheken, de para-
siteerende en de goede. Het woordje slecht als graadaanduiding voor 
de eerste categorie leesbibliotheken geeft bij lange na niet het kwaad 
weer, dat deze bibliotheken kunnen stichten. Het is noodzakelijk, dat 
dit soort verdelgd wordt, om het eens duidelijk uit te drukken, want 
deze bibliotheken speculeeren op ’s menschen zucht naar sensatie en 
prikkelen met ongewenschte lectuur, waar allerlei verkeerde dingen 
uit voort kunnen vloeien.

Het waren ‘veelal bibliotheken aan een winkel verbonden’, die ‘een abnor-
maal hooge prijs’ vroegen per boek: acht, negen of tien cent. De tweede ca-
tegorie betrof ‘die der goede huurleesbibliotheken, zooals onze stad er eeni-
ge telt’. Het verschil tussen deze laatste instellingen en de olb was dat zij 
uitsluitend romans uitleenden, terwijl het boekenbezit van de olb voor 80 
procent uit wetenschappelijke lectuur bestond. En het romangedeelte van 
de olb betrof klassieke en letterkundig hoogstaande werken die bij het pu-
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bliek nog niet bekend waren en dus ook niet tot het boekenbezit van de ‘goe-
de’ huurbibliotheken behoorden. Aan het eind van het interview herhaalde 
Greve nogmaals dat de eerste, parasiterende categorie van particuliere uit-
leenbibliotheken ‘met alle middelen uitgeroeid moeten worden. Zij werken 
als vergift’. Het boek als vergif, de oude metafoor deed het nog altijd goed.

De Haagse leesbibliotheekhouders waren razend. 37 van hen onderte-
kenden een adres aan B&W, waarin zij bezwaar maakten tegen de stichting 
van alweer een filiaal van de olb. Ze citeerden daarbij uitvoerig uit het arti-
kel in Het Vaderland en ontkenden de aantijgingen ervan. Het adres en het 
krantenartikel werden kort daarop vrijwel integraal weergegeven in het 
Nieuwsblad voor den boekhandel. De redactie van het Nieuwsblad daagde 
Greve uit om zijn mening met voorbeelden te onderbouwen. Greve toog on-
middellijk aan het werk en kwam triomfantelijk met bewijsmateriaal op ba-
sis van de catalogi van maar liefst tachtig Haagse leesbibliotheken die in zijn 
bezit waren. Fijntjes bracht hij de 37 ondertekenaars van het adres onder de 
aandacht dat ze dus lang niet alle particuliere leesbibliotheken vertegen-
woordigden.

Greve had een lijstje gemaakt van verdachte titels die hij was tegengeko-
men in de catalogi. Hoewel het verleidelijk is om ze alle 22 op te sommen, 
hier een selectie: De dame met de drie corsetten,14 De maîtresse van Papa, De 
mooie Françoise onder hypnotischen invloed van een Apache, Gestilde passie, 
De naaktlooper, De meisjesjager, of de man met 40 vrouwen, De schijnheilige 
wellusteling en De vrouwelijke vampier. Zonder dat het ergens expliciet staat, 
was de redactie van het Nieuwsblad duidelijk niet onder de indruk van het 
lijstje. Geen van deze titels kwam meer dan vier keer voor in de tachtig bi-
bliotheken, en de meeste maar een keer. De redactie vond dat als de open-
bare bibliotheek haar opvoedende taak serieus wilde nemen en dit soort 
misstanden wilde bestrijden, dat er dan ‘naar de grootste volledigheid’ 
moest worden gestreefd. Men wilde dan wel eens precies weten hoeveel bi-
bliotheken waren onderzocht, wat het aantal boeken per leesbibliotheek 
was, hoeveel minderwaardige boeken er in die collecties voorkwamen en 
om welke titels het ging. Het Nieuwsblad wilde eerst de ‘aard en de omvang’ 
van de uitwassen weten voordat men maatregelen kon nemen om ze te be-
strijden en hoopte van dr. Greve een duidelijk antwoord te krijgen op de 
vraag ‘hoe hij zich dat “verdelgen” dan denkt’.

Nu gingen lezers van het Nieuwsblad zich ermee bemoeien. Zo merkte 
een briefschrijver op: ‘Zou er een reden zijn een leesbibliotheek met 30.000 
boeken, waaronder laat ons zeggen 5 van het bewuste lijstje, te bestempelen 
als “een verderfelijke instelling”, welke “verdelgd” moet worden?’ Greve 
krabbelde meteen terug: hij had het woord ‘verdelgen’ wel in het interview 
met Het Vaderland gebruikt, maar zou ‘dien term in een eigenhandig ge-
schreven stuk stellig hebben vermeden (…) omdat “verdelgen” onnoodig 
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dik en beschamend mal klinkt. Al pratende laat men wel eens een superlatief 
vallen, waarvoor de bedachtzame pen zou passen.’ Maar, benadrukte hij, 
het waren niet louter ‘de schuine, de vunzige, de zwoele romannetjes [die] 
de smaak van het leesgrage publiek op den duur ontoegankelijk maken voor 
serieus, moeilijker en dieper literair werk’. Het probleem was veel groter, 
want ‘het leesgrage maar meerendeels ongeschoolde en goedgeloovige pu-
bliek meent werkelijk in de stapels laf, klef, valsch en onzinnig maakwerk 
geestelijk voedsel te vinden’. Niet alleen De maîtresse van Papa baarde hem 
dus zorgen, maar ook de vele honingzoete romans van Hedwig Courths-
Mahler,15 de Tarzan-verhalen en de avonturen van privédetective Nick Car-
ter, titels die helemaal niet vunzig of onzedelijk waren, gaf Greve toe. Maar 
wie eenmaal de smaak van deze boeken te pakken had, was ‘doorgaans voor 
steviger kost verloren’.

Greve slikte het ‘verdelgen’ dus in en zei dat hij eigenlijk ‘bestrijden’ had 
bedoeld, maar verbreedde tegelijkertijd zijn afkeuring tot de hele afdeling 
verstrooiende lectuur van de huurleesbibliotheek voor het ‘ongeschoolde en 
goedgeloovige’ publiek. Greve had kennelijk ook wel door dat zijn lijstje van 
verwerpelijke titels niet de verpletterende indruk had gemaakt waarop hij 
had gehoopt. Hij had gedacht aan te tonen hoe erg het allemaal was, maar de 
reacties waren eerder dat het nog wel meeviel. Greve deed nog een laatste 
poging en prees de olb aan als instelling die als taak had de lezers van dit 
slag romans af te houden. Anders dan de commerciële leesbibliotheken 
werd de olb door de overheidssubsidie niet wegens de rentabiliteit gedwon-
gen ‘het publiek zoveel mogelijk te volgen óók in het fluttige, gemakkelijke en 
oppervlakkige’.

Ook wat betreft het lijstje met titels sloeg hij de plank hier en daar stevig 
mis. Greve zelf gaf toe dat hij per abuis De naaktlooper in het rijtje van por-
nografische boeken had opgenomen, maar niet getreurd, voor deze titel had 
hij tien andere, verzekerde hij.16 Maar helaas waren er wel meer titels op het 
lijstje die er niet thuishoorden. Wouter Nijhoff schreef in het Nieuwsblad 
dat een rooms-katholieke priester hem zelf had verzekerd dat Gestilde pas-
sie ‘een braaf R.K. boekje van weinig beteekenis’ was.17 Nijhoff was daar-
mee nog niet klaar, want hij voegde eraan toe: ‘het onbenullige, tamme 
boekje van den ouderwetschen, braven Paul de Kock, “de dame met de drie 
corsetten” heb ik bijna een halve eeuw geleden gelezen en als ik mij goed 
herinner staat er geen onvertogen woord in’. En daarmee was het misluk-
ken van zijn kruistocht tegen de huurbibliotheken Greve zelf waarschijnlijk 
ook wel duidelijk.

Wat uit deze discussie naar voren komt, is dat Den Haag in de jaren twin-
tig een dicht netwerk van commerciële leesbibliotheken had. Misschien was 
het aantal van tachtig dat Greve noemt enigszins overdreven. Een van de 
schrijvers van een ingezonden brief wees er namelijk op dat er wellicht ook 
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kerkelijke bibliotheken en bibliotheken van stichtingen onder de tachtig te 
vinden waren ‘welke niets met de attaque van den heer directeur te maken 
hebben’. Hoe dan ook, het ging om veel meer Haagse leesbibliotheken dan 
het Adresboek voor den boekhandel in 1927 registreerde, want daar werden er 
‘maar’ 28 genoemd. Dat zal ook in Haarlem het geval zijn geweest. Naast de 
geregistreerde leenbibliotheken moet nog een heel scala aan niet-geregis-
treerde hebben gefunctioneerd. Het ligt immers voor de hand dat eind ne-
gentiende, begin twintigste eeuw het aantal leesbibliotheken steeg. Stijging 
van de welvaart en verkorting van de werkdag stelden meer mensen uit de 
laagste sociale klassen in staat om meer tijd te besteden aan lezen. Deze toe-
name zal zich vertaald hebben in een groei van het aantal goedkope com-
merciële instellingen.

Greve deed zijn best de hele sector verdacht te maken. Tevergeefs, is wel 
duidelijk. Natuurlijk zijn de collecties van de Haagse commerciële bibliothe-
ken de grote onbekenden in deze hele discussie, maar het is uiterst onwaar-
schijnlijk dat de ‘schuine, vunzige en zwoele romannetjes’ overheersten. Als 
Greve ook maar een bibliotheek had kunnen vinden die vooral ‘pikante sen-
satieverhalen en opwindende roversverhalen’ aanbood, dan zou hij zeker 
niet hebben nagelaten hebben dat op te schrijven.18 Er zullen best wel enkele 
leesbibliotheken zijn geweest die ook een scheut aanboden van dit genre. In 
Greves opvatting waren de ‘goede’ huurleesbibliotheken, die geen gewaag-
de lectuur aanboden, echter een uitzondering. De resultaten van zijn ‘on-
derzoek’ lijken eerder op het tegendeel te wijzen.

Haarlemse leesbibliotheken
In Haarlem zijn er in de periode 1850-1920 volgens het Adresboek voor den 
boekhandel veertig verschillende leesbibliotheken geweest. Soms waren ze na 
een paar jaar alweer verdwenen, andere bleven decennialang bestaan.19 Het 
aantal nam in deze periode zeker toe, maar een explosieve groei deed zich in 
die zeventig jaar niet voor. In het decennium 1850-1860 waren er zeven lees-
bibliotheken actief, tussen 1910 en 1920 waren dat er tien. Het lijkt er echter 
op dat de bibliotheken begin twintigste eeuw gemiddeld heel wat groter wa-
ren dan voor 1880. Van de vier leesbibliotheken van voor 1880 waarvan we de 
omvang van de collectie kennen, hadden drie minder dan duizend titels, de 
grootste had 1900 titels. Dit is een groot verschil met 1900, toen van de vier 
bekende collecties de kleinste 1800 titels telde en de grootste 5100.

Begin twintigste eeuw waren slechts een, hooguit twee bibliotheken te 
vinden, verbonden aan op het eerste gezicht ‘branchevreemde’ winkels, eer-
der geen enkele. In het Haarlemse Adresboek van 1904-1905 wordt D. van 
Baren genoemd, die een winkel in feestartikelen had, naast een leesbiblio-
theek. En ook D. Staal combineerde in dat jaar zijn winkel, eveneens in 
feestartikelen, met een uitleenbibliotheek.20 Dat is minder vreemd dan het 
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lijkt, want Staal drukte ook felicitatie- en nieuwjaarskaarten en gaf scheur-
kalenders uit. Bovendien stond hij tien jaar eerder in het Adresboek voor den 
boekhandel als boekhandelaar en leesbibliotheekhouder. Maar er hebben 
ongetwijfeld nog meer marginale bibliotheekjes bestaan, die niet tot het 
Adresboek van de gemeente Haarlem doordrongen en zeker niet tot het 
Adresboek voor den boekhandel.

De adresboeken zijn ook weinig mededeelzaam over de aanwezigheid 
van zelfstandige leesbibliotheken in Haarlem. Voor de hele tweede helft van 
de eeuw telde ik er op basis van het Adresboek voor den boekhandel maar 
twee, die het beide maar enkele jaren uithielden. In de vroege twintigste 
eeuw had M. Strijland meer succes. Hij begon in 1909 met zijn leesbiblio-
theek.21 Zijn uitleenbibliotheek moet succesvol zijn geweest, want ze bleef 
tot 1948 bestaan. Veel houvast biedt evenmin de beroepentelling van 1899, 
die een aparte categorie ‘archivarissen en bibliotheekhouders’ onderscheid-
de.22 De categorie ‘archivarissen en bibliotheekhouders’ telde eind negen-
tiende eeuw 24 mensen, onder wie één jonge vrouw. De bibliotheekhouders 
zijn vanzelfsprekend niet allemaal leesbibliotheekhouders, de bibliothecaris 
van de Stadsbibliotheek of van Teylers hoorden ook tot deze categorie. Het 
is dus onmogelijk om op basis van dit aantal een schatting te geven van het 
aantal zelfstandige leesbibliotheekhouders.23 Latere beroeps- en bedrijfstel-
lingen geven geen informatie op gemeenteniveau.

We weten meer over de leesbibliotheken verbonden aan een boekhandel. 
Vaak bleven ze tientallen jaren bestaan en opvolgers namen niet alleen de 
boekhandel over, maar ook de leesbibliotheek. Zo nam R.F. van Arum in 
1848 de boekhandel annex leesbibliotheek over van zijn voorganger. Op zijn 
beurt deed hij de zaak, inclusief de leesbibliotheek, in 1863 over aan zijn op-
volger, de al genoemde E.E. von München, die tot 1872 de zaak alleen dreef 
en daarna, tot 1881, samen met Jac. Rookmaaker. Een bibliotheekcatalogus 
uit 1877 is gepubliceerd onder hun beider naam. In de jaren tachtig publi-
ceerde Rookmaaker een eigen catalogus en regelmatig vervolgcatalogi van 
zijn ‘Leesbibliotheek van Hollandsche, Fransche, Engelsche en Duitsche 
boeken’, totdat G.F. Gunning de zaak, inclusief de leesbibliotheek, overnam 
in 1896. Tot begin twintigste eeuw komen we zijn naam tegen. Deze leesbi-
bliotheek ging dus minimaal een halve eeuw mee. Eveneens langer dan een 
halve eeuw bestond de leesbibliotheek van het boekhandelsgeslacht Van 
Brederode, catalogi van deze firma zijn er helaas niet.

Ook uit andere steden zijn voorbeelden bekend van langdurige, succes-
volle combinaties van boekhandel en leesbibliotheek. De kroon spant waar-
schijnlijk de leesbibliotheek van de Leidse boekhandelaren Van der Hoek. 
De oude Van der Hoek nam in 1822 een reeds bestaande leesbibliotheek 
over, die tot eind negentiende eeuw onder de naam Gebr. Van der Hoek in de 
familie bleef. Hun opvolgers hielden het daarna nog lang vol. Pas in 1926 
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verscheen de laatste catalogus, die toen ruim zestienduizend titels telde. De 
uitleenbibliotheek bleef tot eind jaren dertig bestaan.24 Het lange leven van 
deze Leidse uitleenbibliotheek en ook de leesbibliotheekdynastieën in Haar-
lem zijn een teken dat deze leesbibliotheken op voldoende lezersbelangstel-
ling konden rekenen.

Niet alle leesbibliotheken waren echter succesvolle ondernemingen. Dit 
blijkt uit een boedelbeschrijving van een van de kleinere Haarlemse onder-
nemers in het boekenvak die een leesbibliotheek exploiteerde, Jan Gerrit-
sen, actief tussen 1848 en 1859. Afwisselend vermeldt het Adresboek voor 
den boekhandel zijn bedrijf als een leesinrichting, een leesbibliotheek, een 
kantoorwinkel, een papierwinkel, een kunsthandel en boekbinderij, telkens 
voor maar een of twee jaar. In het Haarlemse Adresboek staat hij jarenlang 
als boekhandelaar. Hij overleed op 12 juli 1859, 33 jaar oud, met achterlating 
van zijn vrouw, moeder en zuster.25 Het wordt snel duidelijk waarom van 
zijn nalatenschap een boedelbeschrijving werd gemaakt. De financiën wa-
ren een chaos. Tegenover de inboedel van ruim ƒ 400 en een winkelinventa-
ris van ongeveer hetzelfde bedrag staat een enorme lijst van schulden, meer 
dan ƒ 5000. Omdat de administratie slecht was bijgehouden, moesten de 
erfgenamen via advertenties in diverse kranten schuldeisers zien op te spo-
ren. Ook moesten ze proberen om een grote hoeveelheid kleine vorderingen 
binnen te halen. Gerritsen had meer dan ƒ 1000 te goed van allerlei mensen 
die nog moesten betalen voor geleverde boeken, papier of het gebruik van de 
leesbibliotheek.26

Deze leesbibliotheek was bescheiden van omvang: negenhonderd delen, 
die samen op ƒ 90 werden geschat. Aan nieuwe boeken stonden alleen maar 
kerk- en kinderboeken op de planken (samen ƒ 24), de rest van de inventaris 
bestond uit kantoorartikelen. Waarschijnlijk leverde Gerritsen andere boe-
ken alleen op bestelling, omdat het aanhouden van een voorraad te veel ri-
sico opleverde. Omdat Gerritsen en zijn vrouw hun huis in de Grote Hout-
straat in eigendom hadden, is het uiteindelijke saldo van de boedel misschien 
toch nog positief geweest. Volgens de boedelbeschrijving zette de weduwe 
het bedrijf voort, maar van een vermelding in het Adresboek van den boek-
handel of dat van Haarlem ontbreekt enig spoor.

Naast de summiere informatie uit de adresboeken weten we veel meer 
van tien Haarlemse leesbibliotheken, alle verbonden aan een boekhandel, op 
basis van bewaarde catalogi en supplementen. Deze geven niet alleen inte-
ressante informatie over titels, genres en aantallen boeken, maar vaak ook 
over leenvoorwaarden en andere regels.27 De oudste twee zijn beide van de 
‘Leesinrigting’ van A.C. Kruseman uit de jaren veertig. De collectie groeide 
in pakweg tien jaar van vierhonderd naar bijna negentienhonderd titels. Veel 
kleiner was de collectie van de leesbibliotheek van J.M. Schalekamp. Uit een 
catalogus van 1870 blijkt dat hij zo’n zeshonderd titels in huis had en, anders 



339

dan Kruseman, had hij geen Engelse en Duitse boeken in zijn collectie, wel 
Nederlandse en Franse. Korte tijd was ook F.H.P. Krelage, een familielid 
van de bekende J.H. Krelage, actief. Hij nam in 1857 de boekhandel annex 
leesbibliotheek van S. Sybrandi over. Erg fortuinlijk was hij niet, want in 
1865 ging de zaak al failliet. Zijn leesbibliotheek bestond uit zes- tot zeven-
honderd Nederlandse titels en ruim honderd Engelse; andere talen bood hij 
niet aan.28

Hierboven is al een aantal catalogi van Jac. Rookmaaker genoemd. De 
eerste is van 1877 met zijn compagnon Von München, later, in de jaren tach-
tig, publiceerde hij zijn eigen catalogus met supplementen. Van ongeveer 
1900 dateert de catalogus van zijn opvolger, G.F. Gunning. In deze boek-
handelsdynastie groeit de collectie tussen 1877 en 1900 van bijna 2700 tot 
ruim vijfduizend titels. De catalogus met twee supplementen van de leesbi-
bliotheek van P. Kuipers is ook van vlak voor 1900. Aanvankelijk had Kui-
pers een bescheiden collectie van duizend Nederlandse titels en nog geen 
honderd titels in vreemde talen, maar hij verdrievoudigde zijn collectie bin-
nen een paar jaar. Zijn bibliotheek omvatte toen ruim 1900 Nederlandstali-
ge titels en 750 Franse, Duitse en Engelse. Van zijn opvolger G.W. Groeneveld 
hebben we alleen een supplement-catalogus van begin twintigste eeuw, 
waaruit blijkt dat deze collectie verder groeide naar drieduizend titels. Ook 
van rond de eeuwwisseling is de catalogus van de Firma De Haan & Zoon, 
die alleen een Nederlandstalige collectie had van 1800 titels. Ten slotte hield 
boekhandel H. de Vries er tussen 1905 en halverwege de jaren twintig een 
leesbibliotheek op na, die volgens een catalogus uit 1915 bijna 4500 Neder-
landstalige titels telde. Daarnaast had hij ook buitenlandse titels te leen, 
maar daarvan is geen catalogus bewaard. Daarmee konden de leesbibliothe-
ken van H. de Vries en die van Gunning zich qua omvang van de romancol-
lectie meten met die van het Leesmuseum, dat ongeveer vierduizend titels 
aan binnen- en buitenlandse romans, poëzie en toneel in huis had. Het aan-
tal catalogi van de leesbibliotheken is alles bij elkaar te gering voor een diep-
gaande onderlinge vergelijking. Het aantal is echter groot genoeg om een 
beeld te krijgen van wat ze te bieden hadden aan de lezer die zich te goed 
voelde voor de gratis volksbibliotheken, geen zin had te kiezen uit de door de 
pastoors of dominees gescreende collecties, of voor wie het Leesmuseum of 
de nog chiquere Vereeniging te deftig en te duur waren.

Voor ƒ 1,50 per kwartaal
De catalogi geven in de eerste plaats informatie over de abonnementsprij-
zen en andere leenvoorwaarden. Er waren veel uiteenlopende regelingen, en 
collecties verschilden ook in omvang, maar de prijs voor een abonnement 
op het lenen van boeken was nagenoeg overal hetzelfde, namelijkƒ 1,50 per 
kwartaal. P. Kuipers was een uitzondering. Hij vroeg voor de Hollandsche 
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leesbibliotheek ook ƒ 1,50 per kwartaal, maar vijftig cent extra als men uit 
zijn zeer bescheiden collectie buitenlandse romans wilde lenen. Misschien 
rekende hij wat extra’s om zijn leesbibliotheek, vooral het buitenlandse ge-
deelte, op te bouwen. Vrijwel alle leesbibliotheken boden naast het abonne-
ment de mogelijkheid los een boek te lenen, meestal voor een dubbeltje per 
week, soms onder voorwaarde van een forse borgsom. Natuurlijk komt hier 
de prachtige passage van Multatuli in gedachten, waarin hij beschrijft hoe 
Woutertje Pieterse met bevend hart een exemplaar van de roversroman Glo-
rioso leent bij een Amsterdamse leesbibliotheek. Wouter telde veertien stui-
vers neer, omdat hij wist ‘dat men in ’n leesbibliotheek “pand” eiste van on-
bekende klanten’.29

Hoeveel mensen net als Woutertje Pieterse een boek voor een dubbeltje 
leenden, en hoeveel een abonnement hadden, is onbekend. Wel is vast te 
stellen dat een abonnement op de boekhandelsbibliotheken alleen maar in-
teressant was voor degenen die veel lazen, want iemand die hooguit een 
boek per week las, was per kwartaal goedkoper uit door telkens één boek te 
lenen voor een dubbeltje. De commerciële bibliotheken waren natuurlijk 
erg duur, of het nu ging om het dubbeltje voor het lenen van maar een boek, 
of om een abonnement van ƒ 1,50 per kwartaal. Deze bedragen waren to-
renhoog in vergelijking met de veel goedkopere of zelfs gratis filantropische 
en confessionele bibliotheken. Veel mensen die daar hun boeken vandaan 
haalden, zullen hun gezicht dus maar zeer zelden in een commerciële boek-
handelsbibliotheek hebben laten zien. Ook goedkopere commerciële volks-
bibliotheken waren nog altijd duurder dan het Nut, de bibliotheek van Vin-
centius of van de Nederlandsche Protestantenbond. De abonnementsprijs 
van ƒ 1,50 per kwartaal is een teken dat deze boekhandelsbibliotheken in elk 
geval een redelijk welgesteld publiek voor ogen hadden. De substantiële aan-
tallen boeken die werden aangeboden in het oorspronkelijke Frans, Duits of 
Engels wijzen daarnaast op een tamelijk ontwikkelde doelgroep.

Voor degenen die een abonnement wel gemakkelijk konden betalen, was 
het mogelijk om het lenen van boeken en tijdschriften te combineren, terwijl 
soms ook de nieuwste romans per apart abonnement werden aangeboden. 
Het is zinnig hier even stil te staan bij wat de tijdgenoten bedoelden met 
‘leesbibliotheek’ en ‘leesinrichting’. Een uitleenbibliotheek verbonden aan 
een boekhandel noemde zichzelf doorgaans leesbibliotheek. Geleende boe-
ken werden een of twee keer per week aan huis opgehaald en omgewisseld 
voor nieuwe als de lezer in de ingeleverde boeken een wensenlijstje had ge-
legd. Voor de lezers leek de leesbibliotheek dan veel op het systeem van de 
circulerende literatuur van een leesmuseum of leesgezelschap.30 Zelf naar de 
bibliotheek gaan kon natuurlijk ook. Naast de leesbibliotheek bestond soms 
ook een ‘leesinrichting’. Dat hield in dat men een abonnement kon nemen 
op een of meerdere tijdschriften.31 Twee keer per week, soms zelfs drie keer, 
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werden nieuwe tijdschriften thuisbezorgd en oude opgehaald, een soort 
leesportefeuille dus. Natuurlijk was deze service, zeker in combinatie met 
een bezorg- en ophaaldienst voor boeken, tamelijk arbeidsintensief voor de 
boekhandelaar, waarschijnlijk de reden dat niet iedereen eraan begon.32 Om-
streeks 1900 lijkt er aan de gewoonte om boeken thuis te bezorgen en op te 
halen een einde te komen. De tijdschriftencirculatie, de leesportefeuille, 
bleek een veel langer leven beschoren, ze bestaat zelfs tot op heden. Maar 
aan de combinatie van leesbibliotheek en tijdschriftencirculatie lijkt vanaf 
ongeveer 1920 een einde te komen. Waarschijnlijk verzelfstandigde toen de 
exploitatie van leesportefeuilles. De combinatie van boekhandel en leesbi-
bliotheek bleef, zoals gezegd, nog lang bestaan.

Een enkele maal komen we het woord ‘leesinrichting’ tegen als overkoe-
pelende benaming van leesbibliotheek en tijdschriftenuitleen samen. Zo 
had A.C. Kruseman in de jaren 1840 een leesinrichting van ‘Hollandsche, 
Fransche, Engelsche en Hoogduitsche Werken van Smaak’. Zijn leesinrich-
ting breidde hij volgens eigen zeggen op uitdrukkelijk verzoek van zijn le-
zers uit met een bescheiden aantal tijdschriften. Kruseman bood abonne-
menten aan op de boeken, óf de tijdschriften, óf allebei. Bij de Haarlemse 
boekhandelaar P. Kuipers lag het weer wat anders. Hij had omstreeks 1900 
naast zijn leesbibliotheek een leesinrichting van ‘Nieuwe Romans, in vier 
talen, waaruit men iedere week een pas verschenen boekdeel ontvangt’. De 
boeken circuleerden enige tijd onder degenen met een abonnement op de 
leesinrichting, waarna ze een plaatsje kregen in de leesbibliotheek. Maar 
normaal gesproken betekende ‘leesinrichting’ de mogelijkheid zich te abon-
neren op tijdschriften.

Om het de lezers zo veel mogelijk naar de zin te maken, boden de biblio-
theekhouders allerlei combinatieabonnementen aan. Bij De Haan & Zoon 
kostte een abonnement op de boeken net als bij de anderen ƒ 1,50 per kwar-
taal. Lezers konden zich daarnaast abonneren op de leesinrichting van 52 
tijdschriften. Men kon een abonnement nemen op een afzonderlijk tijd-
schrift, maar het was goedkoper een abonnement te nemen op een leesporte-
feuille van 10, 15, 21 of, voor de gepassioneerde tijdschriftenlezers, op alle 52 
tijdschriften. De Haan verzekerde zijn lezers bovendien: ‘Voor iedere acht 
intekeenaren op hetzelfde werk, wordt een nieuw exemplaar aangeschaft, 
zoodat ieder der lezers elke aflevering ontvangt in de maand waarin ze ver-
schijnt.’ Los daarvan bood De Haan voor ƒ 2 een abonnement aan op La Re-
vue Hebdomadaire, geen tijdschrift, maar een serie romans, reisverhalen en 
geschiedenisboeken, waarvan elke week een nieuw deel verscheen. Een an-
der voorbeeld is de bibliotheek annex leesinrichting van J.M. Schalekamp, 
die voor ƒ 8 per jaar een abonnement aanbood op twintig binnen- en buiten-
landse tijdschriften en op de leescirkel van nieuwste binnen- en buitenlandse 
romans, maar zonder gebruik van de bibliotheek. Bij een ander abonnement 
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kreeg de lezer voor ƒ 6 per jaar tien binnenlandse tijdschriften, de nieuwste 
binnenlandse romans en het vrije gebruik van het ‘Hollandsche’ gedeelte 
van de bibliotheek.

Ik sta hier kort stil bij het soort tijdschriften dat de boekhandelsbiblio-
theken aanboden. Kort, omdat het inhoudelijk onderzoek naar dit zo boei-
ende aspect van de negentiende-eeuwse leescultuur nog maar nauwelijks 
van de grond is gekomen.33 Kruseman had een bescheiden aanbod van acht 
tijdschriften, waaronder De Gids, Het Leeskabinet, Vaderlandsche Letteroefe-
ningen en De Tijd. De lezer kon een combinatieabonnement nemen, waar-
door hij slechts ƒ 3 per jaar meer kwijt was voor het lenen van boeken én 
tijdschriften. Gezien de hoge abonnementsprijzen – omstreeks 1850 ƒ 12 
voor De Gids bijvoorbeeld – was dat aantrekkelijk. Meer dan de latere tijd-
schriftenaanbieders richtte Kruseman zich exclusief op een intellectueel pu-
bliek met veel belangstelling voor kunst en literatuur. Zijn ‘Leesinrichting’ 
maakt als geheel de indruk dat zij naadloos aansloot bij de achttiende-eeuw-
se commerciële bibliotheken die zich oriënteerden op een deftig publiek.

Na de catalogi en supplementen van Kruseman, die allemaal van de jaren 
veertig dateren, hebben we pas weer informatie over het tijdschriftenaan-
bod van J.M. Schalekamp, op basis van zijn catalogus van 1877. Hij had het-
zelfde soort intellectuele bladen als Kruseman (De Gids, Wetenschappelijke 
Bladen, Het Leeskabinet), maar er is ook duidelijk wat luchtiger kost, zoals 
het Humoristisch Album en De Hollandsche Illustratie. Naast zijn tien Neder-
landse tijdschriften had hij ook tien buitenlandse, in drie talen, zoals Revue 
des deux Mondes, het vooraanstaande Franse equivalent van De Gids, het sa-
tirische blad Punch, het populaire Duitse familieblad Die Gartenlaube en het 
humoristische blad Kladderadatsch. Omstreeks dezelfde tijd had boekhan-
delaar Jac. Rookmaaker naast zijn leesbibliotheek een leesinrichting van 
tijdschriften, maar van de inhoud is niets bekend. Gunning, Kuipers en 
Groeneveld hadden waarschijnlijk helemaal geen tijdschriftenafdeling, dus 
voor gegevens over het aanbod blijven de tijdschriftenafdelingen van De 
Haan en wat later De Vries over.

Met zijn ‘Maandelijksche Tijdschriften-Leesinrichting’ van 52 tijdschrif-
ten was De Haan een grote aanbieder. Als deze tijdschriften een afspiege-
ling zijn van zijn leespubliek, dan was de variëteit groot. Enerzijds waren er 
tijdschriften bij die mikten op een politiek, literair of maatschappelijk geïn-
teresseerd publiek (De Gids, De Nieuwe Gids, Vragen des Tijds, De Holland-
sche Revue, Revue des deux Mondes en Punch). Overheersend was echter het 
verstrooiende genre. Tot De Haans aanbod behoorden Boon’s geïllustreerd 
Magazijn en allerlei andere binnen- en buitenlandse ‘illustraties’, familiebla-
den als Eigen Haard en Die Gartenlaube en tamelijk veel in het humoristische 
genre, onder andere het Humoristisch Album, de Fliegende, de Lustige en de 
Meggendorfer Humoristische Blätter, Kladderadatsch, Journal amusant en Le 
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Rire. Minder lollig, meer op het informatieve vlak, bood De Haan ten slotte 
nog een abonnement aan op de populaire serie reisverhalen gebundeld in De 
Aarde en haar Volken. Het tijdschriftenassortiment van De Haan laat goed 
zien hoeveel goedkoper de lezer uit was door zich bij deze boekhandel te 
abonneren op een tijdschrift. Een gewoon abonnement op De Gids kostte 
omstreeks 1900 inmiddels het forse bedrag van ƒ 15 (ongeveer 7 150 naar 
huidige maatstaven), een abonnement via de leesinrichting van De Haan 
ƒ 2,25. Het grote nadeel was natuurlijk dat een lezer maar weinig tijd kreeg: 
twee keer per week werden de portefeuilles omgewisseld en verdween het 
blad weer uit de huiselijke salon.

Over het tijdschriftenaanbod van De Vries weten we veel minder dan dat 
van De Haan. In een advertentie kondigde De Vries aan dat een aantal tijd-
schriften en series voor tien cent per deel ‘ter lezing te bekomen’ waren en 
noemde: ‘De Aarde en haar Volken, Eigen Haard, De Huisvriend, Hollandsche- 
en Katholieke Illustraties, als ook: Literaire- en Wetenschappelijke Tijdschriften, 
enz.’34 Een lezer kon zich bij hem niet abonneren op een tijdschrift, maar kon 
kennelijk een hele jaargang lenen. De tijdschriftenafdeling functioneerde dus 
niet als circulerende leesinrichting, maar als deel van de bibliotheek.

In vergelijking met de filantropische bibliotheken lag de grote aantrek-
kingskracht van deze leenbibliotheken niet alleen in de leesportefeuilles met 
tijdschriften, maar zeker ook in hun ruime openingstijden, de onbeperkte 
leenmogelijkheden en natuurlijk in het soort boeken in hun collectie. De 
meeste bibliotheken waren zes dagen per week open van acht of negen uur 
’s ochtends tot acht of negen uur ’s avonds. Aan een sluiting in de zomer-
maanden deden ze niet. Hartstochtelijke lezers konden zo het hele jaar door, 
zes dagen per week terecht en naar hartelust lenen, want een maximum aan 
het aantal te lenen boeken was er niet. De boekhandelsbibliotheken waren 
met hun ruime openingstijden een paradijs voor lezers met veel tijd om te 
lezen. Een lezer die na drie dagen een boek uit had, kon het bij de commer-
ciële bibliotheek meteen omruilen voor een ander, terwijl de snelle lezer bij 
het Nut nog elf dagen geduld moest oefenen.

Deze bibliotheken hadden helemaal geen last van de problemen waar-
mee alle liefdadige, stichtelijke en opbouwende bibliotheken worstelden. Dit 
waren vooral de beperkte beschikbaarheid van goedwillende burgers om 
openstelling en uitleen te organiseren en het geldgebrek dat verhinderde een 
behoorlijke collectie op te bouwen. Het gevolg laat zich raden: het aantal per 
lezer te lenen boeken werd beperkt. De boekhandelaar moest daarentegen 
toch aanwezig zijn, als boekhandelaar kon hij gemakkelijk zijn collectie op 
peil houden en, ook al werd hij door de leners gestoord bij ander werk, de 
leesbibliotheek leverde inkomen op. De niet-commerciële bibliotheken 
kostten alleen maar geld.

De grote variatie in aangeboden abonnementen laat zien dat de commer-
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ciële leesbibliotheekhouders probeerden het elke lezer naar de zin te maken. 
Ze opereerden in een markt waarin de abonnementsprijzen elkaar niet veel 
ontliepen en, zoals we zullen zien, de collecties onderling evenmin funda-
menteel verschilden. Ook waren ze allemaal in het centrum gevestigd, zodat 
geen van hen een locatievoordeel kon uitbuiten. Ze moesten hun aantrek-
kingskracht hebben van hun service en het aanbod van de specifieke combi-
natieabonnementen. De commerciële leesbibliotheken boden geen gelegen-
heid ter plekke te lezen. Waarom de Franse ‘cabinets de lecture’ en de Engelse 
‘circulating libraries’ wel adverteerden met hun goed verlichte en verwarmde 
leeszaal is niet zo gemakkelijk te verklaren. Het kan zijn dat de Britse com-
merciële bibliotheken meer concurreerden met de leeszalen van de leesmu-
sea. In Frankrijk was het leesmuseum een niet erg tot ontwikkeling komende 
vorm van sociabiliteit.35

Hollandsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche romans
Als geheel waren collecties van de leesbibliotheken erg aantrekkelijk voor de 
lezers, omdat de leesbibliotheekhouders hun aanbod afstemden op de le-
zersvoorkeuren. Moralistische of opvoedende overwegingen speelden geen 
rol, zoals bij de bibliotheken op confessionele grondslag of het Nut. Voor 
ons zijn de catalogi daarom interessant. Een leesbibliotheekhouder zal im-
mers niet zo snel titels van een nauwelijks gevraagde auteur in zijn collectie 
opnemen. De catalogi zijn echter geen volmaakte weerspiegeling van de le-
zersvoorkeuren. Eenmaal aangeschafte titels, ook al worden ze weinig uitge-
leend, zullen vaak jaren en jaren op de plank blijven staan, omdat er altijd 
een lener voor kan komen. Zolang een bibliotheekhouder de ruimte niet no-
dig heeft voor zijn boekhandel, staan weinig gevraagde exemplaren niet in 
de weg. Het was bijvoorbeeld juist de bloei van zijn boekhandel in nieuwe en 
antiquarische boeken, die H. de Vries noopte om halverwege de jaren twin-
tig van de vorige eeuw zijn leesbibliotheek te verkopen.36 Dit is een ander 
punt: leesbibliotheken werden vaak en bloc doorverkocht, al dan niet aan de 
volgende eigenaar van een boekhandel. Als de nieuwe eigenaar geen tijd be-
steedde aan het opschonen van de collectie, bleef verouderde lectuur waar-
voor weinig belangstelling meer was, gewoon staan.

Toch moeten we aan dit punt niet te zwaar tillen. De meeste bibliotheek-
houders beijverden zich om regelmatig een geheel nieuwe catalogus uit te 
brengen en tussendoor, soms jaarlijks, vervolgcatalogi en supplementen uit 
te geven, opdat ze konden laten zien wat ze allemaal nieuw aanschaften. De 
collecties vertoonden daardoor een behoorlijke dynamiek en bestonden uit 
een mix van oudere en recente literatuur. Ik geef hier wat algemene karakte-
ristieken op basis van een aantal min of meer vergelijkbare overzichtscata-
logi uit het begin van de twintigste eeuw, namelijk die van Rookmaaker en 
zijn opvolger Gunning, Kuipers, De Haan en De Vries.37 De andere catalogi 



346

komen alleen in de tekst aan bod.
Een blik in de catalogi leert dat de 
commerciële bibliotheken, althans 
deze, helemaal niet uitsluitend sen-
timentele of pikante romannetjes 
aanboden, zoals boze tongen be-
weerden, maar goed waren voor-
zien van werk van Nederlandse en 
buitenlandse literaire auteurs. Het 
ijzeren repertoire van gevierde ne-
gentiende-eeuwse auteurs als Mul-
tatuli, Mevr. Bosboom-Toussaint, 
Hendrik Conscience, Jacob van 
Lennep en J.J. Cremer was in 1900 
nog evenveel in trek als het recente-
re werk van min of meer eigentijdse 
schrijvers als Louis Couperus, Jus-
tus van Maurik, Melati van Java en 

Jan ten Brink. Wat betreft de buitenlandse auteurs is het niet anders. De 
meeste bibliotheken waren ruim voorzien van Scott, Dickens, Eliot en Oui-
da. Ook de Duitse ‘professorenromans’ van Felix Dahn en Georg Ebers, die 
zo in tel waren bij de lezers van het Leesmuseum, ontbraken niet. Van de 
populariteit die het werk van de Hongaarse schrijver Jókai bij de elite ge-
noot, is echter veel minder terug te zien. Er bestonden niet zoveel verta-
lingen in het Nederlands, dus geen wonder dat hij ontbreekt bij De Haan en 
De Vries, die alleen maar Nederlandstalig werk aanboden. Van de biblio-
theken met een Duitstalige afdeling scoorde alleen Kuipers met tien titels 
van Jókai goed.

Het grote verschil tussen commerciële bibliotheken en het Nut – en in 
het kielzog daarvan alle bibliotheken op confessionele grondslag – was dat 
de commerciële bibliotheken ‘de perverse werken van naturalisten als Zola 
en Cyriel Buysse’ in de collectie hadden en de andere bibliotheken niet. De 
‘toevallige’ bezoeker van een commerciële leesbibliotheek uit het begin van 
dit hoofdstuk had al tot zijn spijt geconstateerd dat deze auteurs gemakkelijk 
te krijgen waren. Tot 1900 hadden de katholieken en protestanten nog niet 
heel veel te vrezen. Net als Heijermans moest Buysse toen nog aan zijn pro-
ductiefste periode beginnen, de aantallen van hun boeken zijn daarom be-
scheiden of komen helemaal niet voor in de catalogi van Rookmaaker, Gun-
ning, Kuipers en De Haan. Zola had omstreeks de eeuwwisseling natuurlijk 
al wel veel titels op zijn naam staan, maar pas in de jaren negentig kwamen 
Nederlandse vertalingen langzaam op de markt.

Net als Georg Ebers was Dahn een hoogleraar 
die historische romans schreef. 
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Dit verklaart waarom Zola in 1890 ontbreekt bij de Nederlandstalige af-
deling van Rookmaaker. Maar Rookmaaker liep evenmin erg warm voor de 
volop verkrijgbare Franstalige exemplaren, want hij had slechts vier titels in 
huis. Het gebrek aan talenkennis van zijn publiek kan niet de reden zijn, want 
bijna de helft van zijn buitenlandse collectie bestond uit Franstalige boeken. 
Mogelijk was dit een bewuste keuze van Rookmaaker.38 Zijn opvolger Gun-
ning haalde de schade snel in: hij had in zijn collectie negen Nederlandse ver-
talingen en negentien oorspronkelijke titels van Zola. Kuipers had van Zola 
21 titels in Nederlandse vertaling en De Haan zelfs 25. Vijftien jaar later had 
De Vries van zowel Zola, Heijermans als Buysse een ruime collectie Neder-
landstalig werk. Zo werd begin twintigste eeuw het contrast tussen de com-
merciële bibliotheken en die op levensbeschouwelijke grondslag nog groter. 
De complete afwezigheid van werken van naturalistische schrijvers in de col-
lecties van het Nut en die van katholieke en protestantse bibliotheken, maak-
te een bezoek aan de ‘huurbibliotheek’ voor jongelui in de Sturm und Drang-
periode van hun leven, ongetwijfeld meer dan aantrekkelijk.

Maar de commerciële bibliotheken hadden meer in huis dan alleen lite-
raire auteurs. Immers, keer op keer werd in lezersonderzoeken geconsta-
teerd dat avonturenromans, sensatieverhalen en liefdesgeschiedenissen veel 
gevraagd werden. Ook deze Haarlemse commerciële bibliotheken kwamen 
in ruime mate aan dit verlangen tegemoet, want het aanbod van populaire 
ontspanningslectuur overvleugelde royaal dat van Nederlandse en buiten-
landse literaire schrijvers. De catalogi laten lange rijen vertaalde titels zien 
van Engelse auteurs van sensatieverhalen of moralistische huiselijke ro-
mans, zoals Mary Elisabeth Braddon, Mrs. Oliphant, Mrs. Henry Wood, 
Charlotte Yonge en Florence Marryat. Meer ontwikkelde lezers smulden 
hier ook van, want het aanbod van onvertaalde romans van deze schrijfsters 
overvleugelt veelal dat van het vertaalde aanbod. Alleen de belangstelling 
voor Marie Corelli valt wat tegen. Gunning en De Haan hadden elk maar 
een Nederlandstalige titel van haar in huis. Aan gebrek aan vertalingen kan 
het niet hebben gelegen: in 1900 waren de wereldwijde bestsellers Smarten 
van satan en Barabbas, een droom over het werelddrama in het Nederlands ver-
taald. Haar populariteit bij lezers die alleen het Nederlands machtig waren, 
was kennelijk nog niet zo groot. Gunning had wel vijf van haar Engelstalige 
romans in zijn collectie. Enige jaren later had de leesbibliotheek van De 
Vries al vijftien vertaalde titels.

Niet verwonderlijk hadden de commerciële bibliotheken ook een ruim 
aanbod van de immens populaire Duitse schrijfsters van liefdesromans als 
Marlitt, Heimburg, Werner en Eschstruth en hun Nederlandse evenknie 
Thérèse Hoven. Maar hier lijkt toch een verschil op te treden met de Engelse 
auteurs. Anders dan de Engelse sensatie- en huiselijke romans werden de 
romans van de Duitse dames vooral in Nederlandse vertaling aangeboden. 
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Dat gold met name voor Eschstruth en Heimburg, en iets minder voor Mar-
litt en Werner. Er was, zo lijkt het, weinig vraag naar deze auteurs in het 
Duits. Betekent dit dat de ontwikkelde lezers, die gemakkelijk Duits konden 
lezen, deze schrijfsters links lieten liggen?

Genres van Franse auteurs die erg populair waren bij de Nutslezers, zo-
als de wildwestverhalen van Aimard, de avonturenromans van Dumas en de 
melodrama’s van Ohnet, waren duidelijk ook favoriet bij de bezoekers van 
de commerciële bibliotheken, zowel vertaald als onvertaald. Dit laatste is 
opnieuw een teken dat deze genres ook gelezen werden door mensen die het 
Frans machtig waren. En de gewaagde Franse romans waarin de commerci-
ele bibliotheken zouden grossieren en die ‘het volk’ vergiftigden? Daar is bij 
deze bibliotheken niet veel van te merken. In de eerste plaats omdat ‘het 
volk’ geen Frans las en wat deze boekhandelsbibliotheken aan pikanterieën 
te bieden hadden, was Franstalig. Het bleef bij tamelijk onschuldige verhaal-
tjes. Van de al genoemde Paul de Kock, schrijver van een omvangrijk en po-
pulair oeuvre van luchtige romans, toneelstukken en vaudevilles, werden 
nagenoeg alleen Franse titels aangeboden. Nederlandse vertalingen beston-
den wel, want tot zijn ontzetting had Henri Greve De dame met de drie corset-
ten in 1927 in maar liefst drie Haagse volksbibliotheken aangetroffen. En in 
advertenties in het socialistische weekblad Asmodée werden al eerder, in de 
jaren tachtig, onder het kopje ‘pikante lectuur’ regelmatig vertalingen van 
De Kock aangeprezen. Titels waren onder andere Het Pruimenlaantje, Gus-
taaf de losbol en Mevrouw Pantalon.39 De boekhandelsbibliotheken schaften 
deze vertalingen niet aan. Rookmaaker was de enige leesbibliotheekhouder 
die vrij veel van De Kock in huis had, maar dan in het Frans. Met zijn 23 
Franstalige titels van De Kock richtte hij zich dus op een clientèle die onmo-
gelijk ‘volks’ te noemen is. Ook Kruseman had voor zijn leesinrichting in de 
jaren veertig titels van De Kock in het Frans aangeschaft.40

Ook van Eugène Sue, die met zijn broeierige Les mystères de Paris (1842-
1843) veel succes had gehad, was weinig te vinden in de Haarlemse commer-
ciële bibliotheken. Anders lag dit voor werk van Johan de Vries (1819-1855), 
de auteur van de Nederlandse variant op Les mystères: De verborgenheden van 
Amsterdam (1844).41 De Nederlandsche Protestantenbond moest natuurlijk 
niets van dit boek hebben en constateerde dat sommige volksbibliotheken 
het in de aanbieding hadden: ‘Een onzer trof een teringlijder aan die met 
gretigheid de Verborgenheden van Amsterdam verslond’, geleend uit een 
volksbibliotheek.42 Opvallend is dat in dit type verhalen een ‘slecht’ boek 
nooit werd gelezen door een kerngezonde, blozende lezer, maar dit terzijde. 
Maar het was nog veel erger dan de Protestantenbond dacht. Niet alleen de 
commerciële volksbibliotheek had dit werk van De Vries, het was ook te vin-
den bij de ‘betere’ commerciële boekhandelsbibliotheken, die nog wel meer 
van De Vries in huis hadden. Desondanks viel het reuze mee met het prik-
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kelende gehalte van de collecties. Het aantal literaire titels mocht dan achter-
blijven bij de simpele liefdesromannetjes en avonturenverhalen, het was nog 
altijd veel groter dan het aantal titels die verwezen naar een – mogelijk – pi-
kant werkje. Regelrecht pornografische leenbibliotheken zullen zeker heb-
ben bestaan, maar kwamen waarschijnlijk maar weinig voor.43

Naast romans namen deze boekhandelaars ook wel eens een non-fictie-
boek in hun bibliotheek op. De Vries had bijvoorbeeld een paar titels in de 
trant van Boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken, Hemel en aarde, po-
pulaire beschrijvingen van het heelal of delen van de Kosmos bibliotheek der Ver. 
v. Natuurvrienden. Ook in andere bibliotheken zwerft er wel eens een infor-
matief boek tussen de romans. Alleen Kruseman lijkt bewust voor non-fic-
tie te hebben gekozen. In 1843 schreef hij in zijn catalogus dat hij zich niet 
langer uitsluitend zou bepalen tot de beste oudere en nieuwe romans, ‘maar 
ook tot lektuur van meer ernstigen aard, reizen, geschiedenis, godsdienstige en 
wetenschappelijke werken’. Hij wilde dus een breder assortiment bieden. 
Hoewel romans in zijn collectie overheersen, zijn er inderdaad ook reisver-
halen te vinden, boeken over het christendom of historische gebeurtenissen, 
biografieën van beroemde personen en een bijna eindeloze rij Franstalige 
fysiologieën van allerlei mogelijke beroepsbeoefenaren. De ‘beste oudere en 
nieuwe romans’ betekende bij Kruseman veel Franse schrijvers: Paul de 

Kroegscène in een geïllustreerde uitgave van De verborgenheden van Amsterdam.
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Kock, daarnaast Balzac, Hugo, Dumas en Sand. Maar hoe belangrijk het 
Frans nog was, blijkt ook uit lange rijen Scott, Dickens en J.F. Cooper in 
Franse vertaling! Overigens had Kruseman Dickens, Scott en Cooper ook 
in het Engels in huis, en van Dickens en Cooper schafte hij bovendien Ne-
derlandse vertalingen aan. Daarmee kon hij lezers met uiteenlopende talen-
kennis bedienen. Uiteraard ontbrak in zijn collectie oorspronkelijk Neder-
lands werk niet, van onder anderen Potgieter, Van Lennep, Toussaint, 
Bilderdijk en Tollens. Bij de Duitstalige literatuur was er natuurlijk Mühl-
bach, die ook bij de latere boekhandelsbibliotheken nog in behoorlijke aan-
tallen voorkwam. Daarnaast had Kruseman veel van August Lafontaine 
(1758-1831), een schrijver die in zijn tijd beroemd was, maar enkele decennia 
na zijn dood compleet vergeten raakte. In latere bibliotheken is dan ook niets 
van hem te vinden.

Het leespubliek van de commerciële bibliotheek: lezen voor bijna iedereen
Het is moeilijk om een idee te krijgen van de lezers van de Haarlemse com-
merciële leesbibliotheken, maar door wat versnipperde informatie over de 
bibliotheken te combineren met de gegevens over de Haarlemse sociale 
structuur zoals die aan het eind van hoofdstuk 7 zijn gepresenteerd, zijn wel 
wat algemene lijnen te trekken.

Aan de top van de sociale piramide konden leeslustige artsen, notarissen, 
hoge ambtenaren, rechters, advocaten, predikanten, grote ondernemers, 
bankdirecteuren en renteniers, die niet genoeg hadden aan hun eigen boeken-
kast, decennialang kiezen tussen het Leesmuseum en de commerciële boek-
handelsbibliotheek. Maar wat bepaalt iemands keuze? Zijn er verschillen 
tussen de leden van het Leesmuseum en de bezoekers van de boekhandels-
bibliotheek? Aan het de kosten kan het niet gelegen hebben. Voor deze groep 
met inkomens die hoger lagen dan ƒ 80 per week, en soms véél hoger, maak-
te de ƒ 6 per jaar voor de commerciële bibliotheek tegenover de ƒ 10 van het 
Leesmuseum niet zoveel uit. Een keuze voor het Leesmuseum lag natuurlijk 
voor de hand als iemand een grote belangstelling had voor de brochures en 
serieuze tijdschriften die ter inzage lagen op de leestafel. En het aandeel van 
de non-fictie in de collectie van het Leesmuseum was weliswaar niet zo heel 
groot, maar er was heel wat meer keus dan bij een commerciële bibliotheek. 
Eveneens kan meegespeeld hebben dat de boeken minder stukgelezen wa-
ren dan in een gewone bibliotheek en alleen maar in handen waren geweest 
van ‘ons soort mensen’. Voor sommigen zal ten slotte de uitstraling van een 
lidmaatschap van het deftige Leesmuseum aantrekkelijk zijn geweest.

Toch is het heel goed denkbaar dat leden van de hogere standen de voor-
keur gaven aan de commerciële bibliotheek boven het Leesmuseum. Een 
belangrijke reden om te kiezen voor de boekhandelsbibliotheek was moge-
lijk het gebrek aan anonimiteit bij het Leesmuseum. Tegenover de aantrek-
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kelijke kanten van het lidmaatschap van een eliteorganisatie als het Leesmu-
seum stond namelijk een aanzienlijke sociale controle. Alleen als iemand 
zijn naam in het leenregister schreef, werd het boek voor hem of haar gere-
serveerd. De leden waren, als ze dat wilden, precies op de hoogte van el-
kaars literaire smaak. De keuze voor de commerciële bibliotheek kan daar-
naast ingegeven zijn door de aantrekkingskracht van de collecties die weinig 
highbrowpretenties hadden. Een keer lekker achter elkaar alle romans van 
mrs. Wood lezen was er bij het Leesmuseum niet bij, en met een passie voor 
Gustave Aimard of Wilhelmine Heimburg kwam je bij het Leesmuseum 
ook niet erg ver, want het had niet of nauwelijks iets van deze auteurs. An-
ders dan het Leesmuseum boden de leenbibliotheken ook de mogelijkheid 
incidenteel een boek te lenen voor een dubbeltje per week per boek. Dit was 
aantrekkelijk voor de leden van de hogere standen, die niet zoveel lazen en 
ook niet speciaal geïnteresseerd waren in de tijdschriften en brochures van 
het Leesmuseum.

Ten slotte is sekse een belangrijke factor voor de keuze van een manier 
van boeken lenen. Alle vooroordelen jegens de lezende vrouw waren om-
streeks 1900 nog lang niet uitgebannen. Geen enkele dame kon lid worden 
van de herensociëteit Trou om daar kranten en tijdschriften te lezen. Voor 
ongehuwde dames uit de betere standen behoorde het lidmaatschap van het 
Leesmuseum in principe wel tot de mogelijkheden, maar brochures en tijd-
schriften lezen in de leeszaal was toch tamelijk ongewoon. Degelijke boeken 
over geschiedenis, volkenkunde en politieke en maatschappelijke vraagstuk-
ken werden door veel mannen gezien als totaal ongeschikt voor vrouwen, 
net als naturalistische romans. Vrouwelijke leden van het Leesmuseum be-
traden letterlijk en figuurlijk een mannendomein, waaruit ze weliswaar niet 
officieel geweerd werden, maar waar ze toch ook niet van harte welkom wa-
ren. Gehuwde vrouwen waren al helemaal zeldzaam bij het Leesmuseum. 
Gehuwde deftige dames en hun dochters lazen misschien de boeken die hun 
echtgenoot of vader voor hen meebracht. Ze waren daarmee van hen afhan-
kelijk om aan boeken te komen, waarmee er meteen ook supervisie was over 
hun leesgedrag. Voor veel lezeressen met belangstelling voor de contempo-
raine letterkunde was de betere boekhandelsbibliotheek daarom een aan-
trekkelijk alternatief.

Het stereotiepe beeld van de bezoekster van de commerciële leesbiblio-
theek als onverzadigbare verslindster van onnozele romannetjes is in elk ge-
val weinig te rijmen met de grote literaire collecties van deze bibliotheken. 
De leesbibliotheken boden volop ‘romans van betere rangorde’, zoals het in 
de tijd zelf heette. In de hele beeldvorming over de commerciële bibliothe-
ken speelden vooroordelen mee ten aanzien van de aard van de collectie, de 
sekse van de bezoekers en hun literaire belangstelling. Overigens is het heel 
goed mogelijk dat meer vrouwen de boekhandelsbibliotheken bezochten 
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dan mannen. Uit hoofdstuk 6 blijkt dat ‘vrouwenhuishoudens’ meer boeken 
lazen dan ‘mannenhuishoudens’ en meer leenden bij het Leesmuseum. Om-
dat het Leesmuseum voor dames uit de betere standen de deur slechts op 
een kier zette, had dat haast automatisch tot gevolg dat deze dames de boek-
handelsbibliotheken relatief vaak bezochten. Veel meer dan een hypothese 
kan dit, bij gebrek aan zicht op de bezoekers van de boekhandelsbibliotheek, 
niet zijn.

Ook de leden van de hogere middengroepen, met inkomens in een catego-
rie van ƒ 40 tot ƒ 80 per week, konden zich het lidmaatschapsgeld voor het 
Leesmuseum of een abonnement op de boekhandelsbibliotheek gemakkelijk 
veroorloven. Die groep zien we inderdaad bij de leden van het Leesmuseum: 
leraren, jonge predikanten, journalisten en redacteuren. Voor de groep met 
inkomens van ƒ 20 tot ƒ 40 per week, de ‘kern van de kleine burgerij’, was de 
contributie voor het Leesmuseum of het abonnementsgeld voor de boekhan-
delsbibliotheek in principe wel op te brengen, maar voor de onderste regio-
nen van deze sociale laag drukten de kosten natuurlijk zwaar op het budget. 
Een enkele hoofdonderwijzer, lagere ambtenaar, kleine rentenier werd nog 
wel lid van het Leesmuseum, vooral dus het intellectuele deel van deze groep. 
Anderen met vergelijkbare inkomens, zoals ambachtsbazen en betere winke-
liers, lieten zich bij het Leesmuseum niet zien, misschien wel bij de boekhan-
delsbibliotheek.

Begin twintigste eeuw kon de groep die zo tussen de ƒ 10 en ƒ 20 per week 
verdiende, zich moeilijk een abonnement op een boekhandelsbibliotheek 
veroorloven, laat staan de contributie van het Leesmuseum. Maar het lenen 
van een paar losse boeken was wel betaalbaar. We komen hier in kringen van 
geschoolde arbeiders, buurtwinkeliers, ambachtslieden, onderwijzers en on-
derwijzeressen, boekhouders en kantoorbedienden. Misschien gingen juist 
deze mensen eerder naar een zelfstandige volksleesbibliotheek, met onge-
twijfeld wat lagere tarieven dan de boekhandelsbibliotheek, zowel voor het 
abonnement als voor het lezen van een paar boeken. Wellicht is het niet eens 
het prijsverschil tussen de volksleesbibliotheken en de boekhandelsbiblio-
theken dat voor deze groep telde. Het is niet ondenkbaar dat lezers de voor-
keur gaven aan een leesbibliotheek in de buurt uit praktische overwegingen. 
Lezers uit deze sociale categorie zullen deels gewoond hebben in de nieuwe 
wijken die sedert 1880 buiten de oude stadskern verrezen: de Leidsebuurt, 
het Rozenprieel en de Amsterdamse buurt. Dit waren wijken voor arbeiders 
en de kleine middenstand, op enige afstand van de boekhandelsbibliotheken, 
die allemaal in het centrum waren gevestigd. Een houder van zo’n volkslees-
bibliotheek omschreef zijn lezers als ‘mindergegoeden en kleine burgers’, de 
groep dus die niet heel arm was, maar ook zeker niet welgesteld. Hij speci-
ficeerde zijn klanten verder als: ‘werkmenschen uit alle vakken; onderwijze-
ressen en onderwijzers (…) verder een groot aantal lezeressen’.44 Ook deze 
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bibliotheekhouder constateerde dus dat hij meer vrouwen dan mannen tot 
zijn klanten kon rekenen. Natuurlijk zaten in dit milieu lang niet alle vrouwen 
thuis niets te doen, maar relatief gezien hadden zij veelal meer tijd dan 
hun echtgenoten of vaders om te lezen. Maar ‘een groot aantal lezeressen’ 
be tekent niet dat de klanten van deze volksbibliotheek uit louter vrouwen 
bestond.

Beneden deze laag van mindergegoeden en kleine burgers bestond een, 
zeker vóór 1900 nog omvangrijke groep met weinig bestaansmiddelen. Dit 
waren de ongeschoolde fabrieksarbeiders en -arbeidsters, sjouwers, grond-
werkers en weduwen die als werkster, naaister of wasvrouw aan de kost 
moesten zien te komen. In 1890 vormden zij een kwart van de Haarlemse 
huishoudens. Veel mensen uit deze groep zullen nauwelijks boeken hebben 
gelezen. Ze hadden vaak slecht of onvoldoende leesonderwijs gehad, waar-
door ze ook als volwassenen slecht lazen. De werkdagen waren voor deze 
groep nog steeds heel lang, dus veel tijd om te lezen bleef er niet over. Als 
deze mensen al boeken lazen, bezochten ze de Nutsbibliotheek of een van de 
filantropische bibliotheken op confessionele grondslag. Deze bibliotheken 
waren gratis, of vroegen hooguit een of twee cent leesgeld per boek. Aan 
deze bibliotheken zaten natuurlijk wel nadelen in vergelijking met de com-
merciële leesbibliotheken, zoals een beperkte collectie en uitleen, maar er 
zat voor de armen nauwelijks iets anders op. Zelfs de goedkope volksleesbi-
bliotheken waren vermoedelijk nog altijd te duur voor deze groep lezers. In 
hoeverre er winkelbibliotheken bestonden die zó goedkoop uitleenden dat 
ze de stichtelijke en Nutsbibliotheken beconcurreerden, is onbekend. In al-
lerlei jaarverslagen van het Nut worden kroegen eerder genoemd als concur-
renten dan andere goedkope bibliotheken.

Deze groep verdween niet, maar werd wel aanzienlijk kleiner tussen 
1890 en het begin van de Eerste Wereldoorlog. Daarmee is de vraag naar 
boeken toegenomen: meer mensen kregen het iets beter en hielden vaker tijd 
over om te lezen. We zagen al dat in elk geval bij het Nut het aantal lezers 
flink toenam. Het aanbod van goedkope commerciële volksbibliotheken en 
het aantal lezers dat via deze bibliotheken leende, is vermoedelijk eveneens 
toegenomen. Na de Eerste Wereldoorlog zal er voor bijna iedereen die wilde 
lezen, wel een mogelijkheid zijn geweest om via de volksbibliotheek, het Nut 
of de confessionele bibliotheek aan die boeken te komen die hij of zij graag 
las. Maar daarmee was de behoefte aan een ander type instelling niet ver-
dwenen. In de eerste plaats kostte een commerciële volksbibliotheek hoe 
dan ook geld, dit zal voor sommigen zeker een rem hebben betekend op on-
gelimiteerd lenen. De op levensbeschouwelijke visies gebaseerde bibliothe-
ken hadden weliswaar goedkopere of gratis leenmogelijkheden, maar zij 
leenden maar een beperkt aantal boeken uit. Bovendien voorzagen allerlei 
soorten volksbibliotheken niet in de behoefte aan goede informatieve wer-
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ken, en in hun collecties ontbraken vaak opiniërende werken geheel, of ze 
gaven een eenzijdig standpunt.

De relatie tussen inkomen, sociale status en mogelijkheden om boeken te 
lenen omstreeks 1900 laat zich samenvatten in het volgende schema:

De commerciële bibliotheek betekende dus lezen voor bijna iedereen. De 
vraag dringt zich op of tussen deze sociale groepen en leencircuits grote 
verschillen in smaak bestaan. Het blijft moeilijk hierover iets met zekerheid 
vast te stellen, omdat de gegevens over de smaak van de lezers zo schaars en 
weinig systematisch zijn. Beperken we ons tot het vergelijken van een aantal 
collecties en binnen die collecties tot het aantal titels van een bepaalde au-
teur, dan zijn wel wat globale patronen te ontdekken. Duidelijk zal zijn dat 
de vergelijking van de collecties op een smalle basis berust; dit thema ver-
dient zeker meer onderzoek.

In de eerste plaats: de confessionele instellingen verschillen onderling 
aanzienlijk, maar als geheel hebben ze weinig raakvlakken met de collecties 
van andere instellingen. Daarin was bij de ene instelling wat meer, en bij de 
andere wat minder of niets te vinden van Nederlandse auteurs als Bosboom-
Toussaint, J.J. Cremer, Van Lennep, Melati van Java en van een enkele bui-
tenlandse auteur als Dickens, maar over het algemeen gaat het om maar een 
paar titels. Multatuli, Couperus en de Tachtigers schitterden uiteraard door 
afwezigheid, net als Franse naturalistische schrijvers. Lezers die zich strikt 
beperkten tot lenen bij de confessionele instellingen bewogen zich dus in 
een apart circuit, maar niet alle lezers zullen zichzelf die strikte beperking 
hebben opgelegd. Een tweede algemene observatie is dat in alle andere in-
stellingen, van de eliteleesmusea tot de op het volk gerichte bibliotheken van 
het Nut en de andb min of meer dezelfde binnen- en buitenlandse auteurs 
van de toenmalige canon prominent aanwezig waren. De groten van de Ne-
derlandstalige literatuur, inclusief auteurs als Van Maurik en Melati van 
Java, en een aantal bekende buitenlandse auteurs, zoals Felix Dahn, Georg 

Tabel 11.1 Inkomen, sociale status en type bibliotheek 
 

inkomen sociale status boeken lenen via: 

minder dan ƒ 10  armen zoals ongeschoolde 

arbeiders 

confessionele bibliotheken; Nutsbibliotheek en op 

het Nut lijkende bibliotheken 

ƒ 10 – ƒ 20 bovenlaag arbeiders, 

onderste laag kleine burgerij 

volksleesbibliotheken; confessionele bibliotheken; 

Nutsbibliotheek en op het Nut lijkende 

bibliotheken; incidenteel: boekhandelsbibliotheek 

ƒ 20 – ƒ 40 kern van de kleine burgerij volksleesbibliotheken; boekhandelsbibliotheken; 

incidenteel: Leesmuseum 

ƒ 40 – ƒ80 hogere middengroepen boekhandelsbibliotheken (veel vrouwen) en 

Leesmuseum (voornamelijk mannen) 

 ne )newuorv leev( nekehtoilbibslednahkeob etile 08 ƒ nad reem

Leesmuseum (voornamelijk mannen) 
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Ebers, Mór Jókai, Ouida, George Eliot en Tolstoj, waren in elke soort biblio-
theek – behalve dus de confessionele – ruimschoots vertegenwoordigd. Dit 
wil niet zeggen dat ze allemaal in de smaak vielen bij de lezers. De Nuts-
bibliotheken hadden zo hun eigen, opvoedende ideeën, die doorschemeren 
in de samenstelling van de collectie. De klachten waren daar immers niet 
van de lucht dat serieuze, literaire romans veel minder geleend werden dan 
wildwestverhalen, sensatieromans of romantiek à la Marlitt.

Op de algemene teneur dat ongeveer dezelfde canonauteurs in de biblio-
theken tot de collectie behoren zijn wel uitzonderingen. Zo ontbreken Scott 
en Dickens in de elitebibliotheken, maar deze hebben omgekeerd wél veel 
van Hugo en Renan. De afwezigheid van Scott en Dickens in de leesmusea 
is wel verklaarbaar. Het aanschafbeleid van de leesmusea in Haarlem en 
Arnhem was gericht op alleen nieuwe titels die op de markt kwamen. Daar-
om ontbreekt Scott en had men weinig van Dickens in huis. Bij de andere 
instellingen waren er wel hele rijen Dickens te vinden, zowel in het Engels 
als in Nederlandse vertaling. Het kan zijn dat ooit aangeschaft werk van 
Scott en Dickens gewoon in de collectie verder dommelde zonder ooit van 
de plank te komen. Toch zijn er allerlei geluiden dat deze auteurs nog steeds 
gevraagd werden. Nieuwe edities van vertaalde romans van Dickens en 
Scott kwamen met grote regelmaat op de markt, een teken dat de belangstel-

De romans van Walter Scott vielen bij ver-
schillende categorieën lezers in de smaak. 
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ling nog bepaald niet was verflauwd. De elite kon zich veroorloven om werk 
van deze inmiddels ‘klassieke’ auteurs in een mooie editie aan te schaffen, 
goedkopere uitgaven waren er ook volop.45 Dickens en Scott, hoewel niet in 
de bibliotheekvoorzieningen voor de elite, waren wel schrijvers die door de 
elite werden gelezen.

Victor Hugo lijkt een auteur die vooral de elite en de middengroepen 
aansprak. Er was buiten de leesmusea en de Nutsbibliotheek voor de kleine 
burgerij in Amsterdam aanzienlijk minder belangstelling voor zijn werk. Er 
was flink wat van vertaald, maar het werd weinig aangeboden, noch in het 
Frans, noch in het Nederlands. Wel hadden alle bibliotheken, op de confes-
sionele instellingen na, De ellendigen van Hugo. Bij Renan ligt het weer iets 
anders. Net als bij Hugo werd zijn werk veel gelezen in de leesmusea en in de 
kleinburgerlijke Amsterdamse Nutsbibliotheek, maar niet in de rest van de 
bibliotheken. Dat ligt niet aan het gebrek aan vertalingen, want die waren er 
wel. Maar het is plausibel dat het nagenoeg ontbreken van Renan bij de ove-
rige bibliotheken te maken heeft met het filosofische karakter van zijn werk, 
een genre dat niet thuishoorde in de collecties van de commerciële biblio-
theken. Ook voor de volksbibliotheek van het Nut was zijn werk veel te hoog 
gegrepen. Alleen de andb waagde zich aan een vertaling van Les apôtres.

Het verschil in karakter tussen de bibliotheken komt ook fraai naar voren 
in het al dan niet aanwezig zijn van controversiële titels. In de jaren negentig 
waren dat er minstens zes: The picture of Dorian Grey van Oscar Wilde, The 
woman who did van Grant Allen, over een vrouw die een kind krijgt en er 
bewust voor kiest niet te huwen, Barthold Meryan, een sleutelroman van 
Cornélie Huygens over de toenmalige socialistische top, de emancipatiero-
man Hilda van Cécile de Jong van Beek en Donk, Van Deyssels Een liefde en 
Hartstocht, een roman over een mannenverslindster van Jeanne Reyneke van 
Stuwe. Niet verwonderlijk had de Haarlemse Nutsbibliotheek het minste 
aantal van dit rijtje in huis; alleen The woman who did mocht van het bestuur 
in de collectie worden opgenomen. Ook de commerciële bibliotheek van 
Gunning had weinig, alleen Dorian Grey en The woman who did. De Haan 
en De Vries waren beter voorzien, maar zagen af van Van Deyssel. Het Lees-
museum schafte maar drie van de zes titels aan (Hilda, Een liefde en Harts-
tocht), maar dat heeft mogelijk eerder te maken met de groeiende financiële 
problemen, dan met morele overwegingen. De andb-bibliotheek had al 
deze titels en was daarmee in dit opzicht de meest liberale bibliotheek.

De eerste druk van Een liefde had geen enkele bibliotheek ‘boven de toon-
bank’, maar de tweede, enigszins gekuiste druk deed het evenmin goed, ook 
niet in het commerciële circuit. Voor auteurs was de afzetmarkt via de lees-
bibliotheken belangrijk, Van Deyssel zal dit gemerkt hebben. Zijn moeder 
waarschuwde hem ervoor om al te eigenzinnige boeken te schrijven: ‘Maar 
denk er dan aan dat gij heel gemakkelijk geld kunt verdienen als gij boeken 
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schrijft van hoogstens 300 blz. Niet zoo uitvoerig, daar houden de men-
schen niet van en met eerbied voor de algemeen erkende zedebegrippen; an-
ders wordt ge in Holland niet gelezen; geen roman brengt geld op die niet 
door leesbibliotheken wordt gekocht en uw boek “eene Liefde” wilde men 
niet hebben.’46 Dat de Haarlemse commerciële bibliotheken Een liefde niet 
aanschaften, was dus geen uitzondering.

Naast de literaire schrijvers is er een categorie auteurs die door veel lezers, 
zowel leden van de elite, als de middengroepen en de arbeiders, werden ge-
waardeerd, maar die in hun eigen tijd niet tot de canon behoorden: Georges 
Ohnet, Florence Marryat, Mrs. Oliphant en Mary Elisabeth Braddon. De 
aantallen titels van deze auters in de collecties van de commerciële bibliothe-
ken en de beide Nutsbibliotheken waren wel hoger, soms flink hoger dan bij 
de leesmusea. Dan is er een cluster auteurs die vrijwel ontbreken bij het Lees-
museum en de andb en bijna uitsluitend in de smaak vallen bij de bezoekers 
van commerciële bibliotheken en de beide Nutsbibliotheken: Alexandre Du-
mas (père), Gustave Aimard, Mrs. Wood, Charlotte Yonge, de Duitse schrijf-
sters Esch struth, Heimburg, Marlitt, Mühlbach en Werner, en Thérèse Ho-
ven.47 Het zijn juist deze schrijvers en schrijfsters waarop de pijlen van de 
burgers zich richtten wanneer zij het hadden over slechte smaak van het volk. 
Telkens wordt erover geklaagd dat de leners de literair verantwoorde titels op 
de plank laten staan en de voorkeur geven aan het ‘Marlitt-genre’. Dat zal best 
waar zijn, maar de aanwezigheid van ruime aantallen exemplaren van werk 
van de meesten van deze auteurs in de oorspronkelijke taal laat zien dat de 
lezersschare zich niet beperkte tot het volk. Het lijkt erop dat alleen Es-
chstruth en Heimburg door de commerciële bibliotheken werden aange-
schaft voor een publiek dat uitsluitend Nederlandstalige romans kon lezen.

Wie precies de klanten van de boekhandelsbibliotheken waren blijft on-
duidelijk, maar ze hadden klanten met een breed uitwaaierende smaak, van 
triviale vertaalde romans tot alles van de toenmalige canon in de oorspron-
kelijke talen. Misschien waren er drie typen lezers te onderscheiden: zij die 
zich beperkten tot het ‘Marlitt-genre’, anderen die Tolstoj afwisselden met 
miss Yonge en weer anderen die vooral de canon lazen. Onbekend is of de 
goedkopere commerciële volksbibliotheken, zo ze er al geweest zijn in deze 
periode, ook deze brede keus boden. Het idee dat vooral bij de voorstanders 
van de openbare bibliotheek leefde dat alle commerciële bibliotheken alleen 
maar sentimentele of sensatieromans in de collectie hadden klopt in elk ge-
val niet. Een andere ‘harde’ conclusie is dat over het hele spectrum van niet-
confessionele bibliotheken dat in dit boek is onderzocht, een aantal auteurs 
door ‘iedereen’ wordt gelezen. In dit opzicht zijn er overlappende circuits en 
is er geen geheel op zichzelf staande, afzonderlijke eliteleescultuur.

Op een enkele uitzondering na kenmerkt deze eliteleescultuur zich dus 
veel meer door een groter of kleiner accent op bepaalde auteurs, dan door 



een totaal ander corpus. Er zijn twee uitzonderingen. Ten eerste zijn dat de 
romans van Marlitt en vergelijkbare auteurs. De elite en het meer ontwik-
kelde deel van de kleine burgerij lieten deze romans links liggen. Maar dit is 
niet het enige verschil. Er is een scherpe scheidslijn te trekken tussen ener-
zijds de Nutsvolksbibliotheken en de confessionele bibliotheken enerzijds 
en alle andere bibliotheken anderzijds. En die scheidslijn heet Zola. Waar de 
commerciële bibliotheken, de kleinburgerlijke Amsterdamse Nutsbiblio-
theek, de eliteleesmusea en de ideële andb-bibliotheek allemaal rijen Zola 
in de kast hadden staan, ontbraken ze totaal in Nuts- en confessionele krin-
gen. Voor goedwillende Nutsbestuurders en bibliothecarissen van confes-
sionele bibliotheken was het daarom omstreeks 1900 onbegonnen werk om 
nieuwsgierigen, zoals ‘Roomsche jongelui uit den arbeidersstand’ weg te 
houden van de ‘perverse werken van de naturalisten’. Bij de boekhandelsbi-
bliotheken konden zij voor een dubbeltje terecht.
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12 

Van Haarlem naar Nederland: 
drie landelijke rapporten over lezen, 
leeszalen en bibliotheken

Haarlem was niet de enige stad met een breed scala aan volksbibliotheken. 
Hoe uitzonderlijk of gewoon was het bibliotheekaanbod in Haarlem? Met 
andere woorden, in hoeverre zegt dit diepteonderzoek naar de Haarlemse 
leescultuur iets over de Nederlandse leescultuur, of tenminste over de stede-
lijke leescultuur? We kijken daarom over de stadsgrenzen heen en plaatsen 
de Haarlemse volksbibliotheken in een wijder perspectief. Mooie bronnen 
hiervoor zijn drie landelijke rapporten over bibliotheken, leeszalen en de 
leescultuur van het volk die rond de eeuwwisseling verschenen. Deze rap-
porten zijn al eerder terloops genoemd, maar nu gaat het om een systemati-
sche analyse. Het betreft een inventarisatie van het Toynbee-werk door een 
commissie van het Nut van 1895, een verslag uit 1899 van een enquête naar 
de leescultuur van het volk door de Nederlandsche Protestantenbond en een 
statistiek van openbare leeszalen en bibliotheken, een onderzoek van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek uit 1910.

Het Toynbee-rapport (1895)
In 1892 toog een onderzoekscommissie van het Nut aan het werk, die in op-
dracht van het hoofdbestuur inventariseerde wat er in Nederland aan Toyn-
bee-werk werd gedaan.1 De commissie had tevens als opdracht een oordeel 
uit te spreken over de waarde van het Toynbee-werk en de mogelijkheden tot 
samenwerking tussen Nut en Toynbee. Het eindrapport van de commissie 
verscheen in 1895 onder de wat krampachtige titel: Persoonlijke bemoeiingen 
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van meer ontwikkelden in ’t belang van minder ontwikkelden (Toynbee-werk). 
Deze titel geeft niet precies aan wat de bedoeling was, want er waren ‘per-
soonlijke bemoeiingen’ zoals armenbezoek, die buiten het Toynbee-werk 
vielen. Maar in tegenstelling tot andere initiatieven om de arbeidersklasse te 
verheffen, was de Toynbee-filosofie nadrukkelijk niet op filantropische leest 
geschoeid. Neerbuigende liefdadigheid was niet de bedoeling, wel daadwer-
kelijke samenwerking tussen verschillende sociale klassen. Over en weer 
zou dan beter begrip ontstaan. Bovendien zouden de minderbedeelden door 
deze ontmoetingen met de hoffelijke en wellevende burgerij niet alleen ken-
nis, maar ook beschaving opdoen. Heel nauw omschreven was het Toynbee-
werk daarmee niet.

Voorbeelden van het Toynbee-werk waren de activiteiten van ‘Ons Huis’ 
in Amsterdam en het ‘Volkshuis’ in Leiden, instellingen met een eigen ge-
bouw, die lezingen en cursussen organiseerden en een bibliotheek of lees-
zaal hadden. Maar ook kleinschalige activiteiten bij de ‘meer ontwikkelden’ 
thuis of in gehuurde lokaaltjes waren onderdeel van het Toynbee-werk, zoals 
naaiclubjes voor fabrieksmeisjes, gespreksavonden, tekenwedstrijden, turn-
clubs en toneel- en muziekuitvoeringen. Al deze activiteiten werden ideali-
ter niet uitsluitend georganiseerd door de burgerij, maar opgezet in samen-
werking met de ‘minder ontwikkelden’.2

De onderzoekscommissie van het Nut was zonder meer positief over deze 
initiatieven. Het Toynbee-werk kon een nieuwe inspiratiebron zijn voor het 
Nut. Het was niet voldoende dat de leden van het Nut trouw hun contributie 
betaalden. Nee, door het Toynbee-werk konden ze de handen uit de mouwen 
steken, met als positief effect de zedelijke verheffing van de arbeidersklasse. 
Dat laatste was belangrijk, omdat steeds meer burgers inzagen ‘dat geen on-
overkomelijke klove voortdurend bezittenden en niet-bezittenden mag schei-
den; dat, wie wat beteekenen wil in de maatschappij, voeling moet houden 
met het volk’.3 Ook het hoofdbestuur van het Nut constateerde in zijn voor-
woord bij het rapport: ‘In de toenemende ontwikkeling van het solidariteits-
besef tusschen die verschillende kringen ligt de meest betrouwbare waarborg 
voor de gezonde ontwikkeling van de samenleving zelve.’4 De boodschap is 
duidelijk: geen klassenstrijd, zoals de socialisten voorstonden, maar samen-
werking en solidariteit. Om dit alles van de grond te krijgen, pleitte de com-
missie voor een netwerk van Nutsvolkszalen, waarvan de Nutsbibliotheek, 
uitgebreid met een leeszaal, de kern zou moeten vormen. In de ogen van 
de commissie zouden deze Nutsvolkszalen ‘eene soort sociëteits-lokalen’ 
moeten zijn, ‘vereenigingspunten (…) voor menschen uit allerlei kring en van 
allerlei richting, die hier elkander als gelijken ontmoeten’.5 Hoe dat laatste, 
elkaar als gelijken ontmoeten, precies gestalte moest krijgen, formuleerde de 
commissie niet erg scherp. Tegelijkertijd moest er immers een beschavings-
proces bij de arbeiders op gang komen door het goede voorbeeld van de meer 
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ontwikkelden. ‘Gelijken’ waren mensen uit allerlei kringen misschien wel, 
maar in beschaving verschilden ze nog aanzienlijk.

De mooie plannen bleven echter toekomstmuziek, want Nutsvolkszalen 
kwamen er helemaal niet, Nutsleeszalen werden nauwelijks gesticht en veel 
Nutsbibliotheken verdwenen op den duur door de concurrentie van de 
openbare bibliotheken. Daarnaast evolueerden de oorspronkelijke filantro-
pische Nutsactiviteiten in twintigste eeuw naar het bredere sociaal-culturele 
werk. Met andere woorden, de versmelting van het leeszaal- en bibliotheek-
werk enerzijds en het Toynbee-ontwikkelingswerk anderzijds, nadrukkelijk 
aanbevolen door de commissie, draaide uiteindelijk juist uit op een schei-
ding tussen die twee, waarbij het Nut bovendien zijn dominante positie op 
bibliotheekgebied langzaam maar zeker verloor. Dat de plannen sneuvel-
den, lag aan de geringe bijval die de commissie kreeg. Steun kwam er wel 
van het hoofdbestuur van het Nut, dat het rapport met een warme aanbeve-
ling in 1895 voorlegde aan de algemene vergadering van departementen. De 
behoudende departementen stonden echter huiverig tegenover dit zoveelste 
nieuwe idee van het hoofdbestuur en besloten het op- en inrichten van lees-
zalen niet te steunen.6

Het rapport is voor ons interessant vanwege de vele informatie die het 
bevat over het Toynbee-werk. Vooral een bij het rapport gevoegde tabel is de 
moeite waard. De commissie was namelijk niet over één nacht ijs gegaan en 
had vijftien ‘Toynbee-achtige’ leeszalen benaderd met een vragenlijst. In de 
tabel waren de antwoorden op de vragenlijst opgenomen. De vele proble-
men waarmee de leeszalen worstelden, komen uitvoerig aan bod in de tabel 
en het rapport.7 Uit de tabel blijkt in de eerste plaats dat uiteenlopende soor-
ten leeszalen onder de vage Toynbee-paraplu konden vallen. Gevraagd werd 
bijvoorbeeld naar de samenstelling van het leeszaalbestuur en de ordecom-
missarissen. De laatsten moesten erop letten dat de leeszalen niet verander-
den in speel- en drankholen en ze moesten zo nodig aan leergierige bezoe-
kers informatie kunnen geven. Bestuurders van de leeszalen waren soms 
bestuurders van het Nut of van de Protestantenbond, wat vaker was er een 
nauwe relatie met de plaatselijke afdeling van de Volksbond, de drankbe-
strijdingsorganisatie. Werklieden zaten soms in het bestuur van de leeszaal, 
soms niet. Vaak traden ze op als ordecommissaris, al dan niet in combinatie 
met ordecommissarissen uit de hogere standen. In Utrecht bijvoorbeeld za-
ten onder anderen afgevaardigden van het Algemeen Nederlandsch Werk-
liedenverbond (anwv) in het bestuur. Van de achttien ordecommissarissen 
waren acht gekozen uit de werklieden. In Meppel waren er evenveel werklie-
den als anderen ordecommissaris, bij ‘Ons Huis’ in Amsterdam was de ver-
houding daarentegen heel scheef. Bij toerbeurt hielden hier dertig heren en 
dames toezicht, naast maar vijf arbeiders. In Deventer waren werklieden 
niet opgenomen in het bestuur en ze hoefden evenmin toezicht te houden, 
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want dat deed een conciërge. De bestuursleden kwamen er vaak en lazen 
‘hunne courant te midden van de bezoekers’. Dat was eigenlijk het enige 
waaruit het Toynbee-karakter, de samenwerking tussen meer- en minder-
ontwikkelden, kon blijken.

Een brandende kwestie was vanzelfsprekend wie met de leeszaal werd 
bereikt. Daarom legde de commissie de leeszalen expliciet de vraag voor: 
‘Behooren uw bezoekers tot den gezeten werkmansstand of komen er ook 
van de zeer armen op uw leeszaal?’ De antwoorden lopen aanzienlijk uit-
een. In Harderwijk kwamen er ‘Ook zeer behoeftigen; visschers, militairen, 
boerenjongens en ambachtslieden’, en uit Utrecht werd gemeld: ‘Van No-
vember-Maart komen er vele zeer armen om de warmte en gezelligheid.’ 
Maar veel vaker is de teneur: ‘vooral bezoekers uit de gezeten werkmans-
stand’, ‘slechts ambachtslieden, in het geheel geen fabrieksarbeiders’, ‘alleen 
gezeten werklieden en burgers’, ‘bezoekers komen vooral uit den kleinen 
burgerstand en ambachtslieden; zeer armen komen er niet’.

Ook het Amsterdamse ‘Ons Huis’ deelde mee dat ‘geen zeer armen, wèl 
kantoorbedienden en onderwijzers’ de leeszaal bezochten. De notulen van 
mei 1892, toen het gebouw net open was, hebben het zelfs over ‘welgestelde 
heeren’ als bezoekers van de leeszaal. Een poging om dat te veranderen door 
het opheffen van een spreek- en rookverbod haalde niets uit, de arbeiders ble-
ven weg. In het begin was sowieso het aantal leden van de leeszaal niet erg 
groot, nog geen vijftig.8 Het lijkt wel of het later wat beter werd, want ‘Ons 
Huis’ noemde in het overzicht honderden leden van de leeszaal. Maar onder 
hen waren niet veel arbeiders, want de Nutscommissie concludeerde: ‘Gelijk 
bijna overal met het Toynbee-werk in ons land het geval is, heeft ook “Ons 
Huis” te kampen met het bezwaar dat de bezoekers nog te weinig behooren 
tot die volksklasse, op welke men bij de oprichting het oog had gevestigd.’ De 
commissie weet dit aan de relatief hoge contributie van ƒ 1 per jaar, omdat 
‘zelfs een goed werkman voor zaken als deze maar zelden ƒ 0,25 per drie 
maanden over heeft’.9 Dat was inderdaad nogal wat in vergelijking met een 
volksbibliotheek die óf gratis was, óf een of twee cent leesgeld vroeg. Voor die 
ene gulden per jaar die de Amsterdamse leeszaal vroeg om boeken ter plekke 
in te zien, kon je heel wat boeken lenen bij een volksbibliotheek.

Amsterdam had verreweg de hoogste contributie, de meeste leeszalen 
van het Toynbee-werk waren gratis toegankelijk of vroegen twintig cent of 
een kwartje per jaar. Deze bedragen laten zien hoe snel een financiële drem-
pel te hoog werd voor de relatief bescheiden genoegens van de leeszaal, die 
alleen kranten, tijdschriften en boeken ter inzage had. In Amsterdam was de 
concurrentie tussen leeszaal en volksbibliotheek wel heel direct, want in het 
pand van ‘Ons Huis’ was ook een van de filialen van de Vereeniging voor 
Volksbibliotheken gevestigd. Daar kon voor een cent per week iedereen een 
boek lenen. De Nutscommissie meldde dat er druk gebruik werd gemaakt 
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van deze bibliotheek.10 De Vereeniging voor Volksbibliotheken had ver-
spreid over Amsterdam vijf bibliotheekvestigingen. Een daarvan had sedert 
de stichting onderdak in het gebouw van ‘Ons Huis’. In 1906 ging ‘Ons Huis’ 
verder met een eigen bibliotheek en verhuisde de bibliotheek van de vereni-
ging naar een school.11

Dat maar weinig zeer armen de weg naar de leeszaal wisten te vinden, is 
wel verklaarbaar. De Nutscommissie vermeldde namelijk in het Toynbee-
rapport dat van de personen van twintig jaar ongeveer 6 tot 7 procent geheel 
analfabeet was en nog eens een vijfde van de groep van twintigjarigen ui-
terst gebrekkig las. De commissie had het uitdrukkelijk over technisch lezen, 
over letters tot woorden samenvoegen, niet over begrijpend lezen.12 Als de 
commissie het bij het recht eind had, kon rond 1900 ondanks de voortdu-
rende verbetering van het lager onderwijs gedurende de negentiende eeuw, 
nog steeds een kwart van de volwassenen niet moeiteloos participeren in 
een schriftelijke cultuur.13 Misschien was een flink deel van dit kwart nog 
wel in staat een handtekening te zetten onder een huwelijksakte, dé maatstaf 
voor de alfabetiseringsgraad, maar tekenend zijn deze cijfers wel. Ze lijken 
niet op onderzoek van de commissie zelf te berusten, maar deze percenta-
ges worden wel met grote stelligheid genoemd. Hoewel de commissie het 
niet zegt, is aan te nemen dat juist de zeer armen oververtegenwoordigd wa-
ren bij de groep met geen of slechts gebrekkige leesvaardigheid. Deze men-
sen hadden in de leeszaal weinig te zoeken en als ze er al kwamen, was dat, 
behalve voor de warmte, om een spelletje te doen of plaatjes te kijken in een 
geïllustreerd tijdschrift.

Landelijk gezien lopen de aantallen leden en bezoekers van de leeszalen 
erg uiteen en lijken ze weinig gerelateerd aan de omvang van de gemeente 
waarin ze gevestigd zijn. Gemiddeld werden niet heel grote aantallen men-
sen bereikt. ‘Ons Huis’ in Amsterdam meldde per avond ongeveer vijftien 
tot twintig bezoekers te hebben. De meeste leeszalen zaten daar iets onder 
of boven, maar Gorinchem en Utrecht berichtten dat gemiddeld ongeveer 
zestig bezoekers per avond de leeszaal bezochten. Nu was in Gorinchem de 
leeszaal maar drie avonden per week open en bij ruim honderd leden was 
dat een zeer respectabele score. De Utrechtse leeszaal was zelfs elke dag 
open en had 170 leden. Bij dat soort aantallen kwam gemiddeld elk lid in 
Utrecht twee à drie keer per week in de leeszaal. Alleen Zwolle was in mi-
neur. Daar was het bestuur tot de slotsom gekomen dat de ‘werklieden nog 
geen smaak hebben voor nuttige ontspanning’. Er kwamen te weinig men-
sen om door te gaan met de leeszaal. Deventer daarentegen kon niet alleen 
bogen op dertig tot vijftig bezoekers op winteravonden, maar ook wel eens 
op een bezoek van vier- tot vijfhonderd op een zondag! Dit is een haast on-
waarschijnlijk hoog aantal, maar de leeszaal was gratis, dus je kon er zo even 
binnenwandelen. Het bestuur was – volgens eigen zeggen – zeer tevreden: 
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‘De leeszaal is een groote concurrent der kroegen; men leert er het drinken 
van cacao natuurlijk vinden (op Nieuwjaarsdag werden er 329 kop gedron-
ken). Het publiek steunt de zaak, doch is bang voor de bevordering der uit-
huizigheid. Er wordt meer gespeeld dan gelezen.’ Helemaal tevreden kon 
het bestuur dus nog niet zijn. De koppen chocolademelk waren natuurlijk 
een mooie overwinning in de strijd tegen het drankmisbruik, maar de op-
merking dat er meer werd gespeeld dan gelezen verwijst niet naar een grote 
leeslust onder de vele bezoekers. Of dat elders ook zo was? Bijna overal 
was er gelegenheid om te dammen of te dominoën; op een uitzondering na 
waren kaartspelen verboden. Soms werden de spelers naar een apart kamer-
tje verbannen, omdat ze te veel lawaai maakten. Alcohol was overal taboe, 
maar daarmee werd meestal sterkedrank bedoeld, want nogal wat leeszalen 
schonken wel bier.

In het rapport en het overzicht is hier en daar wel een glimp op te vangen 
van de leeslust en leesvoorkeuren van de bezoekers. De meeste leeszalen 
leenden geen boeken uit en beperkten zich tot het ter inzage leggen van boe-
ken, kranten en tijdschriften. Bijna alle leeszalen hadden vooral ‘illustraties’, 
geïllustreerde tijdschriften, waarvan soms werd gemeld dat ze bijzonder in 
trek waren. In Deventer was bijvoorbeeld een geïllustreerde beschrijving 
van de oorlog van 1870 helemaal stukgelezen. Of de geïllustreerde Frans- en 
Duitstalige tijdschriften die de leeszaal in Harderwijk had, veel gelezen wer-
den valt te betwijfelen, maar bezoekers konden ook plezier beleven aan het 
bekijken van de plaatjes.

Een enkele maal wees het leeszaalbestuur erop dat een Nuts- of andere 
volksbibliotheek in hetzelfde gebouw was gevestigd, zoals in Amsterdam. 
Een uitzondering was de Leidse Volksleeszaal, die zelf een uitleenbiblio-
theek had van duizend titels, ‘waarvan het meerendeel zeer goede boeken, 
veel geschikte wetenschappelijke’. Die aanwezigheid van ‘wetenschappelij-
ke boeken’, veelal op het terrein van algemene ontwikkeling, hing samen 
met allerlei cursussen die werden gegeven. Elke avond konden de bezoekers, 
ambachtslieden of de ‘gezeten werkmansstand’ boeken meenemen. Pogin-
gen om de fabrieksbevolking, die zich niet vertoonde in de leeszaal of op de 
bijeenkomsten, erbij te betrekken, leden schipbreuk.14 Maar aan leners geen 
gebrek, hoewel vrouwen niet welkom waren. Zo waren er in het eerste jaar, 
1891, zesduizend boeken uitgeleend aan de ongeveer vierhonderd leden. De 
Leidse Volksleeszaal vermeldde daarom trots: ‘De bibliotheek draagt veel 
bij tot ’t succès. Velen halen boeken en kijken dan tegelijk een courant in. Op 
twee borden maakt het bestuur op goede boeken en tijdschriftartikels op-
merkzaam, zooveel mogelijk daarbij neutraal blijvend.’

De Leidse Volksleeszaal leek veel op het oorspronkelijke Londense 
Toynbee-werk. Het bestuur bestond voor de helft uit studenten, net als de 
commissie van toezicht. De ordecommissarissen waren zelfs grotendeels 



365

studenten. Toch was het succes niet blijvend. Na de aanvankelijk enthousi-
aste start was in 1897 het ledental alweer ruimschoots gehalveerd. Het was 
het oude liedje: een groep bevlogen jongelui nam het initiatief, maar algauw 
bleken de financiën ontoereikend, de argwaan van de burgerij te groot en de 
organisatorische problemen talrijk met een steeds wisselende studenten-
populatie. Een fusie met het eveneens op Toynbee-leest geschoeide Volks-
huis werd aangegaan in 1899, maar bood geen soelaas. In 1901 meldde het 
bestuur dat er weinig bezoekers kwamen voor de Volksleeszaal. Over het 
bibliotheekbezoek werd niet gerept, maar het was een teleurstelling dat 
Aimard en Marlitt het meest gevraagd werden, meer dan Dickens.15 Net als 
bij het Nut zien we hier een botsing tussen enerzijds de beschavingsidealen 
van de burgerij, waarin Dickens hoger in de hiërarchie stond dan auteurs als 
Aimard en Marlitt, en anderzijds de voorkeuren van de lezers uit de volks-
klasse. Uiteindelijk zou de Volksleeszaal zichzelf opheffen in 1908, maar de 
bestuursleden spanden zich onmiddellijk in voor de oprichting van een 
Leidse openbare leeszaal en bibliotheek, die in 1910 tot stand kwam.16

Volwassen fabrieksarbeiders hadden hoegenaamd geen interesse in de 
activiteiten van de Leidse Volksleeszaal. Daarom richtten de studenten hun 
aandacht op jongens, werkzaam in de fabrieken of in losse baantjes. In klei-
ne clubjes werden allerlei vaardigheden geleerd als een brief schrijven of een 
verhaal voorlezen. Maar tot verrassing van de studenten bleek soms dat er

bij de jongens zelven, soms bij hunne familie, een ware honger naar 
eenvoudige boeken bestond, [en daarom] werd midden in de fa-
brieksbuurt in eene arbeiderswoning een bibliotheekje gevestigd, 
waarvan reeds na eene maand een paar honderd personen gebruik 
maakten en waar, niettegenstaande de uitgifte over drie avonden 
werd verdeeld, de sterke hand moest worden te hulp geroepen om de 
niet altijd beschaafde toneelen onder de wachtende menigte te voor-
komen. Een gevolg van het succès dezer hoogst primitieve inrichting 
was, dat de bovengemelde jonge dames [uit de burgerij] in een an-
dere gedeelte van de stad mede eene bibliotheek voor fabrieksarbei-
ders-gezinnen oprichtten, waar evenwel 1 cent per boek wordt ge-
vorderd ter voorkoming van te grooten toevloed van lezers.17

Uit dit citaat blijkt dat ook onder het fabrieksvolk dat de leeszaal meed, veel 
belangstelling bestond om boeken te lezen, maar dan eenvoudige boeken, 
niet de ‘goede en wetenschappelijke’ die de Volksleeszaal bood. Als waar is 
dat een kwart van de volwassenen helemaal niet, of slechts met grote moeite 
technisch kon lezen, is wel voor te stellen dat de Volksleeszalen, die veel 
meer waren toegesneden op de gezeten werkman, op weinig belangstelling 
van de ongeschoolde fabrieksarbeiders konden rekenen. Nu kan het best 
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zijn dat ook deze ‘primitieve inrichtingen’ na aanvankelijk succes weer snel 
ter ziele gingen. Maar de leeszalen hadden voor de fabrieksbevolking weinig 
aantrekkingskracht, waarschijnlijk omdat ze te hoogdrempelig waren.

De Nutscommissie concludeerde dit ook, maar vroeg zich af 

Of het nu wel te betreuren is dat men voorloopig slechts de meest 
ontwikkelde werklieden zal aantreffen op leeszalen of op bijeenkom-
sten, aan de bespreking van wetenschappelijke onderwerpen gewijd? 
De commissie gelooft zulks niet. Vooreerst blijft ook voor de ont-
wikkeling van dat deel der werklieden bij ons nog genoeg te doen. 
Doch daarbij komt, dat, mag het gelukken op slechts een kleine kern 
een goeden invloed uit te oefenen, dit ook aan de denkbeelden hun-
ner omgeving ten goede komt.18

Een rotsvast geloof dus in de uitstraling van het Toynbee-werk. Zoals het 
goede voorbeeld van de burgerij het betere deel van de werklieden zou ver-
heffen en beschaven, zo zou dat deel op zijn beurt weer goede invloed heb-
ben op de nog minder beschaafden. Daarbij ging de commissie er totaal aan 
voorbij dat ook binnen de arbeidersklasse forse sociale verschillen beston-
den. Dit maakte nauwe onderlinge contacten tussen meer- en minderont-
wikkelde werklieden, waarvan de commissie impliciet uitging, niet vanzelf-
sprekend.

Algemeen is ook de geringe aanwezigheid van vrouwen in de volkslees-
zalen. Opgeruimd stelde de commissie: ‘Uit den aard der zaak kan de ge-
trouwde vrouw aan clubjes en bijeenkomsten niet deelnemen.’ Daarom was 
het zaak zich dubbel in te spannen voor de ongetrouwde vrouw.19 Dienstbo-
den moesten bijvoorbeeld opmerkzaam worden gemaakt op dat wat haar 
later van nut kon zijn, maar lezen hoorde daar volgens de commissie niet bij. 
In haar hele rapport roerde de commissie de kwestie of de leeszaal een ele-
ment moest zijn in de beschaving en verheffing van de volksvrouwen niet 
aan. Dat de meeste leeszalen vrouwen niet toelieten was voor de commissie 
evenmin aanleiding tot bespiegelingen. Drie leeszalen deelden iets mee in de 
trant van ‘ja, ze hebben toegang, maar zij maken er geen gebruik van’, waar-
bij de Utrechtse leeszaal nog opmerkte dat vrouwen weliswaar toegang had-
den, maar zelden alleen kwamen. Slechts twee leeszalen, de Amsterdamse 
en de Nijmeegse, meldden neutraal dat vrouwen toegang hadden, maar óf ze 
er kwamen, staat er niet bij. Een foto van de Amsterdamse leeszaal van ‘Ons 
Huis’ uit 1912 laat in elk geval alleen maar mannelijke bezoekers zien. De 
leeszaal in Harderwijk kondigde wel aan dat er plannen waren om het lokaal 
op een aparte avond voor vrouwen open te stellen. De weigering van veel 
Toynbee-leeszalen om vrouwen toe te laten hoeft op zichzelf niet te beteke-
nen dat volksvrouwen minder lazen. Maar áls ze lazen, deden zij dat eerder 
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in de privésfeer van de eigen huiselijke omgeving, of in een alleen voor vrou-
wen toegankelijke, min of meer besloten omgeving als een aparte leeszaal of 
op een aparte avond. Onproblematisch was het gebruik van leeszalen door 
vrouwen, al dan niet gehuwd, zeker niet.

Dit aspect van de volksleescultuur, de weerstand tegen het gezamenlijk 
gebruik van een leeszaal voor mannen en vrouwen, doet sterk denken aan 
dat van de elite. Het ging bij de problemen die Aletta Jacobs ondervond om 
toegang te krijgen tot het Amsterdamse Leesmuseum niet om het lenen van 
boeken, maar om haar aanwezigheid in de leeszaal. En in het Haarlemse 
Leesmuseum namen vrouwen veel meer tijdschriften mee naar huis dan 
mannen, mogelijk omdat ze liever niet tussen de mannen in de leeszaal za-
ten. Ook het Rotterdamsche Leeskabinet vermoedde dat het geringe aantal 
damesleden misschien te maken had met de schroom van de dames om ge-
bruik te maken van de gemeenschappelijke leeszaal.20 Ook op foto’s van de 
eerste openbare leeszalen zijn vooral mannelijke bezoekers te zien. De fo-
to’s maken een in scène gezette indruk, wat natuurlijk veel te maken heeft 
met de techniek. De gefotografeerde bezoekers zijn dus waarschijnlijk niet 
helemaal toevallig daar aanwezig. Maar de jongere vrouwen op de foto’s zijn 
bijna altijd de bibliothecaressen.21

De Toynbee-leeszalen pasten naadloos in het patroon van de vele initia-
tieven van de burgerij om de arbeiders te beschaven en te verheffen. Het wa-
ren inspanningen van privépersonen, de deftige burgers, voor uiteindelijk 
een handjevol arbeiders, in een tijd waarin de overheid het nog steeds liet 

De leeszaal van de Eerste Gemeentelijke Openbare bibliotheek, Rotterdam 1907.
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afweten met subsidies voor leeszalen en bibliotheken. De bescheiden pro-
porties van de Toynbee-leeszalen waren, net als bij het Nut, geen belemme-
ring om een onverwoestbaar optimisme te koesteren over de beschavende 
invloed van het lezen. Wat het Toynbee-werk tot een aparte categorie maakt, 
is de idee van samenwerking tussen de standen, die gestalte moest krijgen in 
daadwerkelijk contact. In hoeverre de idealen in de praktijk werden waarge-
maakt, is een ander verhaal.

Er speelde naast verheffing en beschaving ook nog een andere factor in 
de waarde die aan lezen en leeszalen werd gehecht. De Nutscommissie was 
hiervoor zeker niet blind. Misschien was het al mooi dat de leeszalen de ar-
beiders uit de kroeg hielden, maar dat maakte de vraag wat ze lazen niet 
onbelangrijk, want er werd ook stevig gestreden om de gunst van de kiezer. 
Het algemeen kiesrecht lag weliswaar nog ver in het verschiet, maar voor 
veel mensen in Nuts- of Toynbee-kringen stond het wel vast dat verdere uit-
breiding van het kiesrecht er vroeg of laat zou komen. Daarom was het bie-
den van informatie over een waaier aan politieke richtingen noodzaak. Het 
ging om het ontwikkelen van de kiezers, opdat zij zelfstandig een keuze kon-
den maken. Veel minderontwikkelden met enige belangstelling voor maat-
schappelijke vraagstukken werden namelijk ‘reeds sinds jaren overstroomd 
met litteratuur, die groote overwinningen, met weinig moeite en opofferin-
gen van de zijde der werklieden, voorspelt’, lees: socialistische geschriften.22 
De commissie, die zelf weinig zag in de socialistische heilsboodschap, stak 
echter niet onder stoelen of banken dat zij ‘geen voorstandster is van het 
angstvallig weren van socialistische litteratuur als zoodanig, althans niet 
voor volwassenen’.23 Door het verbergen van dit soort publicaties werd de 
nieuwsgierigheid van degenen die nog van niets wisten alleen maar geprik-
keld. Anderen, die toch al positief stonden tegenover het socialistische ge-
dachtegoed, zouden de leeszaal daardoor wantrouwen en wegblijven. Met 
andere woorden, de heilzame invloed van niet-socialistische publicaties die 
de leeszaal bood, zou dan aan hen voorbijgaan.

Dat mocht allemaal zo zijn, maar op de expliciete vraag van de commis-
sie: ‘Welke houding neemt gij aan tegenover socialistische geschriften en 
couranten?’, gaf het overgrote deel van de leeszalen een negatief antwoord. 
Het mooiste kwam wel uit Utrecht: ‘Vroeger lagen Voorwaarts en Recht 
voor Allen ter lezing. Wegens misbruik zijn zij op verzoek van den plaatse-
lijken commandant weggenomen.’ Er was bij de leeszaalbesturen bar weinig 
te bespeuren van het idee dat het beter was álle standpunten ruimte te geven. 
De progressief-liberale opvattingen van de Nutscommissie, gesteund door 
het hoofdbestuur, konden dus niet alleen op weinig instemming rekenen 
van de behoudende departementen, maar ook de Toynbee-leeszalen zelf 
voldeden nog lang niet aan de idealen van de commissie. Wel zien we in deze 
aanzetten de contouren van de moderne openbare leeszaal en bibliotheek 
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doorschemeren. De wortels van de leeszaalgedachte liggen daarom deels in 
het Nut en dan vooral in de ideeën van het progressieve hoofdbestuur, en 
deels in een enkele Toynbee-leeszaal zoals die van ‘Ons Huis’ in Amsterdam 
en van het Leidse Volkshuis. Het socialistische gedachtegoed was daarnaast 
een tweede belangrijke voedingsbodem voor de ontwikkeling van de gewo-
ne volksbibliotheek naar de moderne openbare leeszaal en bibliotheek, zij 
het dat in deze periode, zo rond 1900, de standpunten nog ver uiteenlagen.

De meeste Toynbee-leeszalen hadden ondertussen heel andere dingen 
aan hun hoofd. Ze bereikten de minstontwikkelden lang niet altijd, terwijl 
uit het Leidse voorbeeld bleek dat er onder het fabrieksvolk wel degelijk gro-
te belangstelling voor het lezen van eenvoudige boeken bestond. De leesza-
len hadden soms te kampen met luidruchtige bezoekers die niet kwamen om 
te lezen. En niet alleen bezoekers zorgden voor overlast: in Harderwijk was 
het de rechtzinnige plaatselijke jeugd die de rust in de Volksleeszaal ver-
stoorde.24 Zulke problemen waren moeilijk oplosbaar. De leeszalen draai-
den op vrijwilligers, want geld voor personeel was er niet. En bovenal, de 
opgewekte toon van het rapport ten spijt, vielen de bezoekersaantallen ge-
middeld tegen en was over het gehele land gezien de invloed van de Toynbee-
leeszalen marginaal. Dit alles lijkt op de weinig succesvolle geschiedenis van 
de Haarlemse Openbare Leeszaal en de leeszaal van de meer socialistisch 
geïnspireerde Vereeniging Volksgebouw. Deze twee Haarlemse leeszalen 
kenden de perikelen waarmee de Toynbee-leeszalen hadden te kampen 
maar al te goed uit eigen ervaring.

Het rapport van de Nederlandsche Protestantenbond (1899)25

Ruimer van opzet dan het Nutsrapport was het onderzoek van de Nederland-
sche Protestantenbond naar ‘wat ons volk leest’. De Protestantenbond was 
een landelijke organisatie van vrijzinnig protestanten, waarvan de plaatselijke 
afdelingen, zoals die van Haarlem, veel activiteiten voor de arbeidersklasse 
ontplooiden. De Bond stuurde eind jaren negentig 950 enquête formulieren 
aan de eigen bondsafdelingen, daarnaast aan de Nutsdepartementen, afdelin-
gen van de sdap, Patrimonium, het anwv, de Rooms-Katholieke Volksbond 
en aan een aantal onderwijzers en andere particulieren die mogelijk informa-
tie konden verschaffen. Verder werden ook houders van ‘boekbibliotheken’ 
benaderd, naast instanties als de Vereeniging voor Volksbibliotheken te Am-
sterdam en twee armenzorginstellingen.

Overweldigend was de respons niet. Met name van katholieke zijde voel-
de men er niets voor de concurrentie te informeren over het leesgedrag in 
katholieke kringen. Slechts drie enquêteformulieren kwamen uit deze hoek 
retour. Ook de eigen bondsafdelingen waren geen toonbeeld van ijver, 
slechts een kwart van de 160 afdelingen had de moeite genomen om de en-
quête te beantwoorden. Even mager was een respons van nog geen 10 pro-
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cent van de ruim driehonderd Nutsbibliotheken. Daartegenover stond een 
reactie van een relatief hoog aantal van tien sdap-afdelingen, en nog eens 
tien van Patrimonium en het anwv. De ‘particulieren’ waren goed voor zes-
tig à zeventig formulieren, de onderwijzers voor twintig. Alles bij elkaar had 
de commissie de beschikking over het toch nog redelijke aantal van 170 inge-
vulde formulieren en nog wat algemene inlichtingen van houders van volks-
bibliotheken. De vraag is of dit heterogene gezelschap wel voldoende kijk 
had op de leescultuur van het volk. En, niet onbelangrijk, er schortte ook 
veel aan de vragen die de respondenten kregen voorgelegd.

De Protestantenbond had aan de Commissie voor Maatschappelijke Be-
langen opdracht gegeven om te onderzoeken wat ‘ons volk’ leest. De com-
missie veronderstelde dat met ‘ons volk’ niet ‘de natie’ bedoeld kon zijn en 
had daarom als eerste vraag geformuleerd: ‘Welk soort lectuur treft gij aan 
in de arbeiderskringen uwer omgeving?’ Maar toen de commissie het enquê-
teformulier wegens de geringe respons nog eens voorlegde aan bibliotheek-
houders en individuele personen, was de vraag verruimd tot volkskringen. 
Volgens eigen zeggen kreeg de commissie daardoor ook zicht op de lectuur 
in de kringen van de kleine burgerij. Ook de kleine burgerij hoorde tot het 
‘volk’, zeker niet alleen de arbeiders.26 De commissie had eveneens een vrij 
ruime en vage definitie van het begrip ‘lectuur’. Ze verstond er namelijk boe-
ken, tijdschriften en kranten onder, maar ook scheurkalenders. De tweede 
vraag was hoe men aan die lectuur kwam, dan kwam een vraag over colpor-
tage, een over zedeloze lectuur en ten slotte een open vraag in de trant van 
‘is er nog iets wat u kwijt wilt’?

Geen wonder dat op die manier antwoorden binnenkwamen als: kranten 
worden veel gelezen, boeken niet, scheurkalenders zijn overal te vinden. Het 
is geen onderzoek dat antwoord geeft op wat wij graag zouden willen weten: 
in hoevéél arbeidersgezinnen werd een krant gelezen of voorgelezen, hoe-
véél arbeiders kwamen ooit in een bibliotheek? De commissie had zelf ook 
in de gaten dat goede vragen stellen niet zo simpel was. Ze merkte enigszins 
vertwijfeld op: ‘Dat die vragen meestal op zoo onbevredigende wijze wer-
den beantwoord, ligt het aan die vragen, aan de wijze waarop ze gesteld 
zijn?’ Bij de aanbieding van het rapport waarschuwde de commissie dat de 
verwachtingen niet te hoog gespannen mochten zijn en dat zij maar ‘een 
heel enkelen keer tot eenige algemeene uitspraak’ durfde te komen.

Ondanks deze tekortkomingen bevat het rapport waardevolle informa-
tie en af en toe durft de commissie zich inderdaad te wagen aan een stellige 
uitspraak, zoals: ‘In den kringen der paupers leest men niet.’ Over de arbei-
ders zegt de commissie: over het algemeen lezen arbeiders niet veel, maar als 
ze wel lezen dan betreft het meestal kranten, goedkope regionale of lokale 
bladen, dan wel een krant van de eigen politieke of godsdienstige richting. 
Daarnaast lezen georganiseerde arbeiders de partijorganen, zoals die van de 
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sdap of Patrimonium. Deze arbeiders zijn degenen die naar betere lectuur 
snakken, vooral ontwikkelingslectuur: tijdschriften, vakbladen en brochu-
res over maatschappelijke vraagstukken. Ze krijgen die onder ogen via de 
leeszaal of arbeidersleeskringen. Scheurkalenders van christelijke of humo-
ristische aard – een ijzersterk genre – zijn ‘gezocht en geliefd’, de christelijke 
vooral omdat ze gratis zijn.

Boeken tref je bijna niet aan, uitgezonderd zondagsschoolboekjes die, 
hoewel bedoeld voor kinderen, door iedereen in het gezin worden gelezen. 
Boeken kopen doen arbeiders nooit, maar ze lenen boeken bij het Nut, bij de 
Protestantenbond of een christelijke vereniging, of ze bezoeken de commer-
ciële volksbibliotheek: voor iedereen – ook voor arbeiders – toegankelijke en 
betaalbare instellingen. De commissie heeft het hier expliciet over commer-
ciële bibliotheken: zelfstandige, goedkope leesinrichtingen die geëxploi-
teerd worden als kostwinning. Het gaat dus niet om de duurdere leesbiblio-
theken verbonden aan gerenommeerde boekhandels, maar evenmin om de 
marginale winkelbibliotheken die van alles verkopen en ook een uitleenbi-
bliotheekje hebben. Het publiek van de gewone volksbibliotheek omschrijft 
een bibliotheekhouder als ‘mindergegoeden en kleine burgers; werkmen-
schen uit alle vakken; onderwijzeressen en onderwijzers (…) verder een 
groot aantal lezeressen’. De volksvrouwen die zo weinig welkom waren in 
de leeszalen van de Toynbee-beweging, konden dus bij deze commerciële 
volksbibliotheken en bij het Nut terecht voor de Marlitt-lectuur die de chris-
telijke bibliotheken zo angstvallig weerden.

Gelukkig, vervolgt het rapport, blijft het aantal volksbibliotheken dat 
niet ‘kieskeurig genoeg is, om rechtstreeks zedeloze boeken te weren’, bin-
nen de perken. In Amsterdam zijn er zeker twee, en er zijn ook elders biblio-
theken ‘die wat er vuils op sexueel gebied verschijnt’ uitgeven, maar, kan de 
commissie eraan toevoegen: ‘wij hebben niet vernomen dat de werkman er 
gebruik van maakt’. Anders ligt dat voor de sensatieromans, en zeker de erg-
ste soort sensatieroman, namelijk de colportageroman, omdat er ook nog 
eens oplichting bij komt kijken. Min of meer dezelfde groep als de leners van 
de volksbibliotheken, nu omschreven als arbeiderskringen, dienstboden, 
kleine ambtenaren, portiers, conciërges en ‘ouden en jongen van beiderlei 
geslacht’ is soms het slachtoffer van dit genre ‘waarin kwistig wordt ge-
moord, onteerd en doodgeslagen’. Volgens de commissie verkopen colpor-
teurs soms aan wel honderd intekenaren in één stad De moord in den snel-
trein, Het geheim van de grijze monniken of De ongelukkige vrouw of levend 
ingemetseld. Het aantal afleveringen schommelt zo tussen de 80 en 120 van 
elk een dubbeltje.27 Als het al niet het verhaal zelf is, dan is het wel de aan-
trekkelijke premie die bij de laatste aflevering in het vooruitzicht wordt ge-
steld, die de lezers moet verleiden telkens weer een aflevering te kopen: een 
spiegel, een theeservies of een naaimachine. Pure zwendel, omdat die laatste 
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aflevering nooit verschijnt. De commissie, die zich alleen geroepen ziet fei-
ten mee te delen en zich niet wil verdiepen in beschouwingen, verlaat hier 
even dit standpunt. Immers, het is evident dat

dit soort van sensatieromans aan de zedelijkheid, aan het gezond 
voelen, het geregeld denken niet bevorderlijk is, dat zij de lagere 
hartstochten wakker roept en de zenuwen en zinnen prikkelt op een 
wijze die lichamelijk en zedelijk tot groote schade moet zijn, dat zij 
de verbeelding lokt op paden, die tot het tegendeel van blijmoedige 
en trouwe plichtsbetrachting leiden.

Lisa Kuitert toont aan dat de colporteur en de colportagelectuur juist rond de 
eeuwwisseling een bijzonder slechte naam hadden. Voorheen werden ook 
‘prachtbijbels, historische werken en verzamelde werken van hoogstaande 
Nederlandse literaire auteurs’ door colporteurs aan de man gebracht, nu wa-
ren het volgens tijdgenoten – onder wie ook de rapporteurs van de Protestan-
tenbond – alleen maar zedenbedervende sensatieromans die minvermogende 
lezers voor veel geld werden aangesmeerd. Als verklaring voor deze verande-
ring wijst Kuitert erop dat het juist de democratisering van de leescultuur is 
geweest die ertoe heeft geleid dat lezen en kopen van boeken niet langer het 
distinctiemiddel van de culturele elite was. Als reactie richtte de burgerij mo-
gelijk toen haar pijlen op de manier waarop de minvermogende lezer aan zijn 
lectuur kwam: via de ramsjhandel, de volksbibliotheek, de stationskiosk of de 
colporteur.28 De elite kon zich zodoende nog steeds onderscheiden van het 
volk, want zij bezocht deftige boekhandels om fraai uitgegeven series aan te 
schaffen, of leende literair verantwoorde werken uit de collecties van de lees-
musea. Iets van dit superioriteitsgevoel schemert ook door in discussies in 
1918 binnen het Nut. De Nutsbestuurders lieten zich bepaald neerbuigend 
uit over de ‘derdehands-boekenstalletjes’ waar de beginnende lezers oude 
jaargangen van ‘detective-schunnigheden’ kochten en gaven dan toch de voor-
keur aan de ook niet erg hoogstaande ‘wansmakige’ romans van Nataly von 
Eschstruth. Deze laatste boeken leenden de lezers tenminste uit de Nuts-
bibliotheek. Hier zien we inderdaad dat de manier waarop de lezer zijn of 
haar lectuur verwerft, van belang is in de beoordeling van het gehalte ervan.

Ook Greve is in 1906 in zijn dissertatie over de openbare bibliotheek mor-
dicus tégen de ‘kolportageroman’.29 Hij beschrijft uitvoerig wat er allemaal 
mis mee is, inhoudelijk, maar ook wijst hij op ‘het goedkoopste, gemeenste 
papier; de onwaarschijnlijkste griezeligste illustraties’ en ongelooflijk slechte 
vertalingen.30 Greve noemt aantallen van tienduizenden colporteurs en opla-
gen van boven de honderdduizend, die uit het buitenland bekend zijn. Voor 
Nederland baseert hij zich op de gegevens uit dit rapport van de Nederland-
sche Protestantenbond. Wijdverspreid was het verschijnsel zeker, hoewel 
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volgens Greve recentelijk ‘de kolportage-roman werd verdrongen door de 
z.g.n. detective-roman, zonder dat de meer pornografische en pikante verha-
len daarbij op de achtergrond raakten’.31 De ‘detective-roman’ werd in het 
rapport van de Protestantenbond in 1899 helemaal niet genoemd, misschien 
werd het genre pas kort na 1900 populair in Nederland. Aan het ontbreken 
van vertalingen kan het niet liggen. Van een goedkope vertaalde uitgave van 
de Sherlock Holmes-serie (dertig cent per deel) van Arthur Conan Doyle 
verschenen tussen 1893 en 1900 vijf delen, alleen het zesde en laatste deel is 
van 1902. Deze detectives waren in 1900 nog maar zelden in de Nuts- en an-
dere bibliotheken te vinden, maar dat veranderde na 1900 snel.32

Om de colporteur de wind uit de zeilen te nemen, pleit de commissie voor 
een groei van het aantal leesbibliotheken, zodat lectuur overal gemakkelijk 
verkrijgbaar is. Om kwalijke praktijken van de colporteurs tegen te gaan, 
moeten de bibliotheken aan de wens van ontspanningslectuur tegemoet-
komen, waarbij het nodig is ‘puriteinsche beperking’ en een ‘opvoedkundig 
streven dat altijd schoolmeesteren wil’ terzijde te schuiven. Een goed voor-
beeld is volgens de commissie de Amsterdamse Vereeniging voor Volks-
bibliotheken, die voor één cent per week een boek uitleent. De commissie 
geeft zichzelf ook een pluim: ‘wij zullen zeker niet licht in het euvel vervallen 
van angstvallig te weren wat niet past in ons systeem’, zoals de Roomsch-
Katholieke Volksbond doet.

Nog lager dan de colportageroman staat wat de commissie ‘zedelooze 
lectuur’ noemt, ofwel pornografie. Gevraagd was of deze lectuur in het ge-
heim wordt verspreid in arbeiderskringen. Prompt antwoordden sommige 
respondenten dat La Terre van Zola in een goedkope vertaling veel werd ge-
lezen. Ze verwezen ook wel naar de verspreiding van neomalthusiaanse of 
socialistische geschriften. Dat bedoelde de commissie natuurlijk niet. De 
meeste respondenten hadden deze vraag echter wel goed begrepen. De 
meerderheid heeft stellig de indruk dat het blijft bij pikante plaatjes of ‘vuile 
liedjes’. Alleen uit Zutphen werd gemeld dat titels als Het ophaalgordijntje of 
Grietje de korsettenstopster wel in werkmanskringen circuleren. Volgens de 
commissie koesterden vooral socialistische en sociaaldemocratische werklie-
den een ‘hartelijke weerzin en een gezond verzet tegen sensatieromans, die 
allicht den overgang vormen tot boeken van nog lager allooi en van bepaald 
zedeloozen aard’. Dat is een hele geruststelling, maar deze arbeiders hadden 
wel ‘smaak en neiging voor realistische lectuur’, met name voor Zola en Ne-
derlandse navolgers. De commissie kon ook hier de verleiding niet weerstaan 
om van het pad van de feiten af te dwalen:

Wij hopen dat zij [de werklieden] zich wachten zullen voor het ge-
vaar eener literatuur, waarvan bijv. ‘de Jonge Gids’ onder redactie 
van Heyermans meermalen een specimen gaf; wij bedoelen zoo-
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genaamd realistische producten wier schrijvers niet anders bewijzen 
dan dat zij hun misschien scherp ontwikkeld reukorgaan bij voor-
keur in een beerput steken. Tegenover de vrees, dat ook hier uit de 
zoogenaamd hoogere standen het vergif zal doorsiepelen naar wat 
men de lagere volkskringen noemt, spreken wij de hoop uit dat al-
lengs de elementaire, gezonde en degelijke kracht, die in onze arbei-
derskringen een weg zoekt en nieuwe idealen nastreeft, ook in dit 
opzicht der maatschappij zal ten goede komen: stuiting van degene-
ratie door regeneratie; bedorven bloed uitgedreven door toevoer van 
nieuw en gezond bloed.

De arbeider dus als belichaming van gezonde, regeneratieve en idealistische 
krachten, als tegenhanger van het maatschappelijk verval, van het doorsie-
pelende vergif en het gevaar van realistische lectuur. Of de commissie hier-
mee nu wel of niet de lectuur van Zola veroordeelde is onduidelijk, in elk 
geval moest De Jonge Gids, voornamelijk volgeschreven door Heijermans 
zelf, het ontgelden.

Wat betreft het soort boeken dat gelezen wordt, put de commissie uit een 
statistiek van een leesbibliotheekhouder ‘in een volksbuurt van een onzer 
grootste steden’, die optekende welke boeken zijn duizend lezers in één win-
ter aanvroegen.33 De uitkomsten zijn nauwelijks verrassend. De aanvragen 
waren voor 90 procent gericht op de ruim vijftienhonderd romans die deze 
leesbibliotheek bood, de andere categorieën, samen ruim negenhonderd ti-
tels, werden maar mondjesmaat gevraagd. Geschiedenis was daarbinnen 
nog het populairst, godsdienst en zedenkunde het minst. Binnen de roman-
categorie waren het vooral boeken met pakkende of geheimzinnige titels die 
in trek waren. Zo kwam Ten Brink met Het verloren kind met 191 aanvragen 
op de eerste plaats, volgens de commissie ‘een titel, die zoowel de op gespan-
nen toestanden beluste verbeelding der werklieden en kleine burgers als de 
gevoelige harten der onderwijzeressen, voor wie overigens ook Ten Brink 
een bekende naam is, zal verlokt hebben’. Voor de rest wat ook uit andere 
onderzoeken komt: Marlitt, Heimburg, Aimard, Melati van Java, Walter 
Scott, Van Lennep, om een paar bekende namen te noemen. De vooral in 
protestantse kringen populaire auteurs voor de jeugd als P.J. Andriessen en 
Van Balen waren ook veelgevraagd.

Dit strookt met wat we weten van het Nut en ook met een soortgelijk 
leesstatistiekje dat de hierboven genoemde Amsterdamse Vereeniging voor 
Volksbibliotheken publiceerde.34 Van deze bibliotheek met haar zeventien-
honderd boeken en ruim tweehonderd lezers was in 1907-1908 bijgehouden 
wat het meest werd uitgeleend. Ook dit leenstatistiekje levert nauwelijks 
verrassingen op, of het moest zijn dat ruim een halve eeuw na de verschij-
ningsdatum de lezers nog steeds heel vaak De negerhut van Oom Tom leen-
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den. Andere veelgevraagde auteurs waren Verne, Van Maurik en Aimard, 
maar specifieke titels werden niet genoemd. Bij Aimard werd overigens ver-
meld: ‘Wordt niet meer aangevuld als de werken versleten zijn.’ Kennelijk 
hadden de dames die het bestuur van de Vereeniging vormden, niet zo’n 
hoge pet op van deze schrijver van wildwestverhalen. De lezers waren vol-
gens de vereniging oudere en jongere lezers uit de arbeidersklasse en kleine 
winkelstand. Jonge lezers waren vooral geïnteresseerd in reisavonturen 
– naast Verne scoorden ook Van Balen en Cooper hoog. Vrouwen waren 
liefhebbers van romans en korte verhalen, mannen lazen graag historische 
romans en populairwetenschappelijke werken.

Terug naar het rapport van de Nederlandsche Protestantenbond. Met dit 
rapport werd uiteindelijk weinig gedaan. Na een lauwe discussie op de jaar-
vergadering van 1899 werd besloten dat de bond voortaan geschriften zou 
uitgeven ‘tot voorlichting van het Nederlandsche volk over godsdienstige en 
zedelijke onderwerpen’. Voor ons is het rapport waardevol, omdat het de 
indruk wekt dat volkskringen, hoe vaag ook afgebakend, op allerlei manie-
ren in aanraking kwamen of konden komen met gedrukt materiaal, uitge-
zonderd de allerarmsten. De krant, de scheurkalender, het partijblaadje, een 
brochure, een boek uit de commerciële volksbibliotheek, het Nut, de Protes-
tantenbond, de zondagsschool, of een aflevering van de colportageroman, 
allemaal vonden ze hun weg naar de lezer uit het volk. Waarschijnlijk over-
lapten de kringen die deze verschillende dragers van gedrukte informatie 
bereikten, maar moeilijk is vast te stellen hoe precies. Goedkope commerci-
ele bibliotheken werden door zeer diverse lezers en lezeressen uit de arbei-
dersklasse en de kleine burgerij bezocht. Het is onwaarschijnlijk dat er prin-
cipiële verschillen waren tussen de leescultuur van arbeiders en de kleine 
burgerij; eerder is er een tweedeling te bespeuren tussen de georganiseerde 
voorhoede van de arbeidersklasse, die zich wilde ontwikkelen en het niet-
georganiseerde deel. De georganiseerde arbeiders hadden een bredere lite-
raire en maatschappelijke oriëntatie dan de rest van hun sociale klasse. Dat 
bleek ook uit de leescultuur van de briljantslijpersknechten die de biblio-
theek van ‘Streven naar Verbetering’ bezochten.

Dit rapport wekt ten slotte de indruk dat het lezen van pornografie in 
volkskringen nauwelijks voorkwam. Misschien hadden de respondenten 
daar weinig kijk op, het is nu eenmaal een genre waarvan niet iedereen rond-
bazuint dat hij of zij het graag leest. Maar was het de ‘hartelijke weerzin’ die 
de commissie meende te bespeuren, of eerder een kwestie van onvoldoende 
middelen en mogelijkheden? Hoewel er op zichzelf wel genoeg werd aange-
boden, was pikante lectuur niet goedkoop om zelf aan te schaffen.35 Dat zal 
in arbeiderskringen dus weinig gebeurd zijn. Of veel commerciële volksbi-
bliotheken iets ‘onder de toonbank’ te leen hadden, is twijfelachtig. De ide-
ele volksbibliotheken hadden in elk geval niets op dit terrein.
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Aan het slot van haar rapport verwees de commissie met vooruitziende 
blik naar grote volksbibliotheken, zoals in Hamburg en Wenen, toegankelijk 
voor iedereen, die er ook in de steden van ons land zouden komen. Ze pleitte 
voor ‘een onbekrompen blik, wat optimisme en goed geloof in de mensche-
lijke natuur’, een opvallend mild geluid in een maatschappij waarin de ver-
zuiling in het bibliotheekwezen – en daarmee de angst voor het lezen van de 
verkeerde lectuur – steeds vastere vorm aannam. Geen wonder dat naast de 
socialisten de vrijzinnig protestanten, die veelal domineerden binnen de 
progressieve Nutskringen en de Toynbee-beweging, voorvechters zouden 
worden van de openbare bibliotheek.

Statistiek der Openbare Leeszalen en Bibliotheken (1910)
In het begin van de twintigste eeuw werd in de Tweede Kamer gediscussi-
eerd over de wenselijkheid van en maatstaven voor een rijkssubsidie voor de 
openbare bibliotheken. De kamerleden hadden er echter geen benul van wat 
nu precies te verstaan onder een openbare bibliotheek. Daarom gaf minister 
Heemskerk van binnenlandse zaken het Centraal Bureau voor de Statistiek 
in 1908 opdracht om een onderzoek te doen. De moeilijkheid was de defini-
tie van het begrip ‘openbaar’. De minister koos voor een formulering die 
‘buitensporig ruim’36 was: openbaar waren alle instellingen die geen speciale 
toegangseisen stelden, behalve financiële. Daarmee vielen alle vakvereni-
gingsbibliotheken, leesmusea met ballotage, bibliotheken voor afgebakende 
groepen als minvermogenden, katholieken of protestanten buiten de boot.37 
Dat gold ook voor de commerciële bibliotheken, hoewel die strikt genomen 
zeker alleen financiële toegangseisen hanteerden, maar het was zo vanzelf-
sprekend dat commerciële bibliotheken niet ‘openbaar’ konden zijn, dat dit 
nergens vermeld werd.

De omschrijving van ‘openbaar’ en ‘niet openbaar’ lijkt maar voor één 
interpretatie vatbaar, maar het cbs volgde de definitie die de bibliotheek 
van zichzelf gaf, wat zorgde voor nogal wat tegenstrijdigheden. Als een bi-
bliotheek van een gereformeerde jongelingsvereniging, zoals die uit het 
dorpje Schraard in Friesland, opgaf ‘voor iedereen’ toegankelijk te zijn, dan 
kreeg ze als openbare bibliotheek een plaatsje in de statistiek. In Schraard 
ging het om een ‘dwergbibliotheek’ met een collectie van 56 boekbanden en 
28 uitleningen per jaar, misschien wel toegankelijk ‘voor iedereen’ maar in 
de praktijk toch onmiskenbaar bedoeld voor jonge mannen van gerefor-
meerden huize die uit het dorp kwamen. Daarentegen had de Leidse Nuts-
bibliotheek kennelijk geantwoord dat zij voor ‘minvermogenden’ of ‘de 
werkende stand’ was en verdween daarmee naar een aanhangsel van afge-
wezen instellingen, die wel de vragenlijst hadden ingevuld, maar niet open-
baar waren volgens de criteria. Op dezelfde manier kwam de ene Vincenti-
usbibliotheek wél in de tabellen en de andere niet. De informatie uit de 141 
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pagina’s tabellen uit het rapport heeft zo op zijn minst een wat willekeurig 
karakter gekregen.

De informatie is daarnaast gebrekkig, omdat het bureau bij de gemeente-
besturen had aangeklopt om namen en adressen van de openbare bibliothe-
ken. De ene gemeente had deze informatie met meer ijver aangeleverd dan de 
andere, vandaar dat het bureau zelf ook nog instanties benaderde zoals het 
Nut, de Vincentiusvereeniging en de Nederlandsche Protestantenbond. Bo-
vendien moest het bureau maar afwachten wat er aan respons op de enquête 
binnenkwam. Die was wel erg hoog, bijna 90 procent, maar een volledig 
overzicht geven de tabellen dus allerminst, want de enquête bereikte lang niet 
alle openbare bibliotheken. Met één blik is bijvoorbeeld al vast te stellen dat 
er omissies zijn. Zo werd er met geen woord gerept over de Nutsbibliotheek 
in Arnhem, noch over de bibliotheek van de Haarlemse afdeling van de Ver-
eeniging ter Verbreiding der Waarheid, die beide voor iedereen toegankelijk 
waren.38 En het is ook maar moeilijk voor te stellen dat in de stad Groningen 
alleen een openbare, een Nuts- en een sdap-bibliotheek zouden zijn. De uit-
voerige tabellen kunnen dus niet anders dan een vertekend beeld geven van 
de werkelijke situatie. Alles bij elkaar geeft deze statistiek niet meer dan een 
ondergrens, er moeten heel veel meer bibliotheken zijn geweest.

Met deze notie in het achterhoofd is het niettemin interessant een blik te 
werpen op de tabellen en de statistiek die het bureau eruit samenstelde, om-
dat ze reliëf geven aan de Haarlemse situatie. Gerangschikt naar provincie 
en binnen de provincie naar gemeente, sommen de tabellen in totaal 622 bi-
bliotheken op, met informatie over onder andere de aard en de omvang van 
de collectie, het aantal uitleningen, inkomsten en uitgaven, soort bezoekers 
(werklieden of ook anderen).39 De tabellen geven in de eerste plaats een in-
druk van het ‘bibliotheeklandschap’ in de grote steden. In Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam, Utrecht en Groningen was er altijd een bibliotheek van 
het Nut, verder vaak een van Vincentius, van de Nederlandse Protestanten-
bond, soms van een sdap-afdeling, een Ons-Huisbibliotheek of een biblio-
theek van een vereniging tegen drankmisbruik.

Daarnaast bestonden in alle grote steden, net als in Haarlem, nog andere 
bibliotheken en bibliotheekjes, die niet op de elite gericht waren en in prin-
cipe toegankelijk voor iedereen. Amsterdam noemde bijvoorbeeld de Ver-
eeniging voor Volksbibliotheken, de bibliotheek van het Koning Willems-
huis,40 de bibliotheek van de Vereeniging tot Heil des Volks, gericht op het 
verstrekken van christelijke lectuur aan het volk, de leeszaal en bibliotheek 
van de Vereeniging Oosterspeeltuin en ten slotte de bibliotheek van het ge-
reformeerde traktaatgenootschap Filippus, dat de godsdienstige belangen 
behartigde van de bevolking in de buitenwijken.41 Net als in Haarlem en Am-
sterdam werden in andere steden de grotere instellingen geflankeerd door 
een heel scala aan bibliotheekjes.
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Buiten de grote steden domineerden maar enkele typen bibliotheken. In 
de eerste plaats waren dat de Nutsbibliotheken, die echter, zoals bekend, 
veel minder voorkwamen in Brabant en Limburg. Maar in de rest van Ne-
derland was de Nutsbibliotheek met haar ruim driehonderd vestigingen ver-
uit de meest voorkomende bibliotheek, zowel in regionale stedelijke centra 
als in kleine plattelandsgemeenten. Geen van de landelijke of plaatselijke or-
ganisaties die aan bibliotheekwerk deden, kwam ook maar in de buurt van 
het netwerk van het Nut. Zeker op het platteland zijn heel veel mensen wat 
betreft hun lectuurvoorziening afhankelijk geweest van het Nut.

Het geringe aantal Nutsbibliotheken in het zuiden betekende niet dat daar 
nauwelijks bibliotheken waren. Buiten de steden hielden vooral de Vincenti-
us- en allerlei R.K. Volksbibliotheken een redelijke bibliotheekinfrastructuur 
overeind, zij het dat er per tienduizend inwoners minder bibliotheken te vin-
den waren dan elders in het land. Dat zal zeker te maken hebben met de opzet 
van de enquête. Openbaar klonk in katholieke oren zeer verdacht en men be-
titelde de eigen bibliotheek niet graag als een openbare instelling. De respons 
uit Brabant en Limburg was relatief gering, wat dus niet per se hoeft te wij-
zen op een klein aantal instellingen. Er werd zelfs gemopperd dat veel katho-
lieke instellingen niet terug te vinden waren in de tabellen.42

In de dorpen in het noorden was de enige bibliotheek vaak die van het 
Nut of van een protestantse organisatie. In West- en Oost-Nederland was er 
in kleine stadjes en dorpen naast een bibliotheek van het Nut, Vincentius of 
een protestantse organisatie, vaak een bibliotheek – gewoon ‘Volksbiblio-
theek’ genoemd – die ogenschijnlijk niet op confessionele of socialistische 
leest was geschoeid. Ondanks de waaier aan bibliotheken die het rapport 
ons voorschotelt, is ook zonneklaar dat op het platteland nog veel gemeen-
ten geen enkele bibliotheek- of leesvoorziening hadden, afgezien van even-
tuele leesgezelschappen of commerciële bibliotheken, maar die vielen ge-
heel buiten het blikveld van dit rapport. De tijd van een landelijk dekkend 
net van openbare bibliotheken was nog ver weg. Dat had ook te maken met 
het ronduit schriele subsidiebeleid. Zelden kwamen instellingen in aanmer-
king voor een ondersteuning door de overheid. Een rijkssubsidie kwam 
omstreeks 1910 vrijwel nooit voor. Slechts vijf instellingen profiteerden van 
steun van de rijksoverheid: de openbare bibliotheken in Utrecht, Den Haag, 
Dordrecht en Groningen en de Volksbond tegen drankmisbruik in Arn -
hem. De openbare bibliotheken in Dordrecht, Utrecht en Groningen kregen 
bovendien gemeentesubsidie, die van Arnhem, Rotterdam, Nijmegen, Alk-
maar en Leeuwarden kregen alléén gemeentesubsidie.43 

In kleinere plaatsen gaf de gemeente soms een bedrag van ƒ 10 of ƒ 25 
voor de Nutsbibliotheek of een andere volksbibliotheek. In totaal waren er in 
heel Nederland maar 25 instellingen die van Rijk of gemeente subsidie kre-
gen. Deze 25 bibliotheken steken schril af bij de ruim zeshonderd bibliothe-
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ken die in de statistiek voorkomen. De meeste grote en kleine bibliotheken in 
het hele land moesten het hebben van leesgelden en contributies, van een 
subsidie van een overkoepelende organisatie zoals het Nut of Vincentius, of 
van particuliere giften. Alles bij elkaar vormden de overheidsbijdragen nog 
geen 14 procent van alle inkomsten van de bibliotheken, een teken hoe margi-
naal aan het begin van de twintigste eeuw de overheidsbemoeienis met het 
bibliotheekwezen nog was.44

De statistiek met al haar tabellen gaf de opdrachtgever, de minister, een 
interessant overzicht van wat er zoal was aan instellingen, maar een instru-
ment om overheidssubsidie te verdelen, boden alle cijfers niet. Het valt te 
betwijfelen of de minister er iets aan gehad heeft. De statistiek leek vooral de 
angst van de tegenstanders van rijkssubsidie voor uit de pan rijzende uitga-
ven te bevestigen. De tabellen wemelen van marginale bibliotheken, waar-
van het maar de vraag is of zij voldeden aan de eis van onpartijdigheid die 
aan een openbare leeszaal en bibliotheek werd gesteld. Bijna de helft van 
deze bibliotheekjes was misschien wel voor ‘iedereen’ toegankelijk, maar 
had een duidelijk confessionele of socialistische signatuur. Als de overheid 
zou besluiten alle openbare bibliotheken te subsidiëren zou een enorme ver-
snippering van het overheidsgeld het gevolg zijn. Ruim driekwart had een 
collectie van minder dan duizend boeken en ruim 40 procent van de instel-
lingen moest het doen met minder dan ƒ 25 per jaar. Inderdaad, de tabellen 
bevatten, zoals Henri Greve het kenschetste, ‘tallooze voorbeelden van het 
meest onbelangrijke en bloedarme volksbibliotheekwezen’.45 Het rapport 
maakte klip en klaar dat er een nauwkeurige omschrijving moest komen van 
de eisen waaraan een olb moest voldoen, anders zou de subsidie giganti-
sche proporties aannemen. Het formuleren van eisen maakte het aantal po-
tentieel te subsidiëren bibliotheken onmiddellijk veel kleiner.

Die eisen werden na het verschijnen van de statistiek in 1910 in het daar-
opvolgende jaar geformuleerd. Naast onpartijdigheid viel te denken aan 
ruime openingstijden, mogelijkheden om ter plekke te lezen en het aanstel-
len van professioneel personeel. Ook het karakter van de collectie moest 
volgens de minister aan voorwaarden voldoen. Hij eiste dat:

romanlitteratuur in de O.L., wier bestemming moet zijn, om te on-
derrichten, slechts mag vormen een accessoir van geringen omvang. 
Evenmin mogen couranten de hoofdzaak zijn. Mocht mij blijken, dat 
de verhouding van roman-litteratuur tot de andere te wenschen 
overlaat, of dat het lezen van couranten eigenlijk de hoofdzaak is, 
dan kan aan dergelijke leeszalen geen subsidie worden verleend.46

De Nutsbibliotheken, die zelden over een leeszaal beschikten, beperkt open 
waren, vooral romans in huis hadden en op vrijwilligers draaiden, voldeden 
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dus in de verste verte niet aan deze eisen, laat staan de talloze andere biblio-
theken uit de lijst. Van alle bibliotheken die informatie gaven over het soort 
boeken dat ze in huis hadden, had een derde geantwoord uitsluitend ont-
spanningslectuur te bieden en nog eens ruim de helft voornamelijk ontspan-
ningslectuur.

Van Nederland naar Haarlem
De informatie uit de drie rapporten laat zien dat Haarlem niet uitzonderlijk 
was. Het Toynbee-rapport toont vooral aan hoe moeizaam het oprichten en 
in stand houden van een leeszaal vlak voor de eeuwwisseling was. Dat gold 
ook voor de Haarlemse initiatieven. De Haarlemse Vereeniging Openbare 
Leeszaal leek nog het meest op de Toynbee-leeszalen. Net als in veel andere 
plaatsen hamerden de initiatiefnemers op neutraliteit en zochten ze aanslui-
ting bij het Nut. Maar anders dan in sommige andere steden stond het Haar-
lemse Nut niet erg welwillend tegenover dit soort initiatieven. Dit lag onge-
twijfeld aan de radicale leiding en daarmee aan het verdachte imago dat de 
Openbare Leeszaal kreeg bij de bestuurders van het Haarlemse Nut. Een 
lang leven was de leeszaal daardoor niet beschoren.

De Vereeniging Volksgebouw met haar plannen voor een bibliotheek en 
leeszaal leek eveneens veel op de Toynbee-beweging. Maar net als bij de 
Openbare Leeszaal mislukte ook dit plan door het wantrouwen van de 
Haarlemse elite jegens de socialistische initiatiefnemers, de smalle financië-
le basis en het gebrek aan belangstelling van de zijde van de arbeiders. Dit 
gebrek aan succes is in breder perspectief waarschijnlijk evenmin uitzonder-
lijk. Het is namelijk zeer de vraag of de Toynbee-leeszalen die in het rapport 
werden opgesomd, het allemaal lang volgehouden hebben.

Het rapport van de Nederlandsche Protestantenbond schetst een brede 
leescultuur die ongetwijfeld ook in Haarlem heeft bestaan. In het laatste 
kwart van de negentiende eeuw versnelde het proces van verschriftelijking 
van de cultuur, waardoor ook de minder welgestelden meer dan voorheen 
konden participeren in een leescultuur.47 Een toenemend aantal mensen 
kreeg drukwerk onder ogen langs andere kanalen dan de deftige boekhandel 
of het eliteleesgezelschap, of via een duur abonnement op een tijdschrift of 
een landelijke krant. In de laatste decennia van de negentiende eeuw nam het 
aantal mogelijkheden om gratis of heel goedkoop boeken te lenen toe. Er 
kwamen meer gratis of heel goedkope stichtelijke, filantropische en ideële 
bibliotheken, de commerciële bibliotheken waren bereikbaar voor de bo-
venlaag van de arbeiders en de kleine burgerij. Bovendien was de groeiende 
populariteit van kranten met plaatselijk nieuws, die de Protestantenbond 
signaleerde, ook aanwijsbaar in Haarlem.48

Ten slotte past Haarlem naadloos in de landelijke statistiek van de open-
bare bibliotheken. Haarlem leek op andere grote steden: een paar grote bi-
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bliotheken, geflankeerd door een waaier aan kleinere.49 Evenmin is de op-
splitsing van Haarlemse bibliotheken naar confessionele of politieke over -
tuiging uniek. Voor zover we iets weten van budgetten, steken de Haarlemse 
bibliotheken niet ongunstig af bij de landelijke cijfers, waar 40 procent van 
de bibliotheken het moest doen met minder dan ƒ 25 per jaar. De ƒ 67,50 die 
de bibliotheek van de Haarlemse Vereniging ter Verbreiding der Waarheid 
gemiddeld genomen jaarlijks tot haar beschikking had, was dus in landelijk 
perspectief nog niet zo gek. De Haarlemse Vincentiusbibliotheek behoorde 
met ƒ 140 per jaar tot de rijkste bibliotheken, terwijl de Nutsbibliotheek met 
een budget van enkele honderden guldens landelijk gezien tot de meest ka-
pitaalkrachtigste bibliotheken valt te rekenen.

Algemeen, en niet specifiek Haarlems, was het ontbreken van steun van 
gemeente of Rijk voor openbare bibliotheken. De gemeente Haarlem finan-
cierde weliswaar de Stadsbibliotheek, die in principe voor iedereen toegan-
kelijk was, maar begin twintigste eeuw was de Stadsbibliotheek nog mijlen-
ver verwijderd van een echte openbare bibliotheek, al was het alleen al 
omdat de bibliotheek open was op werkdagen tussen tien en vier. Zaterdag 
was ook een werkdag, de meeste arbeiders waren dan wel iets vroeger vrij, 
maar veel tijd om naar de bibliotheek te gaan was er in geen geval. Niet-wer-
kende arbeidersvrouwen hadden kleine kinderen en konden door de week 
evenmin bij de bibliotheek langsgaan. Pas in 1911 ging de bibliotheek twee 
avonden per week open. Daarmee is niet gezegd dat er daardoor veel meer 
werklieden over de vloer kwamen. De instelling had een eerbiedwaardige, 
geleerde uitstraling, die bepaald niet uitnodigend zal zijn geweest voor een-
voudige bezoekers. Toch gaf de Stadsbibliotheek ten behoeve van de statis-
tiek van 1910 op dat een kwart van de bezoekers werklieden waren. Gezien 
de openingstijden lijkt dat erg optimistisch ingeschat. En niet alleen de ope-
ningstijden, ook de collectie was niet bedoeld voor een breed publiek. An-
ders dan het Nut en de commerciële bibliotheken had de Stadsbibliotheek 
niet of nauwelijks ontspanningslectuur in huis.

De bezoekersaantallen en het aantal uitgeleende banden stegen in ieder 
geval snel: ze verdriedubbelden tussen 1900 en 1908. In 1908 werden ruim 
4200 banden uitgeleend, een respectabel aantal, maar dit was slechts een 
derde van het aantal uitgeleende banden bij de Nutsbibliotheek.50 Omstreeks 
dezelfde tijd werden al de eerste plannen voor een openbare bibliotheek ge-
lanceerd, waarbij steeds omvorming van de Stadsbibliotheek tot een olb 
uitgangspunt was. De Stadsbibliotheek voldeed immers al aan een aantal 
voorwaarden. Het zou tot 1922 duren voordat de olb er daadwerkelijk 
kwam. Deze lange weg is een van de onderwerpen van het volgende hoofd-
stuk.



De krantenzaal in de Haarlemse openbare bibliotheek, 1922. 
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13 

De Stads-Bibliotheek en Leeszaal

De openbare bibliotheek en de overheid
Op 18 januari 1922 opende de Haarlemse openbare bibliotheek haar deuren. 
Haarlem was daarmee bepaald niet vroeg. Begin twintigste eeuw hadden 
Dordrecht, Utrecht, Groningen, Leeuwarden, Den Haag en Rotterdam al 
een openbare bibliotheek. Toen de Haarlemse bibliotheek van start ging, wa-
ren er al ruim zeventig verspreid over het hele land. De oprichting van open-
bare bibliotheken was de doelstelling van de leeszaalbeweging, die sedert 
1850 aanvankelijk aarzelend, maar gaandeweg steeds nadrukkelijker van zich 
liet horen. De leeszaalbeweging pleitte voor de oprichting van algemene, 
voor iedereen toegankelijke en door de overheid gesubsidieerde openbare 
leeszalen en bibliotheken, met een behoorlijke collectie. De voorstanders van 
openbare bibliotheken verwezen naar de Verenigde Staten en vooral naar 
Groot-Brittannië, waar zulke bibliotheken al eerder bestonden. Daar was in 
1850 namelijk een Public Library Act aangenomen, die gemeenten toestond 
om via belastingheffing een openbare bibliotheek te financieren. Hoewel in 
de eerste decennia na het aannemen van de Public Library Act het aantal 
openbare bibliotheken maar bescheiden toenam, was de Britse voorsprong 
op Nederland omstreeks 1900 inmiddels wel aanzienlijk geworden.1

De geschiedenis van de totstandkoming van de openbare bibliotheek in 
Nederland is uitvoerig beschreven, onder anderen door leeszaalpionier 
Henri Greve. Bij het 25-jarig bestaan van de Centrale Vereeniging voor 
Openbare Leeszalen en Bibliotheken ging Greve hier uitgebreid op in.2 Re-
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center is de publicatie van Paul Schneiders’ Lezen voor iedereen. Geschiedenis 
van de openbare bibliotheek in Nederland (1990). Het is daarom niet nodig 
hier anders dan samenvattend op de leeszaalbeweging in te gaan. Aan de 
oprichting van openbare bibliotheken in Nederland en die in Haarlem in het 
bijzonder is een aantal samenhangende vragen te verbinden. Waarom duur-
de het in vergelijking met Engeland zo lang voordat in Nederland dit type 
bibliotheken van de grond kwam? Hoe is de openbare bibliotheek te plaat-
sen in het hele veld van het bibliotheekaanbod? Wat was er nieuw of uniek 
aan deze instellingen? Hoe kwam de openbare bibliotheek in Haarlem tot 
stand en waarom pas in 1922?

De traagheid waarin in Nederland het concept van een openbare biblio-
theek werd omarmd, heeft alles te maken met de rol die de overheid zichzelf 
toebedeelde in de samenleving. Zij zag het niet als haar taak buiten de 
schoolvoorzieningen om zorg te dragen voor de ontwikkeling van de inge-
zetenen. Door de late industrialisatie in Nederland zag zowel de gemeente-
lijke als de rijksoverheid het belang van goed ambachtelijk en technisch on-
derwijs niet in. De gedachte dat de maatschappij er profijt van zou hebben 
als arbeiders door zelfstudie hun vakbekwaamheid op peil hielden of zou-
den verhogen, was eind negentiende eeuw nog maar nauwelijks bij de over-
heid doorgedrongen. Dat de overheid hiervoor subsidie zou moeten verle-
nen was evenmin een algemeen aanvaard idee.3

Dat laatste was wat de bibliotheken betreft niet alleen een gevolg van de 
liberale houding van de overheid, maar ook van een zekere vaagheid van het 
concept ‘openbare bibliotheek’. Frederik Muller had al in 1860 in De econo-
mist een pleidooi gehouden voor de ‘free libary’ naar Engels model.4 Hij was 
onder de indruk geraakt na een bezoek aan de openbare bibliotheek in 
Manchester. Gratis bibliotheken voor iedereen toegankelijk moesten er ook 
in Nederland komen: ‘Want in dezen tijd hebben ook de niet geleerden, ja 
heeft zelfs het volk behoefte om steeds meer en meer te weten, en niet achter 
te staan in de met reuzenschreden vooruitgaande en door spoorwegen en 
telegrafen vervormde maatschappij.’5 Het verwerven van kennis in de snel 
veranderende wereld voerde Muller dus aan als argument voor de openbare 
bibliotheek. De collectie van zo’n openbare bibliotheek omschreef Muller 
als: ‘nuttige en aangename lectuur en degelijke werken’. Het Rotterdamsch 
Leeskabinet was volgens hem bij uitstek de instantie die zou kunnen uit-
groeien tot een openbare bibliotheek. Immers, de doelstelling van het Lees-
kabinet was dat het toegankelijk zou moeten zijn voor alle standen, maar 
vooral voor hen die niet over een eigen boekenverzameling beschikten. Het 
Leeskabinet beoogde ‘voor lage, ja zeer geringe contributie, ten hoogste van 
ƒ 10 goede lectuur voor hoogere en mindere klassen der maatschappij te be-
zorgen; langzamerhand eene vaste Bibliotheek te vormen; en die later voor 
allen al of niet contribuerenden open te stellen’.6 Van dat laatste is het nooit 
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gekomen, het Rotterdamsch Leeskabinet bleef een instelling alleen toegan-
kelijk voor leden. Bovendien trok de ‘zeer geringe contributie’ van ƒ 10 voor-
alsnog alleen welgestelde burgers aan. In de visie van Muller was een open-
bare bibliotheek dus een voor iedereen toegankelijke instelling, met nutti -
ge en aangename lectuur, gratis voor degenen die geen contributie konden 
betalen en tot stand gekomen op particulier initiatief. Er waren een paar 
andere vroege pleidooien en initiatieven voor de stichting van openbare 
bibliotheken, maar geen daarvan was succesvol. Een ‘moderne’ openbare 
bibliotheek met overheidssubsidie en een goede, brede collectie, werd voor-
alsnog nergens gerealiseerd.7

Dat ‘openbaar’ niet alleen zou moeten betekenen: ‘voor iedereen toegan-
kelijk’, maar vooral ‘door de overheid gesubsidieerd’, was een opvatting die 
pas omstreeks 1900 veld won. Toen vonden sommige verlichte geesten dat 
hier een taak voor de overheid lag, maar dat idee was bepaald nog geen ge-
meengoed. Een van de voorstanders was T.J. de Boer, die in een artikel in De 
Gids van 1901 benadrukte dat de overheid het voortouw zou moeten ne-
men.8 Hij gaf een uitgebreid overzicht van het vele dat er in Amerika en En-
geland tot stand was gebracht. De Boer wees ook op de dringende behoefte 
aan leeszalen: ‘In enge woningen leven de menschen opeengehoopt en velen 
hebben niets dan een slaapstee, zoodat alleen een openbare leeszaal hun een 
rustig plekje kan verschaffen.’ In zijn artikel schetste De Boer ook het profiel 
van een olb. Door het aanbieden van goede literatuur moest de openbare 
bibliotheek een tegenwicht bieden tegen de colportageromans. Er moest al-
lerlei non-fictie, zoals boeken over techniek en kunstnijverheid, te raadple-
gen zijn. Onpartijdigheid moest blijken uit de aanschaf van boeken, tijd-
schriften en bladen van alle richtingen. Uiteraard moest de bibliotheek voor 
iedereen kosteloos toegankelijk zijn en ook ’s avonds en op zondag open. En 
wat betreft de financiering was De Boer realistisch: ‘Zoolang gemeente en 
staat er zich niet om bekommeren, kan particulier initiatief alvast een begin 
maken. Voorop staan moet echter m.i. dat de vrije openbare boekerij zoo 
spoedig mogelijk een gemeentelijke instelling worde.’

In zijn dissertatie van 1906 behandelde Henri Greve de positie van de 
openbare bibliotheek te midden van het hele bibliotheekveld. Inmiddels be-
stond al een handjevol openbare bibliotheken, bibliotheken die ‘openbaar’ 
waren in de zin van: voor iedereen toegankelijk. Ze werden voor het over-
grote deel gefinancierd door particulieren en alleen incidenteel gesteund 
door een bescheiden gemeentelijke of rijkssubsidie. Greve vergeleek de 
openbare bibliotheek inhoudelijk met allerlei andere bibliotheken, waar-
schuwde voor overdreven verwachtingen van de olb en ontzenuwde argu-
menten van tegenstanders. Het was niet voor niets dat hij de instelling die hij 
voor ogen had niet ‘openbare bibliotheek’ noemde, maar ‘openbaar leesmu-
seum’. De openbare leesmusea moesten:
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zich de bestemming opleggen aan ieder de hulpmiddelen te ver-
schaffen, die hij ter ontspanning en zelfontwikkeling verlangt. 
Waarom aan ieder? (…) omdat deze stelregel den zekersten waar-
borg biedt dat het merk van geestelijke bedeeling, dat Volksbiblio-
theken opgedrukt is, geheel verdwijnen zal. Dat, met andere woor-
den, bij opzet, onderhoud en beheer, rekening zal worden gehouden 
met de allerhoogste eischen van een kieskeurig, bemiddeld en ont-
wikkeld publiek.9

De nieuwe openbare bibliotheek zou zich qua collectie en algehele uitstra-
ling dus moeten kunnen meten met de deftige leesmusea. En net als bij een 
leesmuseum was een leeszaal een onmisbaar element.

Het is goed om hier stil te staan bij de gewoonte van de tijdgenoten om te 
spreken over ‘de leeszaal’ of ‘de O.L.’, als zij de openbare leeszaal en biblio-
theek bedoelden. In een speciaal ‘leeszaalnummer’ van De boekzaal van 
1909, lichtte Greve toe dat met ‘de leeszaal’ de hele instelling werd bedoeld, 
dus de leeszaal met de daar aanwezige niet-uitleenbare naslagwerken, plus 
de uitleenboekerij.10 Nu kan het zijn dat men ‘openbare leeszaal en biblio-
theek’ een hele mond vol vond en daarom gemakshalve van ‘de leeszaal’ 
sprak. Maar het spraakgebruik is wel tekenend: niet de uitleenbibliotheek 
was het grote verschil met andere, voor het brede publiek toegankelijke in-
stellingen, maar het feit dat er een leeszaal was. Van de honderden Nutsbi-
bliotheken hadden er slechts vijf een leeszaal. Allerlei andere bibliotheken 
voor ‘iedereen’, die in dit boek bestudeerd zijn, hadden evenmin een lees-
zaal. De Toynbee-leeszalen waren tamelijk moeizame ondernemingen. Lo-
gisch, omdat het overeind houden van een leeszaal met acceptabele ope-
ningstijden veel inzet van personeel vergde en het geld daarvoor ontbrak. 
Ook initiatieven zoals de ‘Openbare Leeszaal’ in Haarlem waren onder an-
dere hierdoor gesneuveld. Even tekenend is dat niemand het tegenwoordig 
in de wandeling meer heeft over de ‘openbare bibliotheek’, maar gewoon 
over ‘de bibliotheek’, of ‘de bieb’, en al helemaal niet meer over ‘de leeszaal’. 
Dat heeft alles te maken met het verdwijnen van de particuliere leesbiblio-
theken voor een breed publiek, met ‘de bibliotheek’ kan tegenwoordig niets 
anders bedoeld zijn dan de openbare bibliotheek.

Het concept van een openbare bibliotheek was begin twintigste eeuw 
misschien nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar de contouren waren 
langzamerhand wel duidelijk. Het is daarom wonderlijk wat er in 1908 ge-
beurde. We zagen in het vorige hoofdstuk dat minister Heemskerk in dat 
jaar het cbs opdracht gaf om de ‘openbare bibliotheken’ in Nederland in 
kaart te brengen. Het cbs hanteerde – op instigatie van de minister – een 
zeer ruime definitie van zowel het begrip ‘openbaar’ als het begrip ‘biblio-
theek’, met als gevolg dat informatie binnenkwam van meer dan zeshonderd 
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zeer uiteenlopende bibliotheken en bibliotheekjes.11 Deze informatie werd 
ijverig geturfd en de bibliotheken kregen allemaal een plaatsje in de uitvoe-
rige lijsten en tabellen van het rapport dat na twee jaar noeste arbeid in 1910 
verscheen. Behalve de willekeur waarmee sommige bibliotheken wél en an-
dere niet in de statistiek terechtkwamen, bleken de meeste in de verste verte 
niet te voldoen aan de eisen voor een openbare bibliotheek. Een van de ver-
diensten, of misschien wel de enige, van het rapport was dat het een krach-
tige stimulans vormde om het begrip ‘openbare bibliotheek’ nauwkeurig te 
omschrijven.

Dat gebeurde ook. De collectie moest onpartijdig zijn, maar wars van 
eenzijdige propaganda of moreel schadelijke lectuur. Hoofdzaak was dat er 
degelijke lectuur werd aangeboden, voornamelijk tijdschriften en boeken 
waaruit de mensen iets konden leren, maar geen engere wetenschappelijke 
vakliteratuur. Bovendien moest volgens de minister de romanafdeling be-
perkt blijven tot een ‘accessoir van geringen omvang’. Geen toegang voor 
jongelui onder de achttien, tenzij met toestemming van hun ouders. De hele 
dag open, zondags ook, behalve zondagmorgen. En ten slotte: ontwikkeld, 
beschaafd en verantwoordelijk personeel.12 Na uitvoerige kamerdiscussies 
werd uiteindelijk in 1911 besloten om bibliotheken die aan de eisen voor een 
olb voldeden, te subsidiëren. Het accent bleef echter liggen op het particu-
lier initiatief. De gemeentelijke en rijkssubsidie aan een olb zouden name-
lijk samen nooit meer dan anderhalf keer de inkomsten uit particuliere bron-
nen mogen bedragen. Blijkbaar zag de overheid het ontwikkelingsniveau 
van de bevolking nog maar nauwelijks als haar verantwoordelijkheid. Pas als 
het particulier initiatief voldoende middelen bijeen had geschraapt om een 
olb te financieren, kwam het Rijk ook over de brug. En waar de gemeente al 
flink subsidieerde, hoefde de rijksoverheid niet in actie te komen. Volledig of 
grotendeels door de gemeente gesubsidieerde openbare bibliotheken kon-
den volgens deze regeling op geen cent ondersteuning rekenen. Later werd 
dit wat afgezwakt en werd de rijkssubsidie berekend naar rato van alle plaat-
selijke bijdragen, particulieren en gemeente samen.13

Hoe miezerig deze subsidieregeling van het Rijk ook was, zonder slag of 
stoot was zij niet door de beide Kamers gekomen. Een tamelijk voorspelbare 
en venijnige woordenstrijd ontspon zich tussen de liberale en socialistische 
volksvertegenwoordigers enerzijds en de orthodox-protestantse en rooms-
katholieke anderzijds. De laatsten waren vooral beducht voor een leeszaal 
met socialistische propaganda en een instelling die, zoals kamerlid P.J.M. Aal-
berse van de Roomsch-Katholieke Staatspartij het formuleerde, ‘personen 
boven de 18 jaar uit alle lektuur, uitgezonderd pornografische [laat] kiezen’.14 
Ook stak het dat de neutrale leeszalen nu voor subsidie in aanmerking kwa-
men en de niet-neutrale leeszalen (lees orthodox-christelijke en rooms-ka-
tholieke) in de kou bleven staan. De minister beantwoordde alle kritiek met 
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de nuchtere opmerking: ‘Men mag niet verlangen dat alleen datgene wordt 
gelezen wat in één bepaalde richting gaat: de geheele wereld is een openbare 
leeszaal vol tegenstrijdige stroomingen, waarmede men onvermijdelijk in 
aanraking komt.’15 De pogingen van katholieken om de toezegging te krijgen 
dat ook de rooms-katholieke openbare bibliotheken voor subsidie in aanmer-
king konden komen, strandden.16 Toen eind 1910 het subsidievoorstel in de 
Tweede Kamer in stemming kwam, behaalden de voorstanders van de neu-
trale olb maar nipt de overwinning: het voorstel werd aangenomen met 48 
tegen 41 stemmen. De katholieken staakten daarna de strijd. Zonder noe-
menswaardige tegenstand werd het voorstel begin 1911 ook door de Eerste 
Kamer aangenomen. Pas in 1921 kwam er een nieuwe subsidieregeling, waar-
bij de bevolkingsomvang van de gemeente maatstaf werd voor de hoogte van 
de subsidie. Niet langer waren de particuliere bijdragen de kurk waarop de 
openbare bibliotheek dreef. De openbare bibliotheek werd daadwerkelijk 
openbaar en de leeszaalbeweging had het pleit gewonnen.

Het Nut en de openbare bibliotheek
Een mooi voorbeeld van de weerstand tegen de openbare bibliotheek vormt 
het Nederlandsch Taal- en Letterkundig congres van 1893 in Arnhem. Op het 
congres pleitten voorstanders van openbare bibliotheken voor oprichting van 
overheidswege en zij wilden dit door middel van een resolutie aan de regering 
laten weten. Tegenstanders wisten hier echter een stokje voor te steken. Zij 
kregen het zelfs voor elkaar dat het congres besloot dat het ‘nog niet noodig 
[was] de wenschelijkheid der staatsbemoeiing inzake de openbare biblio-
theek uit te spreken’. Het Nut speelde hierbij geen fraaie rol, want de man die 
hierachter zat was de secretaris van het hoofdbestuur van het Nut, J. Bruin-
wold Riedel.17 Angst voor iets nieuws lijkt wel de waarschijnlijkste oorzaak. 
Na een eeuw lang een stempel gedrukt te hebben op de volksbibliotheken, 
bemerkte het Nut dat er geduchte concurrentie dreigde. Deze wat kortzichti-
ge houding was echter niet blijvend, althans niet bij het hoofdbestuur van het 
Nut. Nog geen tien jaar na het Arnhemse congres was het hoofdbestuur een 
enthousiaste aanhanger van de leeszaalgedachte. Binnen het hoofdbestuur 
waren er ook wel nuances: sommigen zagen in de openbare bibliotheek een 
gouden kans voor het Nut met zijn al bestaand netwerk van driehonderd bi-
bliotheken. Na grondige reorganisatie zouden de Nutsbibliotheken verder 
kunnen gaan als professionele openbare leeszalen en bibliotheken.18 Anderen 
in het hoofdbestuur waren gematigder, maar zagen wel een initiërende en sti-
mulerende rol weggelegd voor het Nut bij de oprichting van nieuwe openbare 
bibliotheken, zonder opheffing van de eigen bibliotheek.

Voorstanders van de openbare bibliotheek waren echter veel dunner ge-
zaaid op het niveau van de Nutsdepartementen, die rechtstreeks contact 
hadden met hun mingegoede lezers. Deze botsende meningen kwamen bij 
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uitstek naar voren op de algemene vergaderingen, waar over voorstellen van 
het hoofdbestuur beslist werd door de afgevaardigden van de departemen-
ten. Het hoofdbestuur realiseerde zich wel dat opheffing van de Nutsbiblio-
theken een al te revolutionair idee was om voor te leggen aan de algemene 
vergadering. Het hoofdbestuur stelde daarom slechts voor dat het Nut een 
leidraad zou ontwerpen voor het op- en inrichten, beheren en onderhouden 
van openbare volksbibliotheken en leeszalen. In 1902 werd dit plan voorge-
legd aan de algemene vergadering. Volgens het hoofdbestuur was er in Ne-
derland behoefte aan

openbare op zooveel mogelijk uren van elken dag voor allen open-
staande boekenverzamelingen, waarin ieder, de hoogst en de laagst 
ontwikkelde, op elk gebied van wetenschap, letteren, kunst en ont-
spanning de beste boeken vindt, welke hij in de aan de bibliotheek ver-
bonden, goed verwarmde en verlichte en gezellig ingerichte leeszaal, 
ook lezen kan.19

In de visie van het hoofdbestuur was het de taak van het Nut om met ge-
meenten en particulieren zulke instellingen in het leven te roepen. Impliciet 
verwees het hier naar een aantal zwakke plekken in het eigen systeem van de 
Nutsbibliotheken: beperkte openstelling, niet voor iedereen en zeker niet 
altijd de beste boeken, geen leeszaal maar alleen uitlening en geen professi-
oneel en deskundig opgeleid bibliotheekpersoneel. De departementen, 
vooral die van het platteland, zagen helemaal niets in dit toch vrij gematigde 
voorstel, waarschijnlijk omdat ze vreesden dat de nieuwe instellingen een te 
hoge drempel zouden opwerpen voor de ‘beginners in de leeskunst’.20

Onuitgesproken bleef misschien de angst van de departementen om zelf 
mee te werken aan de ondergang van hun bibliotheek door al te enthousiast 
nieuwe initiatieven te omarmen. Het voorstel werd tot grote teleurstelling 
van het hoofdbestuur naar de prullenbak verwezen. We zien hier de discre-
pantie tussen de opvattingen van het hoofdbestuur, dat naar eigen zeggen 
met zijn tijd meeging door de leeszaalbeweging aan te prijzen, en die van de 
filantropisch ingestelde bestuurders van departementsbibliotheken. Het Nut 
kampte zo met twee stromingen: een hoofdbestuur dat de bibliotheekorgani-
satie wilde centraliseren en professionaliseren en de soms wat dommelige 
Nutsdepartementen die daar nog allerminst aan toe waren.

Een aantal jaren later speelde deze kwestie opnieuw, toen het hoofdbe-
stuur een centrale bibliotheekcommissie wilde instellen. Deze commissie 
zou ‘met gepaste kieschheid’ de departementen advies moeten geven over 
zaken als opschoning en reorganisatie van de collectie, over inrichting van 
de catalogus, het uitleensysteem, de boekhouding en het opstellen van sta-
tistieken.21 Het tekent de behoedzaamheid van het hoofdbestuur, dat het in 
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1913 op een algemene vergadering in Amsterdam benadrukte dat de voorge-
stelde centrale bibliotheekcommissie ‘niet boven, maar met de bestuurders 
van Nutsbibliotheken aan den opbloei der boekerijen zal medewerken’.22 Op 
dezelfde bijeenkomst hield Henri Greve een verzoenende toespraak, waarin 
hij schetste hoe volksbibliotheken en openbare bibliotheken naast elkaar 
konden bestaan, omdat ze elk een eigen taak hadden. De volksbibliotheken 
moesten gericht zijn op ‘het bevestigen van elementaire kennis [en] het on-
derhouden van elementaire belangstelling voor literatuur’. De openbare bi-
bliotheek was volgens Greve ‘de algemeen-nuttige, praktische bibliotheek’ 
met als taak het geven van ‘een zoo volledig en onpartijdig mogelijk beeld 
van het cultuurleven van dezen, onze eigen tijd’.23 Daarmee had niemand 
moeite. Ten slotte verzekerde ook de voorzitter van de Maatschappij ‘dat het 
hoofdbestuur het niet wenschelijk acht dat departementale bibliotheken 
worden omgezet in openbare leeszalen en bibliotheken, maar dat beide in-
stellingen (…) nevens elkaar blijven bestaan, als hebbende elk haar eigen 
doel’. De 150 afgevaardigden van de departementen stemden daarna in met 
het plan voor een centrale bibliotheekcommissie en konden gerustgesteld 
naar huis.24

Ondanks deze principiële keuze voor het naast elkaar laten bestaan van 
openbare en Nutsbibliotheken, bleek de werkelijkheid sterker dan de princi-
pes. De Nutsbibliotheken verloren zienderogen terrein aan de openbare bi-
bliotheken. Daarom verdiepte het hoofdbestuur zich opnieuw in de gewens-
te verhouding tussen de Nutsbibliotheek en de openbare bibliotheek, en 
vroeg de bibliotheekcommissie om advies.25 De commissie constateerde dat 
in een aantal steden Nutsbibliotheken waren opgegaan in de openbare bi-
bliotheken, terwijl in andere steden het Nutsdepartement nauw betrokken 
was geweest bij de oprichting ervan. Daarna somde zij de voordelen van de 
openbare instellingen nog eens op, waarbij vooral de ruimere middelen en 
de aanwezigheid van een leeszaal werden benadrukt. De commissie advi-
seerde uiteindelijk dat de departementen daar waar een olb was, zichzelf de 
fundamentele vraag moesten stellen: ‘Is er aanleiding, de nutsbibliotheek 
nog verder in stand te houden (afzonderlijk), of is het beter haar òf op te hef-
fen òf aan de O.L. in bruikleen en beheer te geven?’ Met andere woorden, 
was er bestaansreden voor de Nutsbibliotheek naast een openbare biblio-
theek? Het antwoord was dat er alleen ruimte was voor een Nutsbibliotheek 
als de financiële drempel van de openbare bibliotheek te hoog was. De Nuts-
bibliotheek was immers gratis of er werd een cent leesgeld per boek ge-
vraagd, de openbare bibliotheek vroeg soms vijftig cent tot ƒ 1 aan contribu-
tie per jaar. En ‘Voor min- en onvermogenden is de betaling van [dat] bedrag 
in ééns dikwijls een ernstig bezwaar’. Als de openbare instelling niet toe-
stond dat ‘minvermogenden hunne contributie in termijnen van b.v. ƒ 0,10 
kunnen afbetalen’, dan had de goedkope volksbibliotheek zin.
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De commissie noemde ook andere omstandigheden die het bestaan van 
een Nutsbibliotheek rechtvaardigden. Zo vreesde zij dat voor sommige le-
zers de openbare bibliotheek wel eens te hoog gegrepen zou kunnen zijn, 
omdat de ‘in de volksbibliotheken aanwezige lectuur gewoonlijk van dien 
aard [is], dat zij minder ontwikkelden èn uitsluitend voor ontspanning le-
zenden meer aantrekt dan de zooveel rijkere boekenschat der O.L.’ Voor de 
lezers die ontspanning zochten, bood de volksbibliotheek romans, ook van 
auteurs van een wat minder gehalte. Daarnaast had de volksbibliotheek po-
pulairwetenschappelijke lectuur in huis, die ‘genietbaar en begrijpelijk’ was 
voor de minder ontwikkelden. De rijkdom van de openbare bibliotheek zou 
voor deze lezers alleen maar verwarrend en overstelpend werken. Hoewel er 
dus soms redenen waren om door te gaan met de Nutsbibliotheek, sprak de 
commissie zich in haar advies duidelijk uit over de rol van de Nutsdeparte-
menten:

Ten eerste steune het departement de O.L. krachtig, althans door 
moreele, geestelijke middelen (…) het neme overal, waar het aantal 
inwoners daarvoor groot genoeg mag geacht worden, het initiatief 
tot oprichting eener O.L. en het wekke zijne leden op tot steun en 
medewerking aan deze zaak. (…) Het zou belachelijk zijn, indien 
men met die nieuwe beweging ging concurreeren, alleen maar, om-
dat men indertijd [bedoeld wordt 1902] verzuimde, er de leiding van 
te nemen! Als onze conclusie zouden wij aan het Hoofdbestuur wil-
len voorleggen, dat het onze commissie gewenscht voorkomt (…) 
dat veelal de beste oplossing zal zijn, dat de nutsbibliotheek in bruik-
leen en beheer wordt gegeven aan de O.L. op voorwaarden, die ten 
goede zullen moeten komen aan de mingegoede en minder ontwik-
kelde lezers.26

Men koos dus ondubbelzinnig voor de openbare bibliotheek, maar over een 
eventuele opheffing van de Nutsbibliotheek werd alleen in bedekte termen 
gesproken. De algemene vergadering nam zonder stemming deze adviezen 
over, tot groot genoegen van de bibliotheekcommissie.

Het is enerzijds verrassend te zien wat er in slechts vijf jaar was gebeurd. 
Terwijl in 1913 nog in alle toonaarden werd beweerd dat er naast de open-
bare bibliotheek ruimte was voor de volksbibliotheken van het Nut, was nu, 
in 1918, het Nut heel ver opgeschoven in de richting van de openbare biblio-
theek. Anderzijds is deze toenadering ook wel logisch. Het werd allengs dui-
delijk dat een volksbibliotheek nauwelijks draaiende te houden was met al-
leen de inzet van vrijwilligers. Een leeszaal was in die situatie ondenkbaar. 
Eveneens ontbrak de tijd en het geld om de collectie goed op peil te houden 
en een goede inzichtelijke catalogus te maken. In dit opzicht leken de proble-
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men van de Nutsbibliotheken sterk op die van de kleinere instellingen met 
een bibliotheek.

Hoe stond de Haarlemse Nutsbibliotheek in dit landelijke debat? De uit-
komst is bekend: de Haarlemse Nutsbibliotheek bleef decennialang, tot 1966, 
bestaan naast de openbare bibliotheek. Opvallend was de personele unie die 
lange tijd bestond tussen de directeur van de Stadsbibliotheek, die de kern 
zou vormen van de openbare bibliotheek, en de bibliothecaris van het Nut. 
Dit was ook zo in de cruciale jaren voor de opening van de openbare biblio-
theek in 1922.27 Deze directeur/bibliothecaris, J.D. Rutgers van der Loeff, 
was bovendien ook lid van de centrale bibliotheekcommissie van het Nut. Hij 
moet dus tot in detail bekend zijn geweest met alle discussies over opheffing, 
fusie dan wel voortzetting van de volksbibliotheek. Hij onderschreef dus niet 
helemaal de lijn van zijn ‘eigen’ landelijke bibliotheekcommissie vóór omzet-
ting van Nutsbibliotheken in openbare bibliotheken. Althans, zowel in de 
jaarverslagen van het Haarlemse departement, als in die van de Haarlemse 
bibliotheekcommissie, ontbreekt van de openbare bibliotheek tot 1923 elk 
spoor.28 Het lijkt alsof ze nauwelijks van elkaars bestaan op de hoogte waren. 
Pas in het jaarverslag van de Nutsbibliotheek uit 1923/1924, waarin werd ge-
constateerd dat het aantal lezers met een kwart gedaald was, werd de concur-
rentie van de openbare bibliotheek als oorzaak genoemd.

Het kan zijn dat juist Rutgers van der Loeff bang was dat ‘zijn’ weten-
schappelijke Stadsbibliotheek, als ze omgezet zou zijn in een openbare bi-
bliotheek, qua collectie niet laagdrempelig genoeg zou zijn voor het publiek 
van ‘zijn’ Nutsbibliotheek. Hij kende beide circuits ten slotte van nabij. Rut-
gers van der Loeff werd door iemand die hem goed gekend moet hebben, 
gekenschetst als een aanhanger van de oude Nutstraditie, die sterk pleitte 
voor het behoud van de volksbibliotheken met hun paternalistisch-educatie-
ve idealen, ongeacht wat daarvan in de praktijk terechtkwam.29 De rest van 
het bestuur van het Haarlemse departement was evenmin progressief te 
noemen en blonk vermoedelijk niet uit door een positieve opstelling ten 
aanzien van de openbare bibliotheek. Bovendien, ondanks de concurrentie 
van de Stadsbibliotheek ging het met de Haarlemse Nutsbibliotheek hele-
maal niet zo slecht. Het aantal van ruim vijftienhonderd lezers vlak voor de 
opening van de Stadsbibliotheek daalde naar ruim duizend in de jaren daar-
na, om daarna weer te stijgen naar meer dan tweeduizend in de crisistijd. 
Een directe aanleiding om ermee op te houden was er zeker niet.

‘De wenschelijkheid van de totstandkoming van eene openbare leeszaal’30

Rutgers van der Loeff was ook een van de vijf leden van De Commissie tot 
Verbreiding eener Openbare Stads-Boekerij en Leeszaal, die zich in januari 
1909 in een brochure tot de Haarlemse burgerij richtte. De heren onderzoch-
ten ‘op welke wijze Haarlem in het bezit ware te stellen van een naar de ei-
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schen des tijds ingerichte openbare boekerij en leeszaal’. Daarmee bedoelden 
ze een boekerij ‘met de beste werken op ieder gebied’, een leeszaal ‘met de 
lectuur van den dag, kranten, week- en maandbladen’, zonder andere ‘keur 
dan die de goede zeden vorderen’. En openbaar betekende een instelling, die, 
‘hoewel zij uiteraard ingericht is vooral voor het ontwikkeld publiek, van den 
bezoeker niets anders [vraagt] dan dat hij behoorlijk gewasschen en gekleed 
zij, en zich gedrage zooals in beschaafden kring gebruikelijk is’.31 In principe 
dus voor iedereen, maar vooral voor het ontwikkelde publiek. De commissie 
was van mening dat de Stadsbibliotheek de kern zou moeten vormen voor de 
nieuwe bibliotheek. Dit lag voor de hand, want de Stadsbibliotheek kampte 
met ernstig ruimtegebrek. Vandaar dat de plannenmakers voor een openbare 
bibliotheek doorgaans een betere huisvesting van de Stadsbibliotheek en de 
omvorming van Stadsbibliotheek tot openbare bibliotheek als één project za-
gen. De commissie liet voor de nieuwe instelling het oog vallen op een monu-
mentaal pand aan de Kruisstraat. Als de burgerij genoeg geld bijeen wist te 
brengen, kon het pand worden aangekocht en een begin worden gemaakt. 
Het ging niet om het bijeen sprokkelen van kleine bedragen, burgers konden 
intekenen voor ƒ 1000 of een veelvoud ervan.

Dit was geen uitzonderlijk initiatief, ook in andere steden doneerden par-
ticulieren geld voor een openbare bibliotheek. Een paar jaar eerder had de-
zelfde commissie al getracht geld in te zamelen voor een nieuw te bouwen 
openbare bibliotheek. Dat liep op niets uit, net als deze actie overigens. Maar 
Haarlem liep niet helemaal achter op de rest van Nederland. In 1912 stelde 
B&W van Haarlem aan de gemeenteraad voor om zich ten eerste uit te spre-
ken voor de oprichting van een openbare leeszaal en ten tweede door een 
raadscommissie te laten onderzoeken of de gemeente het voortouw zou moe-
ten nemen, dan wel dat dit zou worden overgelaten aan het particulier initia-
tief. De angel zat in het eerste deel. De raad werd gevraagd zich principieel uit 
te spreken over ‘de wenschelijkheid van de totstandkoming van eene open-
bare leeszaal’.32 Hoe zo’n leeszaal te financieren was vers twee. Helaas ont-
breken in deze periode notulen van de raadsdiscussies, zodat de ‘breedvoe-
rige gedachtenwisseling’, die volgens de summiere weergave in de Verslagen 
van het verhandelde in de raadsvergaderingen had plaatsgevonden, grotendeels 
in het vage blijft. We kunnen er wel naar raden: de katholieke fractie onder 
leiding van Mr. Heerkens Thijssen was mordicus tegen dit deel van het voor-
stel, de rest van de raad was voor. Een samenvatting van de katholieke argu-
menten is terug te vinden in de nrc: ‘rijp en groen laat men tot de leeszaal toe 
om van het rijpe en groene, dat daar voorhanden is, te profiteren’.33 Het so-
cialistische dagblad Het Volk nam een ironisch berichtje op onder de kop: 
Lichtschuwe klerikalen, waarin werd gemeld dat de klerikale leden hevig tegen 
de openbare leeszaal sputterden, maar zonder efffect: ‘met 23 tegen 8 stem-
men werd tot de stichting en daarmee tot Haarlem’s ondergang besloten’.34
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Ondanks de overwinning van de voorstanders van de leeszaal, was men 
er nog lang niet. Het zou nog tien jaar duren voordat de bibliotheek er kwam. 
Dit lag niet aan het verzet van rooms-katholieke zijde: dat stak wel in elke 
discussie de kop op, maar vertraagde het proces niet wezenlijk. Het is eerder 
een combinatie van te ambitieuze plannen, trage procedures en het uitbre-
ken van de Eerste Wereldoorlog, die voor langdurig uitstel zorgde.

De ambitieuze plannen werden voor het eerst neergelegd in een rapport 
uit 1913. Daarin koos de raadscommissie, die moest adviseren of de nieuwe 
openbare bibliotheek als particuliere instelling met steun van de gemeente 
moest functioneren, of andersom, klip en klaar voor een gemeentelijke in-
stelling. De commissie stelde voor een pand te bouwen met ruimte voor hon-
derdduizend boeken, waarin de hele collectie van de Stadsbibliotheek ge-
makkelijk zou passen, plus dat er rekening werd gehouden met toekomstige 
groei. Het oog viel op een bouwterrein waar voor ruim ƒ 120.000 (naar hui-
dige maatstaven 1,2 miljoen euro) een nieuw gebouw moest verrijzen. De 
gemeente moest het budget voor de bibliotheek dan verhogen, omdat er meer 
personeel zou moeten komen. Ook het boekenbudget moest worden opge-
hoogd naar ƒ 3500 per jaar. In dat laatste zou volgens de commissie groten-
deels kunnen worden voorzien door particuliere bijdragen.35 Een fors groter 
boekenbudget was nodig, omdat eigentijdse boeken, zowel letterkunde als 
non-fictie nagenoeg ontbraken in de collectie van de Stadsbibliotheek.36

Het is wel verklaarbaar dat de commissie met deze kostbare plannen 
kwam. Officieel zou volgens een subsidieregeling van 1911 het Rijk geen cent 
bijleggen als de gemeentelijke subsidie hoger was dan de jaarlijkse particu-
liere bijdragen, zoals dat in Haarlem het geval was. Maar de commissie had 
van de minister de toezegging gekregen dat hij een rijkssubsidie zou geven 
ter grootte van 30 procent van de gemeentelijke subsidie en de particuliere 
bijdragen. Daarom zag de commissie gouden bergen voor zich en richtte de 
begroting zo in dat men uitkwam op een rijkssubsidie van ruim ƒ 6000, een 
bedrag dat ver uitstak boven wat enige andere leeszaal ontving.37 Om deze 
riante rijkssubsidie in de wacht te slepen, verdubbelde de commissie in haar 
plan de bijdrage van de gemeente naar bijna ƒ 12.000 en maakte een royale 
inschatting van de vrijgevigheid van particulieren. Samen met de rijkssubsi-
die zou er dan genoeg geld zijn om de rente en aflossing te betalen en de rest 
van de exploitatie rond te krijgen.

De minister hoefde zich geen zorgen te maken. Een echte beslissing 
werd namelijk in 1913 niet genomen. Hoewel de commissie het graag anders 
had gezien, werd alleen besloten dat B&W het rapport als uitgangspunt zou 
gebruiken voor ‘nadere voorstellen’. B&W deed daar ruim een jaar over, een 
brandende kwestie was de openbare leeszaal klaarblijkelijk niet. Het voor-
stel waarmee B&W in juni 1914 eindelijk kwam, had ook niet veel om het lijf: 
de commissie werd uitgenodigd met eenvoudiger en dus minder kostbare 
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plannen te komen. De raad nam dit voorstel op 15 juli 1914 voor kennisge-
ving aan, waarschijnlijk met de bedoeling het later te bespreken.38 Een onge-
lukkiger tijdstip had men niet kunnen kiezen. Ruim een maand later brak de 
Eerste Wereldoorlog uit, en de gemeenteraad moest zich bezighouden met 
problemen als werkloosheid en voedsel- en brandstofschaarste. Tot en met 
1918 verdween de openbare bibliotheek geheel van de agenda.

Na de oorlog pakte het socialistische raadslid M.A. Reinalda de draad 
weer op.39 Van de grootse plannen van voor de oorlog was weinig meer over. 
De kostbare nieuwbouwplannen waren van de baan. De doortastende Rei-
nalda stelde in november 1919 voor om de Stadsbibliotheek te reorganiseren, 
opdat er in elk geval tijdelijk voorzien werd in een olb. Geld zou vooral be-
steed moeten worden aan ‘de aanschaffing van die nieuwe werken, die in de 
eerste plaats voor een openbare leeszaal en bibliotheek noodig zijn’, niet aan 
kostbare nieuwbouwplannen.40 Met dit voorstel werd ingestemd en de al ja-
ren sluimerende raadscommissie voor de leeszaal kon opnieuw aan de slag. 
Er ging weer ruim een jaar overheen voordat de knoop werd doorgehakt, 
maar toen werd er vaart gemaakt. In januari 1921 besloot de gemeenteraad 
om de Stadsbibliotheek voor ƒ 29.000 te verbouwen. Later in dat jaar werd, 
na verhitte discussies in de raad, besloten om voor de jaarlijkse exploitatie 
van de Stadsbibliotheek ƒ 38.000 uit te trekken, plus nog eens een eenmalig 
bedrag van ƒ 30.000 voor het moderne boekenfonds. De katholieken sput-
terden nog wel, maar omdat de gemeente hun ruim ƒ 2000 in het vooruit-
zicht stelde voor een eigen rooms-katholieke olb, stemden ze in met dit 
voorstel. Alleen twee raadsleden van de oude stempel, die ‘de openbare lees-
zaal niet van voldoende sociaal belang vonden om daarvoor een dergelijk be-
drag uit de gemeentekas te voteeren’ stemden tegen.41

De nieuwe instelling heette voortaan officieel Stads-Bibliotheek en Lees-
zaal. Bij de feestelijke opening in januari 1922 hield de burgemeester een kort 
praatje waarin hij teruggreep op het oude beschavingsideaal: ‘Het staat on-
twijfelbaar vast, dat het beschikken over goede lectuur een machtig middel 
is om het volk op te voeden, de zeden te verbeteren en de beschaving vooruit 
te brengen.’42 De wethouder van onderwijs die daarna het woord voerde, 
was realistischer. Hij wees erop dat ‘Menigeen, die zich aanvankelijk en-
thousiast op de leeszaalbeweging wierp’ zich later teleurgesteld terugtrok, 
omdat de volksontwikkeling niet automatisch volgde op de bouw van een 
olb. Enkel het geven van ‘de gelegenheid’ wekt nog niet ‘de genegenheid’, 
omdat ‘de groote massa des volks (…) voor geestelijke ontwikkeling niet die 
belangstelling heeft, die den voor alle weten noodwendige prikkel vormt’.43

In geen van de toespraken werd echter aandacht besteed aan de enorme 
schaal van de openbare bibliotheek. Zij had veel weg van een oceaanstomer 
die een jachthaven binnenvoer (zie het overzicht van bibliotheken in bijlage 
12). Te midden van de marginale bibliotheken met hun beperkte collecties, 
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uitleen en openingstijden, was de 
olb een kapitaalkrachtige reus. 
De kleine bibliotheken worstel-
den met budgetten van enkele 
tientallen of hooguit honderden 
guldens, die volkomen in het niet 
vielen vergeleken bij de Stads-
bibliotheek.44 De omvangrijke 
collectie oude boeken van de 
Stadsbibliotheek was inmiddels 
uitgebreid met de erfenis van het 
Leesmuseum, maar het ruime 
budget maakte het mogelijk een 
flinke som uit te trekken om het 
‘moderne boekenfonds’ in hoog 
tempo op peil te brengen. Het be-
drag voor de jaarlijkse exploitatie 
van de Stadsbibliotheek was bo-
vendien groot genoeg voor het 

aanstellen van gekwalificeerd personeel, ruime openingstijden en de aan-
schaf van een flinke collectie naslagwerken en tijdschriften. Alleen wat het 
aanbod van romans betreft, konden de commerciële bibliotheken enigszins 
in de buurt komen van de Stadsbibliotheek. Geen wonder dat organisaties 
voor wie het bibliotheekbeheer zwaar viel, maar al te graag hun boekenvoor-
raad afstonden aan de nieuwe bibliotheek. De Arbeiders Coöperatie “Voor-
uitgang” droeg al in 1922 haar bibliotheek van duizend boeken over. Ook de 
afdeling Haarlem van de nationale bond van Handels- en Kantoorbedienden 
‘Mercurius’ schonk haar handelsboekerij in 1922 aan de Stadsbibliotheek. 
Een jaar later volgde de Technische Boekerij met haar 650 boeken.45

Het resultaat van de verbouwing en opknapbeurt viel in de smaak. Zeer 
waarderend schreef een van de leeszaalpioniers, Annie Gebhard, over de in-
richting van de nieuwe bibliotheek: ‘Huiselijk, maar niet in ’t overdrevene, in 
alle details getuigend van goeden smaak en gevoel voor harmonie, heeft de 
vermoderniseering overal een omgeving geschapen, waarin het behagelijk is 
het oog te laten gaan. De tinten zijn groen en zwart, tegen een lichten ach-
tergrond’ en zo ging het nog een tijdje door. Mej. Gebhard was ook zeer te 
spreken over het ‘werkplan de leeszaalboekerij veel te verfrisschen, telkens 
andere boeken een kansje te geven den volke te worden getoond. En ook hier 
geen terughoudendheid, geen angst voor – ja voor wat? Een typisch voor-
beeld… een atlas van Blaeu staat zoo maar als kijkboek voor de grijp.’46 Dat 
alleen al zou nu drommen mensen naar de Haarlemse leeszaal brengen. 

J.D. Rutgers van der Loeff, stadsbibliothe-
caris van 1902 tot 1932.



397

Maar ook indertijd bezochten veel mensen de olb, zij het niet allemaal voor 
het ‘kijkboek’ van Blaeu. Eind 1923 stond de teller voor dat jaar op bijna 
17.000 bezoekers van de grote leeszaal en meer dan 50.000 uitgeleende boe-
ken.47 In de jaren daarna bleven de bezoekersaantallen van de grote leeszaal 
schommelen rond de 17 à 18.000 per jaar, het aantal uitgeleende banden 
steeg in vijf jaar naar ruim 90.000 en de krantenzaal op de begane grond 
– de rest van de bibliotheek bevond zich op de eerste verdieping – mocht 
zich verheugen in ruim 50.000 bezoekers. De helft daarvan waren arbei-
ders. In de krantenzaal lagen meer dan honderd kranten en periodieken ter 
inzage. Plaatselijk, nationaal en internationaal nieuws en informatie kwa-
men zo binnen ieders bereik. Wat betreft de bezoekersaantallen beant-
woordde de olb ruimschoots aan de verwachtingen.48 De tijd dat er maar 
twee bezoekers per dag kwamen, lag ver terug.

De uitleningen betroffen voor iets meer dan de helft ‘literatuur en tijd-
schriften’. De laatste werden volgens de bibliothecaris ook voornamelijk ter 
ontspanning geleend. De bibliothecaris had een ruime opvatting van ont-
spanningslectuur, want niet alleen de tijdschriften, maar alle fictie, dus ook 
de toneelstukken van Shakespeare, werk van Goethe, Dante en Homerus 
behoorden tot de ontspanningslectuur. De helft ontspanningslectuur bete-
kende dus ook ongeveer de helft non-fictie. Dit was aanzienlijk hoger dan bij 

De grote leeszaal van de openbare bibliotheek in 1925.
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het Leesmuseum (27 procent) en bij de Nutsbibliotheek (minder dan 20 pro-
cent).49 Bij de non-fictie van de Stadsbibliotheek ging het meer om ‘algemene 
ontwikkeling’ dan kennis op specifieke terreinen. De verdeling van de uitle-
ningen over de diverse categorieën volgde een welbekend patroon met veel 
vraag naar boeken over geschiedenis (ruim 9 procent van de uitleningen) en 
geografie (8 procent), en veel minder belangstelling voor de rubrieken kunst, 
filosofie en godsdienst. Nieuw voor deze tijd was de categorie sociale en 
rechtswetenschappen, die goed was voor 6 procent van de uitleningen. Ook 
de ‘wetenschappen’ (taalwetenschap, natuurwetenschap en toegepaste we-
tenschap) deden het niet slecht met 13 procent.50

In de ontspanningslectuur was de Nederlandse roman goed vertegen-
woordigd. De collectie droeg, niet verwonderlijk, nog steeds de sporen van 
de erfenis van het Leesmuseum, die voor een groot deel uit bellettrie had be-
staan. Uiteraard was er een aanvulling van nieuwere schrijvers, en van verta-
lingen van titels die het Leesmuseum in de oorspronkelijke taal had aange-
schaft. Hoewel het om een ruime collectie ging, had de olb zeker niet alles op 
de plank staan. Ze kon, net als andere bibliotheken, haar opvattingen over 
wat een goede roman was door manipulatie van de collectie in de praktijk 
brengen. Een snelle blik op de romancatalogus van 1924 leert dat de rijen 
vertaalde triviale romans die de Nutsbibliotheek en de commerciële biblio-
theken aanboden, nagenoeg ontbraken. Ook voor de deeltjes uit de Leesbi-
bliotheek voor Christelijke Huisgezinnen, zo aangeprezen door de Vincenti-
usvereeniging, was geen plaats in de openbare bibliotheek.

Een andere grens werd ook getrokken: gewaagdere titels als De berg van 
licht van Couperus of Pijpelijntjes van Jacob Israël de Haan ontbraken. Zola 
was met vier titels bepaald slecht vertegenwoordigd, van schrijvers van min-
der formaat als Justus van Maurik en Louise Stratenus had de bibliotheek 
meer titels in huis. Er was overigens wel plaats voor romans over het thema 
‘overspelige vrouw met wie het slecht afloopt’: Madame Bovary, Anna Ka-
renina, Effie Briest en Hedwig uit de Koele meren des doods. Ondanks een ze-
kere sturing in de collectie was het aanbod van de olb gevarieerd in vergelij-
king met de confessionele en ideële bibliotheken. Zij kon een breed spectrum 
aan lezers bedienen: lezers die uitsluitend literaire romans wilden lenen, le-
zers die hun algemene ontwikkeling of vakkennis wilden opvijzelen, tot en 
met degenen die door het lenen van tijdschriften als Eigen Haard en De Aarde 
en haar Volken louter ontspanning zochten. Uitgezonderd waren de ‘begin-
ners in de leeskunst’, maar die konden nog decennialang bij de Nuts- of Vin-
centiusbibliotheek terecht. Ook de liefhebbers van het ‘Marlitt-genre’ vingen 
bot bij de olb, maar zij konden bij de commerciële bibliotheek hun hart op-
halen.

1927 is het eerste jaar dat we met zekerheid iets weten over het aantal boe-
ken per lener.51 Er waren toen ruim tweeduizend leners, die gemiddeld ruim 
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veertig boeken mee naar huis namen. Dit was hoog in vergelijking met le-
zers bij het Nut en Vincentius, die respectievelijk zeventien en tien boeken 
leenden. Dit laat zien hoe groot de leeslust is, als het lenen gratis is en niet 
wordt ingetoomd door beperkte openstelling en maximering van het aantal 
te lenen boeken. Het aantal geleende boeken per lener was ruim dertig bij de 
rooms-katholieke openbare bibliotheek. Dit niveauverschil met de neutrale 
openbare bibliotheek is vermoedelijk te wijten aan het maximum van een 
boek per week dat de r.k. olb noodgedwongen, ‘om reden van bezuiniging’ 
hanteerde.52 Hoewel de aantallen geleende boeken bij de Stadsbibliotheek 
aanmerkelijk hoger lagen dan bij de bibliotheken op levensbeschouwelijke 
grondslag, waren ze nog wel lager dan het gemiddelde bij het Leesmuseum. 
Halverwege de jaren tachtig was dit ongeveer zeventig per jaar. Dit laat op-
nieuw zien dat de leden van het Leesmuseum behoorden tot een segment 
van de bevolking met veel tijd om boeken te lezen. Het verschil tussen de 
elite toen en de rest van de bevolking was er vier decennia later nog steeds, 
maar de kloof was wel aanzienlijk minder breed geworden. Voor de genoe-
gens die het Leesmuseum te bieden had, moest tot 1914 een behoorlijk be-
drag op tafel worden gelegd, nu waren ze gratis voor elke Haarlemse burger. 
Het sterk naar sociale groep gesegmenteerde patroon van wie waar wat kon 
lenen, werd zo doorbroken.

Dat betekende geen einde aan de strijd om de lezer, integendeel. Een 
paar maanden voor de opening van de Stadsbibliotheek begon de Rooms-
Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek met het uitlenen van boeken. 
Met zevenhonderd leden in 1923 was de animo bepaald minder dan bij de 
neutrale openbare bibliotheek. Dat had zeker te maken met de contributie 
van ƒ 2,50, een bedrag dat voor ‘velen uit arbeiderskringen’ veel te hoog 
was.53 Rooms-katholieke lezers uit arbeiderskringen, althans degenen die 
braaf de neutrale openbare bibliotheek meden, konden daardoor uitsluitend 
terecht bij de nagenoeg gratis Vincentiusbibliotheek. Van de confessionele 
volksbibliotheken was Vincentius de grootste, met ongeveer vijftienhon-
derd lezende gezinnen in 1917/1918; latere cijfers zijn er niet. De neutrale 
Nutsbibliotheek had in 1921/1922 vijftienhonderd lezers, ofwel zo’n vijfhon-
derd à zevenhonderd gezinnen. Behalve de commerciële bibliotheken met 
hun onbekende bezoekersaantallen, hadden alle andere bibliotheken een 
kleiner lezerspubliek. Hoeveel lezers de Stadsbibliotheek wegsnoepte bij an-
dere bibliotheken weten we niet, maar het zal zeker gebeurd zijn. Het Nut 
klaagde in het jaarverslag 1923/1924 over de concurrentie van de ‘Stadslees-
zaal, die dagelijks geopend is en alwaar dagelijks kosteloos boeken zijn te 
krijgen’. De Nutsbibliotheek was hierdoor misschien zo’n vierhonderd le-
zers kwijtgeraakt.54 Pas eind jaren twintig gingen de lezersaantallen bij het 
Nut weer met enkele honderden omhoog.

Ook de commerciële bibliotheken zullen de concurrentie van de gratis 



400

olb zeker gevoeld hebben. Van andere steden is bekend dat het niet altijd 
boterde tussen de openbare en de commerciële bibliotheken.55 Dat ze niet 
het loodje legden, maar in tegendeel juist nog in aantal toenamen, is een te-
ken dat ze ook na de komst van de olb voldoende klandizie behielden. Een 
reden hiervoor kan zijn dat de commerciële bibliotheken laagdrempeliger 
waren voor de ‘gewone’ lezers, of eenvoudigweg dichterbij. Een lezer loopt 
nu eenmaal niet graag ver voor zijn of haar boek. Toch kan het bijna niet 
anders of de leners bij de gratis Stadsbibliotheek kwamen niet allemaal van 
andere bibliotheken, met andere woorden, voor een deel waren het ‘nieuwe 
lezers’. De stevige financiële basis van de Stadsbibliotheek was de motor 
achter de verdere, stormachtige groei van de lezersaantallen in de twintigste 
eeuw, waardoor uiteindelijk alle andere bibliotheken, ook de commerciële, 
het loodje legden.

Het nieuwe aan de openbare bibliotheek was dat allerlei soorten infor-
matie via een grote en veelzijdige collectie boeken en tijdschriften voor alle 
burgers kosteloos was te raadplegen, in de leeszaal of thuis. Het Leesmuse-
um had om deze informatie te raadplegen een stevige financiële drempel 
opgeworpen en de ‘ontwikkelende’ boeken bij het Nut en andere instellin-
gen waren alleen bestemd voor de eigen doelgroep, informatief maar niet 
opiniërend en vaak verouderd. In het verlengde van de leenmogelijkheden 
van boeken en tijdschriften bood de leeszaal een gratis toegankelijke ruimte 
waar de bezoeker, anders dan bij alle andere bibliotheken in Haarlem, een 
omvangrijk en gevarieerd aanbod van dag- en weekbladen, tijdschriften en 
naslagwerken kon inzien. In de krantenzaal en in de leeszaal lagen 16 dagbla-
den, 24 weekbladen en meer dan 200 tijdschriften ter inzage. De olb bood 
mensen zo de mogelijkheid zelf een opinie te vormen en die kennis op te 
doen waaraan zij behoefte hadden. In dit opzicht verschilde een grote, niet-
verzuilde instelling als de openbare bibliotheek diepgaand van allerlei filan-
tropische, confessionele en commerciële instellingen. Dat de katholieken 
niet meededen, was voor de leeszaal geen reden om katholieke kranten en 
tijdschriften dan maar achterwege te laten. De Tijd, de Katholieke Illustratie 
en het socialistische dagblad Het Volk lagen in de krantenzaal, de leeszaal 
had zowel de katholieke Dietsche Warande als de socialistische De Notenkra-
ker op de schappen. Tot dan toe was deze brede oriëntatie op de samenle-
ving het privilege geweest van de elite.

Ook om een andere reden is de leeszaal van fundamenteel belang ge-
weest. De leeszaal bood voor mensen die een cursus volgden of hun kennis 
wilden opvijzelen een studieplek. Lezers konden daar zes dagen per week 
overdag van tien tot vijf en ’s avonds van zeven tot tien uur terecht. Van de 
avondopenstelling werd druk gebruikgemaakt: 40 procent van de leeszaal-
bezoekers kwam in de avonduren.56 Geen enkele andere bibliotheek bood 
die mogelijkheid, op de zeldzame en niet altijd succesvolle Toynbee-leesza-
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len na. Zelfstudie was in een maatschappij waarin steeds meer waarde aan 
kennis werd gehecht, een middel om sociaal op te klimmen. De omstandig-
heden waren gunstig: in de periode 1923-1929 was er een stevige economi-
sche groei, waardoor de vraag naar technisch of administratief geschoold 
personeel toenam.57 Ook kwamen er meer ambtelijke functies bij de over-
heid, omdat die steeds meer taken op zich nam. Met andere woorden, de 
kansen op opwaartse sociale mobiliteit en daarmee een betere toekomst 
werden groter. Een investering in een opleiding loonde.

De Stadsbibliotheek combineerde zo een aantal aspecten die haar aan-
trekkelijk maakten: gratis, onbeperkt lenen, een brede collectie met infor-
matie over verschillende levensbeschouwelijke stromingen, ruime ope-
ningstijden en een plek om te lezen of te studeren. Alle andere bibliotheken 
lieten het altijd wel op een van deze punten afweten. Cijfers over uitleen, 
bezoek aan de grote leeszaal en de krantenzaal leiden tot maar een conclu-
sie: dat de olb een belangrijke culturele verandering teweegbracht. Meer 
mensen, vooral in de onderste regionen van de samenleving, kregen de kans 
te participeren in een schriftelijke cultuur en konden zo hun kennis van po-
litieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen verruimen.

Toch waren er ook beperkingen. Van de leeszaal als studieplek en als 
kenniscentrum werd vooral door mannen gebruikgemaakt. Het verwer-
ven van die kennis in een openbare ruimte als een studie- of leeszaal was 
nog steeds het domein waar sekse een belangrijke rol speelde. Net als bij 
het deftige Leesmuseum en de volkse Toynbee-leeszalen, bleef ook bij de 
olb het studiezaalbezoek van vrouwen achter bij dat van mannen. Ook 
het aantal vrouwen dat zich inschreef als lezer bij de Haarlemse olb was 
lager dan het aantal mannen, zij het dat de verhoudingen minder scheef 
lagen dan bij het leeszaalbezoek.58 Dat zou drastisch veranderen, maar 
de manier waarop vrouwen gaandeweg toegang veroverden tot dit ken-
nisdomein en tevens eind twintigste eeuw bij uitstek de lezers werden 
van literaire romans, valt buiten het bestek van dit boek.



Het Prinsenhof met de ingang van de stads-
bibliotheek, tevens ingang van het Leesmu-
seum. De man met de pet is C. Steenkist, de 
conciërge van het stadhuis, die jarenlang ook 
diensten verleende aan het Leesmuseum. 
De twee andere mannen zijn employés van 
de Stadsbibliotheek.



403

14 

Een stad vol lezers

Wat men vroeger niet kon zeggen, is nu wel waar: alles leest, de 
werk man leest, de moeder leest, de kinderen lezen, zoowel groote 
als kleine, – overal leest men; in de woonkamer, in de werkkamer, 
in de keuken, ja zelfs in de slaapkamer. Op de wandelplaatsen en in 
de parken zitten oude en jonge lieden en dienstboden te lezen, zelfs 
op den bok van zijn rijtuig haalt de koetsier zijn leesboek voor den 
dag als hij op zijn patroon moet wachten. Wie leest er niet, en waar 
leest men niet?

Boekhistorici zullen bij dit citaat gemakkelijk denken aan de late achttiende 
eeuw, toen waren dergelijke geluiden immers vaak te horen. Ook het vervolg 
lijkt op het eerste gezicht achttiende-eeuws:

Wat leest men niet? Van alle kanten wordt dan ook gewerkt om aan 
dien leeslust, of liever, leesmanie te voldoen. Telt eens de dagbladen, 
tijdschriften en verpestende romans, die dag op dag aan huis worden 
bezorgd, niet bij de gegoeden alleen, maar in alle klassen der maat-
schappij; ziet eens, hoe in de groote steden aan het keukenraam de 
dienstboden worden bewerkt om voor een paar centen in te teeke-
nen op schandelijke verhalen, die de lusten prikkelen en de lezers 
naar ziel en lichaam verloren doen gaan. Wat geeft al ons onderwijs 
(…) wanneer één enkel slecht boek, één enkel slechte bladzijde, al-
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dus binnengesmokkeld, de onschuldigste, reinste ziel (…) in een mi-
nimum van tijd diep ongelukkig maakt!1

Maar vooral het laatste deel van dit citaat doet vermoeden dat hier geen 
achttiende-eeuwer aan het woord is. Natuurlijk, ook eind achttiende eeuw 
maakten de hogere klassen zich zorgen over de invloed van teksten op de 
deugdzaamheid van het volk. Maar de welhaast paniekerige reactie op de 
slechte boeken die de markt overspoelden en die lezers in het verderf konden 
storten, is toch niet kenmerkend voor die tijd. Het citaat komt uit een toe-
spraak van de bibliothecaris van de Amsterdamse afdeling van de katholieke 
Vincentiusvereeniging, op een landelijke vergadering in 1910. Dat deze bi-
bliothecaris zich zorgen maakte, is niet zo vreemd. De enorme expansie van 
het aanbod van boeken, tijdschriften, kranten en ander drukwerk die zich 
vooral in de laatste decennia van de negentiende eeuw manifesteerde, voed-
de een toenemende bezorgdheid over wat het volk allemaal onder ogen 
kreeg. Het citaat onderstreept hoe het ongecensureerde lezen in katholieke 
kringen met angst en beven werd gadegeslagen. Het ging er niet om dat le-
zen als zodanig verderfelijk vertier was, want inmiddels was wel duidelijk 
dat lezen ook goede effecten kon hebben. Maar het ging wél om die ene 
slechte bladzijde die een gapende afgrond opende voor de argeloze lezer. 
Daarmee tamboereerde de spreker op een welbekend thema, waarop het ka-
tholieke volksdeel zeker niet het alleenrecht had.

Interessant is dat deze bibliothecaris in nagenoeg identieke bewoordin-
gen herhaalde wat eind achttiende eeuw voortdurend werd beweerd. Toen 
werd er volop geklaagd over de leesmanie. Maar of er toen sprake was van 
een leesrevolutie, van een fundamentele uitbreiding van het leespubliek? De 
meeste onderzoekers zijn het er wel over eens dat, als er al een leesrevolutie 
was, deze niet meer dan een klein deel van de bevolking raakte. Ruim hon-
derd jaar later was dit compleet anders geworden. Mochten uitlatingen als 
‘iedereen leest maar tegenwoordig’ eind achttiende eeuw vooral een retori-
sche betekenis hebben, eind negentiende eeuw stoelden dergelijke harten-
kreten op een aantoonbaar toegenomen lezerspubliek. Omstreeks 1920 kon 
iedereen die wilde lezen, gemakkelijk aan boeken, en in ruimere zin, aan 
drukwerk komen. Tijdschriften, boeken, kranten, blaadjes met verenigings-
nieuws, partijorganen, brochures en zendingstraktaatjes waren overal in te 
zien, te koop of te leen. Steeds meer lezers bezochten boekhandels, teken-
den in op een serie goedkope volksuitgaven, namen een abonnement op een 
krant, kochten een bloedstollend verhaal van een colporteur, leenden boe-
ken bij commerciële, deftige of filantropische leesbibliotheken, schaften lec-
tuur aan bij kiosken of snuffelden bij uitdragerijen, inboedelveilingen en 
boekenstalletjes. En ze gingen natuurlijk naar de openbare leeszaal en bi-
bliotheek. Steeds meer lezers participeerden in een schriftelijke cultuur. Het 
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centrale thema van deze studie is de analyse van deze leesrevolutie, die zich 
tussen 1850 en 1920 voltrok. Deze democratisering van het lezen, waarbij er 
een omslag optrad van lezen voor weinigen naar lezen als massaverschijn-
sel, manifesteerde zich vooral in de steden. Ook in Haarlem. De belangrijk-
ste conclusie van dit boek is dat Haarlem in de periode 1850-1920 gaande-
weg veranderde in een stad vol lezers.

Halverwege de negentiende eeuw was de leescultuur in Haarlem, en ook 
elders in Nederland, niet fundamenteel anders dan eind achttiende eeuw. De 
elite kocht boeken, meestal de klassieken en vakliteratuur. Voor eigentijdse 
romans en tijdschriften waren er leesgezelschappen en aan gerenommeerde 
boekhandels verbonden commerciële leesbibliotheken. Voor de notabele 
Haarlemmers en het intellectuele deel van de middengroepen kwam er be-
gin jaren zestig een belangrijke nieuwe mogelijkheid om boeken en tijd-
schriften te lezen bij door de komst van het Leesmuseum. Anders dan de 
commerciële bibliotheken, bedoeld om een inkomen voor de boekhandelaar 
te genereren, was dit een initiatief van de lezers zelf, in dit geval van lezers 
uit de deftige burgerij. En anders dan de commerciële bibliotheken bood het 
Leesmuseum een behoorlijk segment informatieve boeken, tijdschriften en 
brochures. De gretigheid waarmee de leden van het Leesmuseum vele tien-
tallen jaren lang enorme aantallen titels leenden, laat zien dat deze biblio-
theek met haar welvoorziene leeszaal aansloot bij de behoefte aan de nieuw-
ste romans, aan informatie en opiniërende lectuur over actuele politieke, 
maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Voor de kleine burgerij van winkeliers en ambachtsbazen was het Lees-
museum veelal financieel niet haalbaar, en zelfs als dat wel het geval was, 
vormde het voor hen niet het milieu waarin ze zich thuisvoelden. Als ze al 
wilden lezen, zullen ze omstreeks het midden van de negentiende eeuw de 
commerciële bibliotheken hebben bezocht, misschien vooral als incidentele 
leners omdat de dure abonnementen boven hun budget gingen. Ze hadden 
meestal ook wel enkele boeken in huis, maar gemiddeld veel minder dan de 
elite en de hogere middengroepen.

Voor de brede massa van het volk lag dit halverwege de negentiende 
eeuw volstrekt anders. ‘Eigen boeken’ behalve kerkboeken, bijbels en psalm-
boeken waren er nauwelijks. Om te lezen waren de minvermogende burgers 
aangewezen op de gratis Nutsbibliotheek. Die had omstreeks 1850 een sterk 
moraliserend karakter. De collectie bestond deels uit werken die nuttige 
kennis aandroegen, deels uit ontspanningslectuur. Maar de nieuwste ro-
mans werden nauwelijks aangeschaft. De collectie was klein, waardoor aan 
het uitlenen noodgedwongen paal en perk werd gesteld. Het Nutsbestuur 
waakte er bovendien voor dat geen onzedelijke of politiek getinte werken in 
de bibliotheek terechtkwamen. Al met al kon de Nutsbibliotheek niet meer 
dan een klein percentage van de massa van leesstof voorzien.
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Deze sociale dichotomie, tussen enerzijds een kleine bovenlaag in de sa-
menleving die gemakkelijk toegang had tot allerlei soorten lectuur – ont-
spannend, opiniërend en informatief – en anderzijds grote groepen die dat 
niet hadden, vervaagde in de loop van de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Dit proces versnelde na 1890. Om hier beter zicht op te krijgen is in de 
eerste plaats onderzocht of het boekenbezit in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw toenam. Oppervlakkig gezien lijkt daarin weinig verandering te 
komen. Bij een bepaald inkomen had men omstreeks 1910 nog grofweg 
evenveel of even weinig boeken in huis als een halve eeuw eerder. Maar inko-
mensverhoudingen veranderden ingrijpend, waardoor er veel meer mensen 
boeken bezaten. Het boekenbezit in de maatschappij als geheel nam in deze 
periode aanzienlijk toe.

De oorzaken van deze verandering liggen in een samenspel van demo-
grafische en economische factoren. Daling van de sterfte en immigratie de-
den de stedelijke bevolking groeien. De historisch gezien normale reactie, 
daling van de lonen, bleef echter uit. De economische expansie was zo 
krachtig dat productie, bevolking en de reële inkomens van 1860 tot aan de 
Eerste Wereldoorlog tegelijkertijd stegen. Het gevolg was dat het grote aan-
tal mensen dat van een bestaansminimum leefde drastisch afnam, ten gun-
ste van de inkomens daarboven. In de periode 1860-1910 kwamen er als ge-
volg van de stijgende koopkracht veel ‘nieuwe boekenbezitters’ bij. In 
Haarlem is deze verandering bepaald niet marginaal geweest. Zo steeg een 
middengroep met een inkomen tussen de ƒ 10 en ƒ 20 per week van onge-
veer 20 procent van de bevolking in 1890 naar bijna 60 procent twee decen-
nia later! Door deze welvaartsstijging, in combinatie met de demografische 
groei, werd het aantal mensen dat een paar boeken in huis had aanzienlijk 
groter. De groei van het boekenbezit onder de brede middenklassen was ui-
teraard geen typisch Haarlems fenomeen, maar deed zich in het hele land 
voor. De toename van het boekenbezit betekende een leesrevolutie, en wel 
een leesrevolutie ‘in de breedte’. Mensen van wie de ouders te arm waren 
geweest om boeken te kopen, konden zich nu wel een bescheiden boekenbe-
zit veroorloven. Meer mensen overschreden de scheidslijn tussen helemaal 
geen boeken en een handjevol. Uitgevers speelden hierop in door het aanbie-
den van goedkope series met boeken, speciaal gericht op deze nieuwe lezers.

Er kwamen dus nieuwe boekenbezitters, nieuwe lezers bij. Maar er was 
meer: hogere inkomens vertaalden zich niet alleen in een groeiend aantal 
mensen met een bescheiden boekenbezit, veel sterker had de welvaartsstij-
ging effect op het lenen van boeken. Logisch, want de financiële drempel voor 
lenen was veel lager, zodat een bescheiden welvaartsstijging onmiddellijk ef-
fect had. Het lenen van boeken is zo de tweede pijler die de leesrevolutie van 
eind negentiende eeuw schraagt. Deze ‘leenrevolutie’ betekende niet alleen 
een verbreding van het leespubliek – mensen die voorheen geen boeken leen-
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den, deden dat nu wel, nieuwe lezers dus – maar ook een intensivering. Men-
sen die voorheen al boeken leenden, leenden er nu meer. Door hogere reële 
lonen en kortere arbeidstijden hadden aanzienlijk meer mensen dan voor-
heen geld en tijd om te lezen. Beter leesonderwijs en betere verlichting in de 
huizen waren bijkomende stimulansen. Dit proces is ook in Haarlem waar-
neembaar. Precieze kwantificering is onmogelijk, maar het aantal leenbiblio-
theken nam toe. Bovendien wijst het succes van de vernieuwde Stadsbiblio-
theek, met haar drukbezochte leeszaal en groeiende aantallen uitleningen, op 
een expanderend leespubliek. De groei van het aantal geleende boeken ver-
grootte het lezerspubliek veel meer dan veranderingen in koopgedrag.

De vraag naar boeken, om te kopen of te lenen, nam in de laatste decen-
nia van de negentiende eeuw dus toe. Aan de aanbodzijde van de markt voor 
allerlei drukwerk traden eveneens fundamentele veranderingen op. Een ho-
gere productie door betere technieken, een steeds dichter distributienet-
werk en voor kranten de belangrijke afschaffing van het dagbladzegel voor-
kwamen knelpunten aan de aanbodzijde. Bovendien drong in de tweede 
helft van de negentiende eeuw in confessionele kringen langzaam door dat 
drukwerk, als stichtelijk of ontwikkelend boek, als bijbel, traktaatje of psal-
menbundel, als brochure, eigen krant of periodiek, de gelovigen kon mobili-
seren en motiveren. Ook in andere segmenten van de maatschappij, zoals de 
liberale kringen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen met haar hon-
derden Nutsbibliotheken of in de opkomende socialistische beweging, werd 
beschaving en verheffing van het volk via de leesbibliotheek een belangrijk 
thema. Tegen het einde van de eeuw kwam daar politieke bewustwording 
bij. De strijd om de lezer was begonnen. Het gevolg van dit alles was dat in 
de laatste decennia van de negentiende eeuw het aanbod van boeken via 
leenbibliotheken aanmerkelijk toenam: het aantal instellingen groeide en de 
collecties werden groter.

Voor Haarlem betekende dit concreet de oprichting van allerlei leenbi-
bliotheken. Aan protestantse zijde waren diverse verenigingen actief, van 
orthodox tot vrijzinnig. De oudste was een bibliotheek van de Vereniging 
ter Verbreiding der Waarheid (1858), daarnaast hadden verschillende jonge-
lingsverenigingen een bescheiden bibliotheekcollectie en de vrijzinnige Ne-
derlandsche Protestantenbond stichtte omstreeks 1880 een bibliotheek. De 
katholieken zaten ondertussen ook niet stil en richtten hun eigen bibliothe-
ken op voor specifieke groepen katholieken, van de armen tot en met de eli-
te. De grootste was de bibliotheek van de Vincentiusvereeniging, in 1864 
opgericht. Elke afdeling van deze internationale vereniging had een eigen 
bibliotheek. De Haarlemse Vincentiusbibliotheek was een groot succes, ze 
zou tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw blijven bestaan. De leners bij 
deze bibliotheek kwamen niet alleen uit de onderste lagen van de katholieke 
bevolking, maar ook uit de kleine burgerij.
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Hoe verschillend de catalogi van de protestantse en katholieke volksbi-
bliotheken ook waren, ze hadden één ding gemeen. Ze boden allemaal alleen 
maar stichtelijke en ontspanningslectuur. Hun collecties hadden nauwelijks 
enig raakvlak met de triviale literatuur die andere bibliotheken aanboden, 
noch met de werken van de eigentijdse literaire canon. Dat deze bibliotheken 
Zola en vergelijkbare auteurs schuwden is niet zo vreemd, maar het hele lees- 
en leencircuit dat zij vertegenwoordigden, was vrijwel geïsoleerd van de rest. 
Zo manifesteerde zich in de collecties een tegenstelling tussen confessionele 
en niet-confessionele bibliotheken. Behalve een paar canonschrijvers van de 
negentiende eeuw die katholieke en protestantse bibliotheken gemeenschap-
pelijk hadden met andere instellingen, koesterden ze hun eigen favorieten die 
in alle andere bibliotheken nauwelijks voorkwamen. Met hun bibliotheken 
creëerden zij aparte circuits. Ontegenzeggelijk kwamen ze tegemoet aan een 
behoefte. De Vincentiusbibliotheek, die hele series boekjes voor eenvoudige 
lezers in huis had, kon decennialang inspelen op de vraag hiernaar. Of die 
lezers altijd alleen maar leenden bij de eigen bibliotheek, is onzeker. Er zijn 
sterke aanwijzingen dat niet iedereen zich aan de voorschriften in deze hield. 
En dat was precies waar geestelijkheid en volksopvoeders van wakker lagen.

De uitkristallisatie van aparte, confessionele leesculturen voor het pro-
testantse en katholieke volk zou na de eeuwwisseling nog aan betekenis win-
nen. De strijd tegen de verkeerde lectuur barstte toen pas goed los, gesteund 
door de groei van een eigen dagblad- en weekbladpers. Middelen om de 
massa te bereiken waren voorlopig alleen het gedrukte en gesproken woord, 
dat laatste via de kansel of tijdens toogdagen. Later in de twintigste eeuw 
werden ook andere media, als radio en film, ingezet om de gelovigen op het 
juiste spoor te houden. Media die tegelijkertijd, net als de ‘verkeerde’ lec-
tuur, een totaal averechtse invloed konden hebben.

De sociaal-economische, demografische en technische veranderingen 
lieten uiteraard ook hun sporen na buiten het confessionele segment van de 
maatschappij. Landelijk gezien floreerden de Nutsbibliotheken, de Haar-
lemse Nutsbibliotheek beleefde haar beste tijd. Zij bleef tot diep in de twin-
tigste eeuw bestaan, maar de gloriejaren lagen in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw. Ze zag haar collectie tussen 1850 en 1900 vervijfvoudigen 
naar ruim vijfduizend titels. Het aantal lezers steeg nog sneller: van rond de 
tweehonderd naar acht à tien keer zoveel omstreeks de eeuwwisseling. De 
collectie verloor langzamerhand haar moralistische karakter en bestond be-
gin twintigste eeuw vooral uit ontspanningslectuur. Literaire auteurs waren 
er wel te vinden, maar werden niet veel geleend. Veelvuldig werd er daarom 
geklaagd over de slechte smaak van het volk. Telkens bleek dat de leners bij 
het Nut liever een romantische, avontuurlijke of historische roman zonder 
literaire pretenties lazen, dan een boek over geschiedenis of een meester-
werk van Nederlandse of vertaalde buitenlandse auteurs. Van het bescha-
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vende en opvoedende karakter daarvan waren de Nutsbestuurders over-
tuigd, maar dit drong niet altijd door tot hun lezers. Vraag naar boeken was 
er genoeg. De grote vraag maakte nog steeds een drastische beperking van 
de uitleen noodzakelijk, waardoor er een vrij stabiel gemiddelde was van 
tien boeken per jaar per lezer. En hoewel de Nutsbibliotheek in 1900 dus 
aanzienlijk groter was dan een halve eeuw eerder, waren andere tekortko-
mingen niet verdwenen. Het budget voor de aanschaf van nieuwe boeken 
was klein, er waren nauwelijks recente informatieve boeken en opiniërende 
lectuur was in deze neutrale organisatie taboe.

De commerciële, aan boekhandels verbonden bibliotheken profiteerden 
eveneens van de toegenomen leeslust. Hun collecties werden groter. Ze 
richtten zich op een aanbod van uitsluitend fictie, zowel eigentijdse als de 
wat oudere, zowel de literaire auteurs als de schrijvers en schrijfsters van 
sentimentele of sensationele romans. Veel commerciële bibliotheken boden 
daarnaast allerlei abonnementen aan op een breed scala aan tijdschriften. 
Omstreeks 1900 was er in Haarlem maar een leenbibliotheek die niet ver-
bonden was aan een boekhandel, en die mogelijk goedkoper was dan de aan 
boekhandels verbonden leesbibliotheken. Dit type zelfstandige leesbiblio-
theken zou na 1920 nog aanzienlijk toenemen.

Helaas is het gissen naar aantal en sociale kenmerken van abonnement-
houders en incidentele lezers. Maar zoveel is zeker: bij elkaar moeten de 
commerciële bibliotheken een aanzienlijk aantal klanten hebben getrokken. 
Ze hadden een gevarieerde collectie voor een gevarieerde klantenkring. De 
Haarlemse boekhandelsbibliotheken waren in elk geval niet de ‘poelen des 
verderfs’ waarvoor in confessionele propaganda werd gewaarschuwd. Klan-
ten van deze bibliotheken zullen vooral behoord hebben tot de kleine burge-
rij en de hogere middengroepen, want voor de eenvoudige werkman waren 
ze in elk geval absoluut onbetaalbaar. Maar het is niet uitgesloten dat de ge-
schoolde arbeiders begin twintigste eeuw inmiddels genoeg verdienden om 
incidenteel te lenen bij de boekhandelsbibliotheken.

Daarnaast is het goed mogelijk dat leden van de elite tot de regelmatige 
leners behoorden. Welgestelde Haarlemmers die graag romans lazen en niet 
zo’n behoefte hadden aan wat het Leesmuseum nog meer te bieden had, 
vonden alles van hun gading bij de boekhandelsbibliotheken. Deze hadden 
alle literaire auteurs in huis, vaak in de oorspronkelijke talen, een teken dat 
ze een ontwikkeld leespubliek tot hun klanten konden rekenen. Wellicht wa-
ren het vooral de dames uit de deftige burgerij die de commerciële bibliothe-
ken bezochten. Zeker als ze gehuwd waren, was een lidmaatschap van het 
Leesmuseum nagenoeg uitgesloten. Natuurlijk konden ze lezen wat hun 
echtgenoot mee naar huis nam, maar veel van hen zullen voor hun leesge-
noegens uitgeweken zijn naar de commerciële bibliotheken, waar ze onbe-
kommerd zelf boeken konden uitzoeken. Het stereotype van de bezoeker 



410

van de commerciële bibliotheek: een aan triviale romans verslaafde lezeres, 
is zeker mede bepaald door de impliciete en expliciete hindernissen die lees-
musea en leesgezelschappen, doorgaans mannelijke bolwerken, opwierpen 
tegen het lidmaatschap van vrouwen.

Met hun collecties die zowel de hele literaire canon bestreken als de 
meest triviale liefdesverhalen sloegen de commerciële bibliotheken een brug 
tussen de high culture en de low culture. Of liever: hun collecties tonen aan 
dat er eerder sprake is van vloeiende overgangen tussen de eliteleescultuur, 
de smaak van de middengroepen en de volksleescultuur. Door te lenen bij de 
commerciële bibliotheken was het in principe voor bijna iedereen mogelijk 
dezelfde boeken te lezen als de elite. Daarbij ging het om de literaire canon, 
maar ook om auteurs die daar niet toe behoorden. Sommigen daarvan gooi-
den zowel bij het Leesmuseum als de commerciële bibliotheken hoge ogen. 
Maar de commerciële bibliotheken boden daarnaast hele rijen auteurs die 
niet of nauwelijks in het Leesmuseum te vinden waren: Aimard, Yonge, 
Braddon, Corelli, Marlitt en Werner. De boekhandelsbibliotheken namen 
niet alleen vertalingen van deze populaire fictie op in hun collectie, maar 
ook uitgaven in het Frans, Duits en Engels. Het is daarom onmogelijk vol te 
houden dat alleen het eenvoudige volk genoot van deze lectuur. Slechts een 
paar van dit type auteurs werd uitsluitend in het Nederlands aangeboden.

Tussen 1850 en 1900 hadden de lagere klassen veel meer dan voorheen 
toegang tot boeken, maar de oude dichotomie tussen elite en volk was om-
streeks de eeuwwisseling niet helemaal verdwenen. De leden van de elite 
waren nog steeds geprivilegieerd. Ze konden ongelimiteerd de nieuwste ro-
mans uit de collectie van het Leesmuseum mee naar huis nemen en in de 
leeszaal een groot aantal tijdschriften en brochures bekijken, die een breed 
scala aan opvattingen vertegenwoordigden. Ze hadden daarnaast vaak hun 
eigen boekverzamelingen en financieel betekende noch de contributie voor 
het Leesmuseum, noch een abonnement op de commerciële bibliotheek een 
drempel. Een eigen abonnement op krant of tijdschrift was evenmin een 
probleem. Voor de bovenlaag, en zeker het mannelijk deel ervan, bestonden 
geen financiële of morele belemmeringen om te lenen en te lezen wat men 
wilde. Door de unieke serie uitleenregisters die van het Leesmuseum be-
waard zijn gebleven, is goed inzicht te krijgen in de keuzes van deze leden.

Deze Haarlemse leden van het Leesmuseum lazen veel, gemiddeld zo’n 
zeventig boeken per lezer per jaar. Dit laat zien hoe groot de leeslust was als 
het lezen niet aan banden werd gelegd, zoals bij het Nut, waar het gemid-
delde maar tien was. Men las informatieve boeken, maar de voorkeur lag bij 
fictie, die in de oorspronkelijke taal werd gelezen. De burgers lazen deels 
auteurs die in de eigen tijd tot de canon behoorden, maar ook auteurs die 
daarin niet doordrongen. Ze zijn vrijwel allemaal in vergetelheid geraakt. 
Slechts een klein deel van wat de leden van het Leesmuseum lazen, is voor 
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ons nog steeds de grote literatuur van de negentiende eeuw. Roem is niet 
onvergankelijk. Over de vraag of de vrouwelijke lezers zich hielden aan de 
vele voorschriften ten aanzien wat ze wel of niet zouden moeten lezen, een 
telkens terugkerend thema in negentiende-eeuwse moralistische verhande-
lingen, is niet zoveel te zeggen. Er waren niet zoveel vrouwen lid van het 
Leesmuseum. Maar veel steun voor verschil in leesvoorkeuren is niet gevon-
den in de bronnen van het Leesmuseum. En deze bronnen zijn niet geschikt 
om te onderzoeken of de vele romans die de vrouwen lazen, net als de man-
nen overigens, een verderfelijke invloed hadden op de vrouwelijke psyche, 
eveneens een populair thema in de contemporaine waarschuwingen.

Aan de andere kant van het sociale spectrum stond de arme volksmassa. 
Dit waren de mannen en vrouwen die in de fabrieken ongeschoold werk de-
den, de sjouwers en grondwerkers die nodig waren voor de vele bouwactivi-
teiten in Haarlem, de alleenstaande vrouwen die moeizaam aan de kost 
moesten komen als naaister of wasvrouw, of met een marginaal winkeltje. 
Juist deze groep kon vaak gebrekkig lezen. Het confessionele deel hiervan, 
voor zover het uitsluitend de eigen gratis of nagenoeg gratis bibliotheken 
bezocht, moest het omstreeks 1900 nog steeds doen met de beperkingen 
van deze instellingen. Er waren inmiddels wel meer van deze bibliotheken 
dan een halve eeuw eerder, maar ze waren niet wezenlijk veranderd. Be-
perkte uitleen, verouderde collecties, weinig informatieve boeken en al hele-
maal geen boeken of tijdschriften die een andere boodschap verkondigden 
dan die van de eigen richting. Dat gold ook voor de eenvoudige ‘neutrale’ 
lezers, die alleen terechtkonden in de gratis Nutsbibliotheek en soortgelijke 
instellingen. Voor niet onaanzienlijke aantallen ongeschoolde arbeiders wa-
ren kranten en tijdschriften nog steeds duur, de commerciële boekhandels-
bibliotheek betekende een onneembare financiële drempel. In 1890 bestond 
nog een kwart van de Haarlemse bevolking uit arme gezinnen die geen dub-
beltje te missen hadden voor de luxe van een boek uit de bibliotheek of een 
tijdschrift. Deze onderlaag werd na 1890 gaandeweg wel kleiner, maar ver-
dween niet.

Het zijn vooral de geschoolde arbeiders en middengroepen geweest die 
geprofiteerd hebben van de economische groei. Zij zijn de belichaming van 
de leesrevolutie eind negentiende eeuw. Sommigen van hen bleven zich bin-
nen de grenzen van hun ‘eigen’ confessionele of filantropische volksbiblio-
theek bewegen, anderen betraden het terrein buiten de eigen bibliotheek. In-
formatie via kranten en tijdschriften, al dan niet van de eigen overtuiging, 
werden voor hen bereikbaar, door het aanbod van goedkope series literaire 
werken konden ze een eigen boekenbezit opbouwen en het lenen van romans 
via de commerciële leenbibliotheek werd mogelijk. Culturele emancipatie en 
politieke bewustwording kwamen binnen handbereik te liggen. Typisch voor 
Haarlem was deze leesrevolutie niet, want geen van de sociaal-economische, 
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demografische en technische ontwikkelingen was specifiek Haarlems, even-
min als de effecten hiervan op de leescultuur.

Een nieuwe fase in de leescultuur werd gemarkeerd door de komst van de 
openbare leeszaal en bibliotheek. De Haarlemse olb werd pas in 1922 ge-
opend, later dan in veel andere steden. De openbare bibliotheek dichtte de 
kloof tussen de leescultuur van de elite en die van de geschoolde arbeiders 
en de kleine burgerij. Natuurlijk bleven er tussen de Haarlemse inwoners 
aanzienlijke verschillen bestaan in opleiding en tijd om te lezen. Ook werd 
de lezer in zeker opzicht nog betutteld en waren verschillen tussen mannen 
en vrouwen op het gebied van de leescultuur nog lang niet verdwenen. Maar 
dé grote hindernis uit de negentiende eeuw was eindelijk geslecht. Niet lan-
ger moesten grote groepen mensen zich behelpen met de goedkope volksbi-
bliotheken omdat ze het geld niet hadden voor de toegang tot een behoor-
lijke collectie. De lezer vond in de Stadsbibliotheek actuele informatieve 
boeken en canonauteurs. Gratis. Geleend werd er veel, gemiddeld veertig 
boeken per jaar. In andere steden in Nederland zal het niet anders zijn ge-
weest.

Daarnaast betekende de leeszaal een cruciale verandering. Door de 
enorme collectie kranten en tijdschriften van alle mogelijke richtingen, die 
vrijwel elke dag en avond in te zien waren, konden de lezers zich oriënteren 
in een maatschappij waarin het gedrukte woord steeds belangrijker werd. 
Toegang tot informatie en opiniërend drukwerk was niet langer een privi-
lege van weinigen, maar een recht van iedereen. Daarvan werd druk ge-
bruikgemaakt. De openbare leeszaal en bibliotheek is uiterst belangrijk ge-
weest als niet-verzuilde instelling in een bibliotheeklandschap dat tot de 
jaren zestig van de vorige eeuw gekenmerkt werd door segmentering. Geen 
wonder dat de openbare bibliotheek, met de commerciële bibliotheken, 
steevast kon rekenen op veel kritiek van confessionele zijde. Tevergeefs, 
want uiteindelijk hield geen enkele instelling de concurrentie met de Stads-
bibliotheek vol.

De liberale voorlopers van de openbare bibliotheken, de exclusieve lees-
musea en leesgezelschappen, kregen het al eerder moeilijk. Haast symbo-
lisch is dat het Haarlemse Leesmuseum aan de vooravond van de Eerste We-
reldoorlog ten onder ging, na een halve eeuw aan de elite exclusieve 
genoegens te hebben geboden. Enkele jaren na de oorlog kreeg de collectie 
een tweede leven in de voor iedereen gratis toegankelijke openbare biblio-
theek. Qua lezersaantallen zou de openbare leeszaal en bibliotheek weldra 
alle andere instellingen overtreffen. Haarlem was veranderd in een stad vol 
lezers.
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English common reader. A social history of the mass reading public 1800-1900 (2e	druk,	Colum-
bus	 1998);	 William	 St.	 Clair,	 The reading nation in the romantic period (Cambridge	 2007);	
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te deutscher Mittel und Unterschichten	(Göttingen	1978)	112-154.	Dit	is	een	uitbreiding	van	een	
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sterdam in oktober van het jaar 1995 (Amsterdam	1996)	150-156.	De	conclusie	van	Gruys	is	dat	
in	grote	Hollandse	steden	de	overlevingskansen	voor	een	catalogus	groter	zijn	dan	in	kleinere	
en	niet-Hollandse	steden.	Cijfers	voor	Leiden:	zie	het	proefschrift	van	Van	Goinga:	Johanna	
van	Driel,	‘Alom te bekomen’. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800	(Am-
sterdam	1999)	190	en	201;	Hannie	van	Goinga,	‘Boeken	in	beweging.	Publieke	boekenveilingen	
in	de	Republiek	1711-1805,	voornamelijk	in	Amsterdam,	Groningen,	Den	Haag	en	Leiden’	in:	
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis	11	(2004)	in	het	bijzonder	122;	Corrie-Christine	van	
der	Woude,	‘Veilingcatalogi	als	bron	voor	boekhistorisch	onderzoek’,	Documentatieblad werk-
groep achttiende eeuw 23	(1991)	47-57.

8	 De	cijfers	per	kwarteeuw	uit	het	bestand	van	de	Universiteitsbibliotheek	Amsterdam	(uba)	
wijzen	in	de	richting	van	een	steeds	grotere	overlevingskans	voor	catalogi:	aantal	1801-1825:	
542;	1826-1850:	1009;	1851-1875:	1630;	1876-1900:	2351;	1901-1925:	4304,	totaal	1850-1925:	8285.	
De	bkvb is	opgenomen	in	de	uba.

9	 Dat	blijkt	bijvoorbeeld	uit	Otto	S.	Lankhorst,	‘Éléments	de	bibliographie’	in:	Annie	Charon	en	
Élisabeth	Parinet	ed.,	Les ventes de livres et leurs catalogues xviie-xxe siècle (Parijs	2000)	203-205.	
Ondanks	de	titel	van	deze	bundel,	blijkt	uit	de	onderwerpen	die	erin	aan	bod	komen	en	uit	de	
bibliografie,	dat	in	het	overgrote	deel	van	de	bijdragen	het	accent	op	de	periode	voor	1800	ligt.

10	 Er	 is	een	welhaast	onafzienbare	hoeveelheid	publicaties	die	een	particuliere	bibliotheek	van	
een	beroemd	persoon	tot	onderwerp	hebben.	Ook	hier	gaat	het	voor	het	overgrote	deel	om	
personen	en	bibliotheken	van	voor	1800.

11	 Zie	Chantal	Keijsper	en	N.H.	Kool,	‘Nimmer	een	koopje.	Frederik	Muller	als	veilinghouder’	
in:	Marja	Keyser,	J.F.	Heijbroek	en	Ingeborg	Verheul	ed.,	Frederik Muller (1817-1881). Leven en 
werken	(Zutphen	1996)	85.

12	 Nieuw	Notarieel	Archief	(nna),	inv.nr.	120,	notaris	De	Booy,	akte	1.698,	23-5-1862.	Tenzij	an-
ders	vermeld,	zijn	alle	verwijzingen	naar	het	Noord-Hollands	Archief,	afdeling	Haarlem.

13	 nna,	inv.nr.	181,	notaris	Joekes,	akte	1.186,	16-7-1861.
14	 nna,	inv.nr.	1.017,	notaris	Van	der	Poest	Clement,	akte	885,	26-10-1915.
15	 Overigens	geldt	deze	neiging	tot	steeds	minder	detaillering	ook	voor	andere	voorwerpen	in	

de	boedel.	Dit	is	eveneens	geconstateerd	door	Schuurman.	Net	als	in	de	Haarlemse	boedels,	
werden	in	‘zijn’	boedels	goederen	steeds	vaker	samen	gewaardeerd,	zie	Schuurman,	Materiële 
cultuur en levensstijl,	56	en	58.

16	 In	het	volgende	hoofdstuk	en	in	bijlage	2	ga	ik	in	op	de	selectie	van	het	bronnenmateriaal	en	de	
bewerking,	betrouwbaarheid	en	representativiteit	ervan.

17	 Opregte Haarlemsche Courant,	23	februari	1895.	Knipsel	aanwezig	in	nha, Familiearchief	De	
Haan,	inv.nr.	7,	Stukken	betreffende	Daniël	de	Haan	1834-1895.

18	 Al	deze	informatie	is	te	vinden	in	de	necrologie	in	H.L.	Janssen	van	Raay,	Jaarboekje voor de 
stad Haarlem 1903,	vii-xi, hierna	geciteerd	als	Jaarboekje. Deze	jaarboekjes	sommen	uitvoerig	
alle	verenigingen,	hun	doelstellingen	en	de	samenstelling	van	hun	bestuur	op.	De	jaarboekjes	
zijn	voorzien	van	registers	op	persoonsnamen.	De	serie	loopt	van	1891	tot	en	met	1921.

19	 De	ledenlijsten	van	Trou	moet	Blycken	worden	jaarlijks	gepubliceerd	achterin	de	zogenaamde	
Jaarzangen (Jaarzang aan de broederschap zijnde de aloude rhetorijkkamer der pellicanisten te 
Haarlem bekend onder de zinspreuk Trou moet Blycken, wisselende	titel,	bibliotheek	nha).	De	
ledenlijsten	vermelden	het	jaar	waarin	men	lid	is	geworden.

20	 nha,	Archief	Leesmuseum,	inv.nr.	640,	Alfabetische	lijsten	van	de	leden,	1862-1913.
21	 Bert	Theunissen,	‘Wetenschapsbeelden	en	de	Hollandsche	Maatschappij’,	Geleerden en leken. 

De wereld van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1840-1880. De Negentiende Eeuw	
26	(2002)	33-46 en	J.A.	Bierens	de	Haan,	De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1751-
1952	(Haarlem	1952)	268-272.
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22	 nha,	Familiearchief	De	Haan,	inv.nr.	9,	Stukken	betreffende	J.G.S.	van	Breda	(1788-1867).
23	 nna,	inv.nr.	499,	notaris	Beets,	akte	2.206,	5-3-1895	en	volgende	dagen.
24		 De	Haan	betaalde	in	1885,	het	laatste	jaar	waarvoor	deze	informatie	is	te	vinden,	slechts	ƒ	3,20	

aan	 patentbelasting,	 wat	 niet	 wijst	 op	 een	 florerend	 bedrijf.	 Bron:	 nha,	 Gemeentebestuur	
Haarlem,	1813-1957,	inv.nr.	1.504,	order	nummer	90:	Kiezerslijst	1885.

25	 nna,	inv.nr.	499,	notaris	Beets,	akte	2.233,	13-4-1895.
26		 Overigens	zal	deze	pianino	een	oudje	zijn	geweest;	meestal	vinden	we	veel	taxatiebedragen	zo	

rond	de	ƒ	150,	soms	zelfs	ƒ	250.
27	 Bron:	 Kiezerslijst	 1885.	 Voor	 latere	 jaren	 ontbreken	 deze	 gegevens.	 Voor	 een	 uitvoerige	 be-

schrijving	van	de	personele	belasting:	Boudien	de	Vries,	Electoraat en elite. Sociale structuur en 
sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895 (Amsterdam	1986)	bijlage	2.	Iedereen	die	voor	ƒ	100	
of	 meer	 in	 deze	 belasting	 was	 aangeslagen,	 behoorde	 tot	 de	 plaatselijke	 elite.	 Dat	 waren	 in	
Haarlem	 in	 de	 jaren	 tachtig	 ruim	 tweehonderd	 mensen.	 Daniël	 de	 Haan	 behoorde	 met	 zijn	
aanslag	tot	de	topveertig	van	deze	groep.

28	 uba,	Veilingcatalogus	van	D.	de	Haan,	18	december	1895.
29	 Omdat	Jacoba	de	Haan	afstand	had	gedaan	van	de	gemeenschappelijke	inboedel,	kon	ze	dus	

haar	eigen	boeken	houden.	Of	deze	scheiding	gemakkelijk	aan	te	brengen	was,	valt	te	betwijfe-
len.	Waarschijnlijk	hield	de	familie	de	boeken	waarvoor	ze	belangstelling	had.

30	 Het	 is	 veel	 zeldzamer	 dan	 vaak	 wordt	 gesuggereerd.	 Bij	 veel	 catalogi	 van	 boekenveilingen	
wordt	vermeld:	met	prijzen	en	kopers,	maar	het	betreft	dan	meestal	biedingen	en	bieders	bij	
maar	enkele	kavels.

31	 Boeken:	ik	heb	hierbij	ook	het	kleine	aantal	nummers	gerekend	dat	betrekking	heeft	op	kaar-
ten,	prenten,	naamlijsten	en	‘stukken’.	Bij	het	noemen	van	titels	volg	ik	de	schrijfwijze	van	de	
catalogus.

32	 Theunissen,	‘Wetenschapsbeelden’,	39-40.
33	 Omdat	de	kavels	vaak	twee	titels	geven	of	gecombineerd	werden	verkocht,	kunnen	afzonder-

lijke	prijzen	van	deze	titels	niet	worden	gegeven.	In	onze	ogen	zijn	ze	erg	laag.	Bockenberg	ging	
samen	met	een	werk	van	Voet	uit	1656	voor	ƒ	1,30	van	de	hand,	vergelijkbaar	met	ongeveer	7	15	
nu.

34	 A.R.A.	 Croiset	 van	 Uchelen,	 ‘De	 antiquariaatscatalogi	 van	 Frederik	 Muller.	 Een	 eerste	 ver-
kenning’	in:	Marja	Keyser,	J.F.	Heijbroek	en	Ingeborg	Verheul	ed.,	Frederik Muller (1817-1881). 
Leven en werken	(Zutphen	1996)	77.

35	 Deze	conclusie	lijkt	wat	tegenstrijdig	met	de	bevindingen	van	José	de	Kruif,	die	opmerkt	dat	
in	Nederland	uitgegeven	fictie	 in	1888	relatief	duur	was.	Zij	heeft	het	over	de	nieuwwaarde,	
tweedehands	brachten	pakketten	met	romans	bijna	nooit	veel	op.	José	de	Kruif,	‘Het	nut	van	de	
kennis	der	prijzen	van	oude	boeken.	De	boekenprijs	in	de	negentiende	eeuw’	in:	Jaarboek voor 
Nederlandse boekgeschiedenis 8	(2001)	137-139.

36	 Keijsper	en	Kool,	‘Nimmer	een	koopje’,	102-103.	Ik	heb	voor	de	berekening	van	de	percentages	
de	categorie	prenten	buiten	beschouwing	gelaten.

37	 Het	gaat	vanzelfsprekend	om	een	globale	overeenkomst	met	het	eind	van	de	achttiende	en	de	
eerste	helft	van	de	negentiende	eeuw.	Kloek	en	Mijnhardt	hebben	de	klantenboeken	van	de	
Middelburgse	boekhandel	Van	Benthem	onderzocht	–	zie	Kloek	en	Mijnhardt,	‘Het	lezerspu-
bliek	als	object	van	onderzoek’;	Kloek	en	Mijnhardt,	‘Bij	Van	Benthem	geboekt’	en	Brouwer,	Lezen 
en schrijven in de provincie.

38	 Verslag Stadsbibliotheek	1915,	2-4.
39	 De	passages	uit	het	testament	zijn	overgenomen	in	de	boedelinventaris,	nna,	inv.nr.	1.045,	no-

taris	Ratelband,	akte	4.592,	22-9-1915	en	ook	in	het	Verslag Stadsbibliotheek 1915,	2.
40	 Ibidem,	2-3.
41	 Zie	Rita	Bergsma,	 ‘Willem	Bastiaan	Tholen’	 in:	Richard	Bionda	en	Carel	Blotkamp	ed.,	De 

schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895	(Zwolle	en	Amsterdam	1991)	271-276.	
Het	portret	staat	bij	dit	artikel	en	is	ook	als	omslagillustratie	gebruikt.

42	 Sanne	van	Smoorenburg,	‘P.	Gabriël’	in:	Ibidem,	154-155.
43	 De	 inkomensstructuur	 van	 de	 Haarlemse	 huishoudens	 komt	 uitgebreider	 aan	 de	 orde	 in	

hoofdstuk	4,	eerste	paragraaf	en	hoofdstuk	7,	laatste	paragraaf.
44	 Het	 volgende	 is	 gebaseerd	 op	 F.A.M.	 Messing,	 Werken en leven in Haarlem (1850-1914). Een 

sociaal-economische geschiedenis van de stad (Amsterdam	1972)	58,	147,	178	en	188;	Anoniem,	
‘R.J.H.	Gallandat	Huet’,	necrologie	in	Jaarboekje 1903,	vii-xi.
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45	 Olf	Praamstra,	Busken Huet. Een biografie (Amsterdam	2007)	229	en	400.
46	 Wijsenbeek-Olthuis,	‘Boedelinventarissen’,	32-33.
47	 Het	 pakket	 effecten	 wordt	 wel	 beschreven,	 maar	 alleen	 de	 nominale	 bedragen	 worden	 ge-

noemd	in	verschillende	valuta’s.	Het	is	mogelijk	de	feitelijke	waarde,	de	koerswaarde,	van	het	
pakket	te	berekenen	via	de	Prijscourant voor het regt van successie,	maar	dat	is	tamelijk	arbeidsin-
tensief	om	te	doen	en	maakt	het	verhaal	niet	wezenlijk	anders.

48	 nna,	inv.nr.	718,	notaris	Merens,	akte	8.112,	23	en	24-12-1902.
49	 uba,	Veilingcatalogus	van	o.a.	R.H.J.	Gallandat	Huet,	12	tot	17	november	1900.
50	 Andere	onderzoekers	zijn	uitgebreid	ingegaan	op	de	tekortkomingen	van	boedelinventarissen	

en	veilingcatalogi	voor	het	boekhistorisch	onderzoek.	Zie:	De	Kruif,	Liefhebbers,	76-81	en	Van	
Selm,	Nederlandse boekhandelscatalogi,	93-102.

51	 uba,	Veilingcatalogus	van	o.a.	Eliza	van	der	Ven,	8	tot	16	november	1909.	Het	is	niet	gezegd	
dat	deze	boeken	behoorden	tot	de	nalatenschap	van	Eliza	van	der	Ven,	conservator	van	Teylers	
Museum.

3   Boeken in Haarlemse boedelinventarissen

1	 Deze	voorbeelden	komen	uit	de	bestudeerde	boedels.	Voor	een	algemeen	overzicht	zie	Titus	
M.	Eliëns,	‘1850-1900’	in:	C.	Willemijn	Fock	ed.,	Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900	
(Zwolle	2001)	405-483.

2	 In	 het	 navolgende	 bedoel	 ik	 met	 ‘boedels’	 of	 ‘erflaters’	 van	 1860	 en	 1915	 telkens	 de	 boedels	
of	erflaters	uit	de	periode	rond	1860	en	die	uit	de	periode	1910-1915.	Over	dit	materiaal	heb	
ik	eerder	gepubliceerd;	door	voortschrijdend	inzicht	wijken	de	getallen	hier	enigszins	af,	zie:	
Dongelmans	en	De	Vries,	‘Het	zoeklicht	op	de	lezeres’.

3	 nna,	inv.nr.	15,	notaris	Gerlings,	akte	2.700,	26-11-1857.
4	 Messing,	Werken en leven in Haarlem,	52-53.
5	 Ibidem,	34-35.
6	 nna,	inv.nr.	114,	notaris	De	Booy,	akte	592,	30-4-1859.
7	 Deze	methode	is	te	vergelijken	met	die	die	Schuurman	en	Kamermans	toepasten	in	hun	onder-

zoek,	zie	Schuurman,	Materiële cultuur en levensstijl, 60-67	en	Kamermans,	Krimpenerwaard,	
47-59.

8	 Dat	is	niet	gedaan,	omdat	de	marginale	opbrengst	van	het	vinden	van	één	boedel	meer	in	een	
bepaalde	categorie	die	maar	weinig	voorkomt,	niet	opweegt	tegen	de	enorme	arbeidsintensi-
teit	van	het	zoeken.	Het	spreekwoordelijke	‘zoeken	totdat	je	een	ons	weegt’	komt	de	onderzoe-
ker	vaak	in	gedachten	bij	het	op	deze	wijze	verzamelen	van	materiaal.

9	 Zie	tabel	1	in	bijlage	3	voor	de	variëteit	aan	beroepen	en	de	indeling	in	diverse	beroepsgroepen.
10	 Arentina	Arendsen	overleed	in	1915,	haar	inventaris	hoort	ook	tot	de	steekproef	van	1915.	De	

Haan	overleed	in	1895,	Gallandat	Huet	in	1902,	zij	vallen	buiten	de	steekproef.
11	 nna,	inv.nr.	121,	notaris	De	Booy,	akte	1.804,	23-10-1862.
12	 nna,	inv.nr.	965,	notaris	Joekes,	akte	6.813,	12-7-1913.
13	 Jan	Luiten	van	Zanden	en	Arthur	van	Riel,	Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economi-

sche ontwikkeling	(z.p.	2000)	331.
14	 Ibidem,	352-355.
15	 De	Kruif,	Liefhebbers,	148.	Mijn	gegevens	en	die	van	De	Kruif	zijn	gebaseerd	op	andersoortige	

steekproeven	en	zijn	daarom	niet	zonder	meer	vergelijkbaar,	maar	de	trend	is	duidelijk.
16	 Wijsenbeek-Olthuis,	Delft,	257-261;	Kamermans,	Krimpenerwaard,	124;	Botke,	Boer en heer,	78-

79.
17	 Het	heeft	dus	ook	geen	zin	om	titels	te	noemen	waar	ik	alleen	een	auteur	heb.	Soms	is	het	wel	

duidelijk	om	welk	boek	het	gaat:	‘Suikers	en	Verburg’	kan	niet	anders	zijn	dan	de	Algemeene ker-
kelijke en wereldlijke geschiedenissen des bekenden aardkloots, van de schepping der wereldt, tot de 
doodt van Willem iii,	geschreven	door	Geerlof	Suikers	en	voltooid	door	Isaac	Verburg,	1680-1745.

18	 nna,	inv.nr.	18,	notaris	Gerlings,	akte	3.384,	26-9-1860.
19	 nna,	inv.nr.	120,	notaris	De	Booy,	akte	1.557,	11-1-1862.
20	 nna,	inv.nr.	246,	notaris	Merens,	akte	69,	7-7-1859.
21	 Er	zijn	voor	beide	jaren	samen	veertien	erflaters	met	alleen	religieuze	lectuur,	van	wie	twee	met	

een	bijbel	en	een	kerkboek.
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22	 nna,	inv.nr.	73,	notaris	Mabé,	akte	6.310,	30-7-1859.
23	 Dat	blijkt	ook	uit	de	gemiddelde	opbrengst	per	kavel	uit	de	veiling	van	de	boeken	van	Daniël	de	

Haan.	De	kavels	bestonden	vaak	uit	meer	dan	een	boek,	maar	behalve	de	pakketten	met	diverse	
boeken	ook	niet	uit	tien,	zie	het	vorige	hoofdstuk	tabel	2.1.

24	 Waarschijnlijk:	Jacobus	Kok,	Vaderlandsch Woordenboek (35	delen,	Amsterdam	1785-1799).
25	 nna,	inv.nr	178,	notaris	Joekes,	akte	639,	11-2-1858.
26	 Wijsenbeek-Olthuis,	Boedelinventarissen,	44-46.	In	een	van	de	Haarlemse	akten	trof	ik	ook	de	

zinsnede	aan:	‘In	de	lade:	niets	dan	kleederen	van	de	kinderen’,	met	daarachter	geen	bedrag.	
nna,	notaris	Mabé,	inv.nr.	69,	akte	5.489,	21-8-1855.

27	 nna,	inv.nr.	115,	notaris	De	Booy,	akte	771,	2-11-1859.
28	 nna,	inv.nr.	826,	notaris	Beets,	akte	6.274,	20-4-1915.
29	 nna,	inv.nr.	1.129,	notaris	Wilkens,	akte	3.588,	23-1-1913.
30	 nna,	inv.nr.	222,	notaris	Van	Meeuwen,	akte	3.681,	27-12-1860.	Ik	stuitte	op	deze	oud-pastoor	

nadat	de	categorie	intellectuele	beroepen	enz.	al	gevuld	was,	vandaar	dat	hij	niet	is	opgenomen	
in	de	steekproef.

31	 Ik	breng	hier	in	herinnering	dat	in	hoofdstuk	2,	bij	de	nalatenschap	van	R.H.J.	Gallandat	Huet,	
ook	iets	vreemds	aan	de	hand	was	met	zijn	‘boek	met	goud’.	Dit	was	hoogstwaarschijnlijk	een	
religieus	boek,	maar	werd	helemaal	niet	in	de	inventaris	genoemd.	Op	de	veiling	van	zijn	in-
boedel	dook	het	pas	op.	De	inventarisatie	en	veiling	dateren	van	1902.

32	 nna,	inv.nr.	20,	notaris	Gerlings,	akte	3.886,	26-10-1863.
33	 nna,	inv.nr.	117,	notaris	De	Booy,	akte	1.079,	4-9-1860.
34	 nna,	inv.nr.	115,	notaris	De	Booy,	akte	783,	16-11-1859.
35	 In	het	databestand	van	bijlage	3	is	het	onderscheid	vanzelfsprekend	wél	gemaakt	en	is	boven-

dien	een	tabel	opgenomen	zoals	tabel	3.1,	maar	met	een	specificatie	naar	‘geen’	en	‘alleen	kerk-
boek’.

36	 Als	we	binnen	de	laagste	welstandsklasse	de	aandacht	specifiek	richten	op	de	onderste	regio-
nen,	de	inboedels	van	minder	dan	ƒ	250,	dan	is	deze	tendens	naar	een	groter	boekenbezit	nog	
duidelijker.	In	1860	waren	er	tien	van	deze	kleine	boedels.	Daarvan	waren	er	zes	met	geen	enkel	
boek,	drie	met	alleen	een	kerkboek	en	een	met	‘enige	boeken’,	gewaardeerd	op	vijftig	cent.	Veel	
kan	dat	dus	niet	hebben	voorgesteld.	In	1915	waren	er	elf	van	zulke	kleine	boedels,	waarvan	er	
drie	waren	zonder	een	enkel	boek,	een	met	alleen	een	kerkboek,	vijf	met	‘enige	boeken’	en	twee	
die	zelfs	in	de	middencategorie	scoorden.

37	 nna,	inv.nr.	922,	notaris	Burkens,	akte	4.535,	15-2-1915.
38	 nna,	inv.nr.	1.008,	notaris	Niekerk,	akte	257,	27-11-1914.
39	 nna,	inv.nr.	15,	notaris	Gerlings,	akte	2.610,	26-6-1857.
40	 nna,	inv.nr.	225,	notaris	Van	Meeuwen,	akte	4.374,	27-3-1862.
41	 nna,	inv.nr.	1.068,	notaris	Seignette,	akte	8.664,	18-2-1915.
42	 Messing,	Werken en leven in Haarlem,	59.
43	 nna,	inv.nr.	1.130,	notaris	Wilkens,	akte	3.628,	10-2-1913.
44	 Het	was	niet	ongebruikelijk	gehuwde	en	verweduwde	vrouwen	van	de	middengroepen	aan	te	

duiden	met	(me)juffrouw.	De	beroemdste	gehuwde	juffrouw	is	natuurlijk	‘juffrouw	Pieterse’,	
de	moeder	van	Woutertje.	Zie	voor	dit	gebruik:	P.R.D.	Stokvis,	‘Nederlandse	sociale	verhou-
dingen	tegen	1850’	Tijdschrift voor sociale geschiedenis 4	(1978)	73-74.

45	 Zie	bijvoorbeeld	Marie	van	Dijk,	‘Spel-	en	speelcultuur	in	de	negentiende	eeuw’,	Volkskundig 
Bulletin 9/1	(1983)	53-81.

46	 nna,	inv.nr.	69,	notaris	Mabé,	akte	5.489,	21-8-1855.
47	 Ik	ga	ervan	uit	dat	er	iets	meer	scholing	nodig	is	voor	deze	ambachten	en	beroepen	dan	bij	de	

beroepsbeoefenaren	uit	groep	2.
48	 Mensen	die	tot	kort	voor	hun	dood	een	bepaald	beroep	hebben	uitgeoefend,	zijn	ingedeeld	in	

de	betreffende	beroepsklasse.
49	 Ten	dele	ligt	dit	aan	wat	de	onderzoeker	toevallig	vindt	aan	boedels	voor	deze	moeilijk	te	trace-

ren	sociale	laag.	Daarnaast	is	een	mogelijke	oorzaak	van	de	vermeerdering	van	het	boekenbezit	
bij	 de	 ongeschoolde	 arbeiders	 het	 feit	 dat	 in	 1860	 vier	 van	 de	 zes	 erflaters	 rooms-katholiek	
waren,	en	in	1915	nog	maar	drie	van	de	zeven.	Rooms-katholieken	hadden	gemiddeld	minder	
boeken	in	huis,	zie	de	volgende	paragraaf.

50	 nna,	inv.nr.	122,	notaris	De	Booy,	akte	2.008,	24-4-1863.
51	 nna,	inv.nr.	120,	notaris	De	Booy,	akte	1.630,	28-3-1862.
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52	 Het	gaat	om	Michel-François	Dandré-Bardon,	Coutumes des anciens peuples, à l’usage des artis-
tes (Parijs	1784-1786),	een	vierdelig	werk	dat	ook	in	het	Nederlands	werd	vertaald	met	als	titel:	
Gewoonten der aloude volken (Amsterdam	1786).

53	 nna,	inv.nr.	120,	notaris	De	Booy,	akte	1.639,	2-4-1862.
54	 nna,	inv.nr.	120,	notaris	De	Booy,	akte	1.691,	13-5-1862.
55	 Typisch	is	het	opsommen	van	de	boeken	naar	formaat,	een	manier	van	beschrijven	die	ook	in	

veilingcatalogi	werd	toegepast	en	waaraan	Frederik	Muller	met	succes	een	eind	maakte.	Het	is	
immers	veel	zinniger	om	boeken	te	rubriceren	naar	inhoud.

56	 nna,	inv.nr.	12,	notaris	Gerlings,	akte	1.796,	20-1-1854.
57	 A.G.	van	der	Steur,	‘De	eerste	bestuurders	en	gebruikers	van	auto’s	en	motoren	in	Haarlem	

e.o.	1898-1903’	in:	Jaarboek Haerlem 1980	(Haarlem	1981)	27-32.
58		 nna,	inv.nr.	1.045,	notaris	Ratelband,	akte	4.583,	15-9-1915.
59	 nna,	inv.nr.	1.098,	notaris	Wildervanck,	akte	54,	20-3-1914.
60	 nna,	inv.nr.	115,	notaris	De	Booy,	akte	783,	16-11-1859.
61	 Daniël	de	Haan	was	een	grote	ondernemer	met	een	grote	bibliotheek,	maar	zijn	sociale	milieu	

is	dat	van	de	plaatselijke	intellectuele	elite.
62	 nna,	inv.nr.	117,	notaris	De	Booy,	akte	1.099,	2-10-1860.
63	 nna,	inv.nr.	117,	notaris	De	Booy,	akte	1.155,	16-11-1860.
64	 Dit	 laatste	 blijkt	 uit	 de	 scheidingsakte,	 nna,	 inv.nr.	 1.137,	 notaris	 Wilkens,	 akte	 4.617,	 16-12-

1914.
65	 nna,	inv.nr.	1.134,	notaris	Wilkens,	akte	4.267,	26-2-1914.
66	 Algemeen	veronderstelt	men	dat	meer	mensen	konden	lezen	dan	schrijven,	maar	alleen	schrijf-

vaardigheid	is	meetbaar	aan	de	ondertekeningen	van	(huwelijks)akten.	Het	probleem	daarbij	
is	dat	je	naam	kunnen	zetten	onder	een	akte	niet	hoeft	te	betekenen	dat	iemand	een	tekst	kan	
schrijven	of	vlot	kan	lezen.

67	 Zie	voor	een	overzicht	Chartier,	‘De	praktijk	van	het	geschreven	woord’,	102-104;	Van	Horn	
Melton,	The rise of the public, 81-86.

68	 O.W.A.	Boonstra,	De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van 
het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920	
(Wageningen	1993)	150.

69	 Marita	Mathijsen,	‘Gij	zult	niet	lezen.	De	geschiedenis	van	een	gedoogproces’	in:	Idem,	Ne-
derlandse literatuur in de romantiek 1820-1880	(Nijmegen	2004)	183-185.	Op	de	opvattingen	van	
katholieken	en	protestanten	ga	ik	dieper	in	in	hoofdstuk	8.

70	 Chartier,	‘De	praktijk	van	het	geschreven	woord’,	111-113.
71	 De	Kruif,	Liefhebbers, 104	en	324;	Van	Cruyningen,	Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-

1850, 218-228.
72	 Mes:	nna,	inv.nr.180,	notaris	Joekes,	akte	1.061,	11-9-1860;	Sebil:	nna,	inv.nr.	222,	notaris	Van	

Meeuwen,	akte	3.607,	8-11-1860.
73	 Van	Outshoorn:	nna,	 inv.nr.	 17,	notaris	Gerlings,	akte	3.178,	20-10-1859;	Bladergroen:	nna,	

inv.nr.	225,	notaris	Van	Meeuwen,	akte	4.374,	27-3-1862.
74	 Mathijsen,	‘Gij	zult	niet	lezen’.	Ik	ga	in	hoofdstuk	7	en	volgende	hier	nader	op	in.
75	 Er	zijn	meer	vrouwelijke	erflaters	dan	de	groep	‘weduwen	en	ongehuwde	vrouwen’,	omdat	ge-

huwde	 vrouwelijke	 erflaters	 zijn	 ingedeeld	 in	 de	 beroepscategorie	 van	 hun	 echtgenoot.	 Het	
boekenbezit	van	gehuwde	vrouwelijke	erflaters	is	niet	af	te	zonderen	van	het	totale	boekenbezit	
van	het	echtpaar.

76	 Hoftijzer,	‘Boekenbezit	van	vrouwen	in	Leiden’,	35	e.v.
77	 nna,	inv.nr.	874,	notaris	De	Bordes,	akte	12.399,	22-10-1913.
78	 nna,	inv.nr.	118,	notaris	De	Booy,	akte	1.258,	1-3-1861.
79	 Josephine	Böhle:	nna,	 inv.nr.	920,	notaris	Burkens,	akte	4.369,	11-7-1914	en	akte	4.376,	15-7-

1914.	Coenraad	Harbord:	nna,	inv.nr.	895,	notaris	Burkens,	akte	1.509,	19-4-1907.
80	 Aan	de	omschrijving	is	niet	te	zien	of	het	vertaalde	titels	betrof.
81	 De	titel	van	De negerhut van Oom Tom wisselt	nogal	eens	in	vertalingen,	ik	neem	de	titel	over	

zoals	die	in	de	catalogus	staat.
82	 De	Kruif,	‘De	boekenprijs	in	de	negentiende	eeuw’,	137-139.
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4  Boeken in Haarlemse boekenkasten

1	 De	beroepen	van	een	steekproef	in	het	kohier	van	1912	van	een	paar	honderd	aangeslagenen	
zijn	opgezocht	in	het	Adresboek.	Van	degenen	die	buiten	de	belasting	vielen	zijn	de	namen	niet	
bekend,	 en	 dus	 ook	 niet	 de	 beroepen.	 Maar	 beroepen	 als	 fabrieksarbeider,	 knecht,	 naaister	
enz.	ontbreken	vrijwel	geheel	in	de	kohieren,	terwijl	deze	beroepen	zeker	in	Haarlem	door	veel	
mensen	werden	uitgeoefend.	Deze	mensen	moeten	dus	onder	de	grens	van	ƒ	500	vallen.

2	 Van	Zanden	en	Van	Riel,	Nederland 1780-1914,	352-355.
3	 Bron:	Inventaris	van	het	archief	van	de	gemeenteontvanger	1811-1961,	inv.nrs.	561-564	(kohier	

1912).	De	omvang	van	de	groep	niet-aangeslagenen	is	berekend	door	het	totaal	van	de	aange-
slagenen	af	te	trekken	van	het	aantal	gezinshoofden	en	alleenstaanden.	Zie	bijlage	4	voor	de	
details.

4	 Hoogstwaarschijnlijk	zijn	dit	geen	gezinnen	maar	individuen,	wat	naar	schatting	neerkomt	op	
zo’n	achthonderd,	misschien	duizend	huishoudens:	veel	bedeelden	waren	ouden	van	dagen	of	
weduwen	met	kinderen.	Het	aantal	bedeelden	was	in	1867	overigens	nagenoeg	gelijk,	namelijk	
3495.	De	criteria	en	de	toepassing	ervan	veranderden	wel,	dus	vermoedelijk	is	de	armoede	tus-
sen	1867	en	1912	wel	degelijk	verminderd.	Cijfers	1867:	Boudien	de	Vries,	‘Dynamische	onder-
nemers	en	onbeweeglijke	standen.	Economische	ontwikkeling	en	sociale	structuur,	1770-1880’	
in:	G.A.F.	van	der	Ree-Scholtens	e.a.	ed.,	Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 
1245-1995	(Hilversum	1995)	360;	cijfers	1912:	Boudien	de	Vries,	‘Een	stad	in	beweging.	Econo-
mische	en	sociale	ontwikkelingen,	1880-1995’	in:	Ibidem,	483-504.

5	 nna,	inv.nr.	1.043,	notaris	Ratelband,	akte	4.286,	2-9-1914.
6	 nna,	inv.nr.	874,	notaris	De	Bordes,	akte	12.442,	14-11-1913.
7	 nna,	inv.nr.	1.044,	notaris	Ratelband,	akte	4.481,	1-6-1915.
8	 nna,	inv.nr.	921,	notaris	Burkens,	akte	4.523,	2-2-1915.
9	 nna,	inv.nr.	874,	notaris	De	Bordes,	akte	12.399,	22-10-1913.
10	 nna,	inv.nr.	825,	notaris	Beets,	akte	6.086,	27-1-1913.
11	 nna,	inv.nr.	1.139,	notaris	Wilkens,	akte	4.810,	16-7-1915.
12	 nna,	inv.nr.	1.139,	notaris	Wilkens,	akte	4.813,	17-7-1915.
13	 nna,	inv.nr.	987,	notaris	Koolhoven,	akte	2.535,	27-6-1914.
14	 nna,	inv.nr.	1.158,	notaris	Willems,	akte	21,	27-2-1914.
15	 nna,	inv.nr.	1.130,	notaris	Wilkens,	akte	3.635,	14-2-1913.
16	 Daar	waar	analyses	betrekking	hebben	op	tabel	4.1,	gebruik	ik	1912	als	jaartal.	Het	boedelon-

derzoek	heeft	echter	als	einddatum	1915.	Dat	jaar	wordt	in	andere	gevallen	gebruikt.
17	 Blaak,	Geletterde levens,	28-29.	Mijn	cijfers	voor	de	onderste	regionen	lijken	op	die	van	José	de	

Kruif	over	alle	overledenen	in	het	achttiende-eeuwse	Den	Haag,	maar	zoals	in	bijlage	4	wordt	
toegelicht,	zijn	dit	soort	gegevens	nogal	moeilijk	te	vergelijken.	De	vermoedelijk	te	hoge	schat-
ting	van	het	aantal	bibliotheken	is	een	gevolg	van	de	relatief	hoge	leeftijd	van	de	erflaters	met	
een	bibliotheek,	zie	bijlage	3,	tabel	3.

18	 Deze	cijfers	worden	als	achtergrond	gebruikt	 in	deel	iii,	hoofdstuk	7	en	volgende,	waar	het	
lenen	van	boeken	door	de	lagere	standen	centraal	staat.	In	bijlage	8	worden	de	berekeningen	
voor	1890	toegelicht.

19	 Als	de	inkomensgrenzen	gecorrigeerd	worden	voor	de	inflatie,	stijgt	het	aantal	huishoudens	
in	de	groep	van	ƒ	10	tot	ƒ	20	inkomen	per	week	niet	van	2200	naar	9500,	maar	naar	ongeveer	
7000,	nog	altijd	ruimschoots	een	verdriedubbeling	in	absolute	termen.

20	 Van	Zanden	en	Van	Riel,	Nederland 1780-1914,	354-355.
21	 Messing,	Werken en leven,	178.
22	 Lex	Heerma	van	Voss,	De doodsklok voor den goeden ouden tijd. De achturendag in de jaren twin-

tig (Amsterdam	1994)	hoofdstuk	1	en	2.
23	 A.M.	van	der	Woude,	‘De	alfabetisering’	in:	Algemene geschiedenis der Nederlanden vii	(Bus-

sum	1980)	258;	Boonstra,	De waardij van eene vroege opleiding,	hoofdstuk	2.
24	 A.	Bloembergen	Ez.	e.a.,	Persoonlijke bemoeiingen van meer ontwikkelden in ’t belang van minder 

ontwikkelden (Toynbee-werk). Rapport uitgebracht door eene commissie van onderzoek	(Amster-
dam	1895)	21.	Ik	kom	op	dit	rapport	terug	in	hoofdstuk	12.

25	 Huisman,	Publieke levens,	bijlage	1.	Huisman	baseert	haar	overzicht	op	Brinkman’s cumulatieve 
catalogus.	Die	betreft	alleen	de	boeken	en	tijdschriften	die	door	de	boekhandel	werden	aange-
boden.	Waarschijnlijk	bleef	een	groot	aantal	tijdschriften	hier	buiten.	Precieze	cijfers	over	de	
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groei	van	het	 tijdschriftenaanbod	zijn	vooralsnog	niet	bekend.	Zie	ook:	Remieg	Aerts,	 ‘Het	
algemeen-culturele	tijdschrift	in	het	negentiende-eeuwse	medialandschap’,	Tijdschrift voor tijd-
schriftstudies 5	(2002	nr.	11)	34-47.	Op	basis	van	de	uitstekende	bibliografie	van	Hemels	en	Vegt	
kan	men	wel	de	groei	van	een	groot	aantal	geïllustreerde	tijdschriften	volgen,	maar	niet	van	
alle.	In	deze	bibliografie	zijn	alleen	geïllustreerde	tijdschriften	opgenomen	die	bestemd	waren	
voor	 een	 breed	 publiek	 en	 met	 een	 universele	 inhoud.	 Zie	 Joan	 Hemels	 en	 Renée	 Vegt,	 Het 
geïllustreerde tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie i 
1840-1945 (Amsterdam	1993)	84-85.	De	commerciële	bibliotheken	hadden	vaak	naast	boeken,	
een	aanbod	van	leesportefeuilles	met	tijdschriften.	Ik	kom	op	de	tijdschriften	terug	in	hoofd-
stuk	11.

26	 Karin	 Hoogeland,	 Advertenties	 in	 negentiende-eeuwse	 kranten	 en	 de	 lezersrevolutie	 1840-
1870	(scriptie	neerlandistiek	Universiteit	van	Amsterdam	2004).	 Ik	bedank	de	auteur	dat	zij	
mij	 inzage	verleende	 in	de	cijfers	die	ten	grondslag	 liggen	aan	deze	scriptie.	Uit	deze	cijfers	
blijkt	dat	in	1850	gemiddeld	5,6	titels	per	10.000	inwoners	werden	geproduceerd,	in	1880	5,4	
en	in	1910	5,7.	Uiteraard	kunnen	de	oplagen	wel	flink	gestegen	zijn.

27	 Berry	Dongelmans	en	José	de	Kruif,	‘Technische	vooruitgang	zoekt	gretig	publiek.	Het	boek-
bedrijf	in	de	negentiende	eeuw’	in:	Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 17	(2010)	244-
248;	Karin	Hoogeland,	‘Advertenties	en	de	commercialisering	van	het	boekbedrijf	in	de	negen-
tiende	eeuw’,	De Boekenwereld 22	(2006)	346-357.

28	 Voor	de	periode	1801	tot	en	met	1880	heb	ik	gebruikgemaakt	van	het	zoeksysteem	‘personen’	
van	Bibliopolis,	gebaseerd	op	de	overzichten	van	Berry	Dongelmans	(www.bibliopolis.nl/in-
dex.html).	Voor	de	jaren	na	1880:	Brinkman’s Adresboek voor den Nederlandschen Boekhandel 
en aanverwante vakken, sedert	1897	voortgezet	als:	Sijthoff’s Adresboek enz.	(verder	geciteerd	
als	 Adresboek voor den boekhandel).	 Ik	 heb	 de	 jaren	 1890,	 1900,	 1910	 en	 1920	 geraadpleegd.	
Daarnaast	 leverde	 incidenteel	het	Adresboek van	de	gemeente	Haarlem	extra	 informatie	op,	
omdat	niet	iedere	boekhandelaar	zich	aansloot	bij	de	boekhandelsvereniging.	Uiteraard	wil	ik	
niet	beweren	dat	iedere	Haarlemmer	die	boeken	kocht	dat	alleen	maar	in	Haarlem	deed,	maar	
Haarlem	is	hier	een	voorbeeld	van	de	veranderingen	in	de	distributie.

29	 Van	deze	25	werden	zes	wel	genoemd	in	het	Haarlemse	Adresboek	van	1921,	maar	niet	in	het	
Adresboek voor den boekhandel.

30	 Aldus	omschreven	in:	Rapport omtrent de Enquête naar wat ons volk leest, ingesteld door de Com-
missie voor Maatschappelijke Belangen. Opgenomen	in:	Verslag van den staat en de werkzaam-
heden van den Nederlandschen Protestantenbond	(Amsterdam	1899)	32.	Ik	kom	op	dit	rapport	
terug	in	hoofdstuk	12,	voortaan	geciteerd	als	Rapport Protestantenbond.

31	 Kuitert,	‘Grote	boeken	voor	de	kleine	man’.	Zie	ook:	Rapport Protestantenbond,	32-33.
32		 Lisa	Kuitert,	‘Grote	boeken	voor	de	kleine	man.	Colportage	in	Nederland	in	de	negentiende	

eeuw’,	De Negentiende Eeuw 20	(1996)	93-105.	De	omschrijving	colportageboekhandel	is	niet	
in	het	WNT	te	vinden,	wel	in	de	hedendaagse	Van	Dale,	in	de	zin	van	boekhandel	die	zich	toe-
legt	op	het	uitgeven	van	goedkope	romans	(…)	in	afleveringen.

33	 Adresboek voor den boekhandel,	1910	en	1920.	Interessant	is	ook	dat	op	de	website	van	Uitge-
verij	Van	Oorschot	over	G.A.	van	Oorschot	wordt	gemeld:	‘In	de	vroege	jaren	dertig	begon	hij	
een	colportageboekhandel:	met	een	koffer	vol	boeken	van	schrijvers	die	hij	bewonderde	ging	
hij	de	boer	op	en	verkocht	ze	huis	aan	huis.’	www.vanoorschot.nl,	rubriek:	Rondom	van	Oor-
schot.

34	 Deze	en	de	volgende	citaten:	Anoniem,	‘Zoo	gij	slechts	gelooft’,	Nutswerk 2	(1918)	17-18.
35	 Lisa	 Kuitert,	 Het ene boek in vele delen. De uitgave van literaire series in Nederland 1850-1900	

(Amsterdam	1993).
36	 Ibidem,	87-90.
37	 De	Kruif,	‘De	boekenprijs	in	de	negentiende	eeuw’,	137	en	138.	De	Kruif	mat	de	boekenprijs	op	

twee	tijdstippen:	1828	en	1888.
38	 Ik	neem	deze	grenzen	over	van	De	Kruif,	 ‘De	boekenprijs	 in	de	negentiende	eeuw’,	138.	De	

gegevens	over	de	series	staan	in	bijlage	ii	van	het	boek	van	Kuitert.
39	 Goedkoop	vóór	1880,	aantal	delen:	680,	aantal	series:	28,	gemiddelde	prijs:	ƒ	0,20.
	 Duur	vóór	1880,	aantal	delen:	521,	aantal	series:	34,	gemiddelde	prijs:	ƒ	1,55.
	 Goedkoop	na	1880,	aantal	delen:	2091,	aantal	series:	69,	gemiddelde	prijs:	ƒ	0,20.
	 Duur	na	1880,	aantal	delen:	601,	aantal	series:	53,	gemiddelde	prijs:	ƒ	1,58.
	 Ik	heb	alleen	die	series	van	Kuitert	geteld,	waarvan	prijs	en	aantal	delen	bekend	was.	Van	één	
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serie,	de	Leesbibliotheek	voor	Christelijke	Huisgezinnen,	geeft	Kuitert	alleen	de	prijs	(ƒ	0,35);	
uit	een	andere	bron	weet	 ik	het	aantal	delen:	 tweehonderd.	Boekengids ten dienste van de bi-
bliotheken der vereeniging van den H. Vincentius van Paulo	(Den	Haag	1911)	7-13.	Deze	serie	is	
meegeteld	in	bovenstaand	overzichtje.

40	 Ik	ga	hier	dieper	op	in	aan	het	eind	van	hoofdstuk	7.
41	 Berry	Dongelmans,	‘Tweehonderd	jaar	na	1782.	Veranderingen	in	de	paratekst	van	de	roman	

Sara Burgerhart’	in:	Gert-Jan	Johannes,	José	de	Kruif	en	Jeroen	Salman	ed.,	Een groot verleden 
voor de boeg. Cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek	(Leiden	2004)	118-122.

42	 Frank	de	Glas,	Nieuwe lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek en ‘Ontwikkeling’/ De 
Arbeiderspers vóór 1940 (Amsterdam	1989)	92	en	178.

43	 De	Glas,	Nieuwe lezers.	Citaat	is	uit	een	advertentie	in	Kaukasische vertellingen van	Tolstoj	uit	
1913.	Deze	advertentie	is	een	van	de	illustraties	van	De	Glas,	tussen	pagina	160	en	161.

44	 Ibidem,	bijlage	1.
45	 Helemaal	oncontroleerbaar	is	of	de	notaris	met	‘enige	boeken’	in	1915	meer	boeken	bedoelde	

dan	in	1860.	Dat	zou	ook	betekenen	dat	het	boekenbezit	in	1915	groter	was	dan	lijkt.
46	 Dongelmans	en	De	Kruif,	‘Technische	vooruitgang	zoekt	gretig	publiek’,	231.	Zie	ook:	Marja	

Keyser	e.a.,	De zolders kraken!: de uitgeversfamilie Cohen te Nijmegen, Arnhem en Amsterdam, 
1824-1951	(Amsterdam	2001).

47	 Maarten	Schneider	en	Joan	Hemels,	De Nederlandse krant 1618-1978: van ‘nieuwstydinghe’ tot 
dagblad	(Baarn	1979)	177-183;	Van	Lente,	‘De	markt	voor	drukwerk’,	192-196.

48	 A.	van	Kalmthout,	‘Letterkunde	en	muziek’	in:	G.A.F.	van	der	Ree-Scholtens	e.a.	ed.,	Deugd 
boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995	(Hilversum	1995)	416-418,	en	J.Th.	Bank,	
P.	Post	en	W.J.	Vogel,	‘Letterkunde,	toneel	en	muziek’	in:	Ibidem, 571-572.	Het	citaat	is	te	vinden	
op	pagina	571	en	is	afkomstig	van	Jan	de	Roos	ed.,	100 jaar Haarlems Dagblad (Haarlem	1987)	
48-49.

49	 Hemels	en	Vegt,	Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland.
50	 De	rest	van	deze	alinea	 is	gebaseerd	op	 informatie	uit	het	 Jaarboekje 1900	en	1910;	Maartje	

Janse,	De afschaffers. Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 (z.p.	2009)	
hoofdstuk	3;	Dennis	Bos,	Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amster-
dam 1848-1894	(Amsterdam	2001)	184-192.

51	 De	categorie	 ‘Volksliteratuur,	sport,	varia.	 Inclusief	adresboeken,	agenda’s,	almanakken,	ka-
lenders,	scheurkalenders’	telde	207	titels	in	1890	en	371	in	1910,	een	stijging	van	bijna	80	pro-
cent,	tegenover	een	stijging	van	60	procent	van	het	titelaanbod	zelf.	De	Volksliteratuur enz.	
was	in	1910	de	grootste	categorie	en	met	371	titels	veel	groter	dan	die	van	de	romans	(271	titels).	
Zie	Huisman,	Publieke levens, 40-46	en	bijlage	2.

5  Leesmusea en leesgezelschappen

1	 In	andere	landen,	zoals	Groot-Brittannië,	Frankrijk	en	Duitsland,	ontstonden	dezelfde	soor-
ten	instellingen.	Vooral	over	de	achttiende	en	de	eerste	helft	van	de	negentiende	eeuw	is	er	veel	
literatuur.	Er	zijn	belangrijke	verschillen	tussen	de	landen	wat	betreft	de	specifieke	vorm	en	
het	tempo	waarin	deze	instituties	ontstonden.	De	bestaande	literatuur	kijkt	echter	nauwelijks	
over	de	landsgrenzen	heen.	Een	van	de	weinige	uitzonderingen	is	de	bundel	van	Dann,	Lese-
gesellschaften und bürgerliche Emancipation.	Een	inbedding	van	de	Nederlandse	ontwikkeling	
in	 die	 van	 omringende	 landen	 is	 in	 dit	 boek	 achterwege	 gelaten,	 omdat	 dat	 een	 omvangrijk	
onderzoek	op	zichzelf	vormt.	Een	paar	recente	titels	die	een	goede	introductie	vormen	voor	
de	Britse	situatie	zijn:	David	Allan,	A nation of readers. The lending library in Georgian Eng-
land (Londen	2008);	James	Raven,	‘Libraries	for	sociability:	the	advance	of	the	subscription	
library’	in:	Giles	Mandelbrote	en	K.A.	Manley	ed.,	The Cambridge history of libraries in Britain 
and Ireland ii 1640-1850	(Cambridge	2006)	241-263.	Voor	Frankrijk	is	men,	behalve	op	deelstu-
dies,	aangewezen	op	de	vrij	summiere	samenvattingen	in	de	Histoire de l’édition française en	de	
Histoire des bibliothèques françaises. Voor	Duitsland	zijn	er	veel	deelstudies,	maar	geen	recente	
overzichtswerken.	 Voor	 een	 goed	 overzicht	 van	 de	 stedelijke	 diversiteit	 met	 betrekking	 tot	
leeninstellingen	en	de	veranderingen	daarin,	het	hoofdstuk	‘Leescultuur:	van	leesgezelschap	
naar	openbare	bibliotheek’	in:	Berry	Dongelmans	e.a.,	Stad van boeken. Handschrift en druk in 
Leiden 1260-2000 (Leiden	2008)	413-428.
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2	 In	de	ledenlijst	staan	22	oprichters:	nha,	Archief	Leesmuseum	inv.nr.	639,	Naamlijst	van	de	
leden,	1861-1884	en	inv.nr.	640,	Alfabetische	lijsten	van	de	leden,	1862-1913.	De	ledenlijsten	ge-
ven	naam	en	voorletters,	datum	van	aanmelding	en	afmelding,	en	de	reden:	bedankt,	vertrok-
ken	of	overleden.	Wanneer	informatie	onmiskenbaar	afkomstig	is	uit	deze	ledenlijsten,	uit	het	
bevolkingsregister	of	de	adresboeken	(o.a.	voor	het	beroep),	is	dit	niet	geannoteerd.	Initiatief-
nemers:	nha,	Collectie	J.W.	Enschedé,	inv.nr.	30,	Stukken	van	de	Haarlemse	Leesvereeniging,	
circulaire	mei	1861.	Informatie	over	de	oprichting	van	het	Leesmuseum	is	ook	te	vinden	in	een	
terugblik	in	het	Verslag Stadsbibliotheek 1915.

3	 Voor	de	geschiedenis	van	de	Debating	Society:	Nop	Maas,	‘De	Vereeniging.	Debating	Society’	
in:	W.	van	den	Berg,	Henk	Eijssens	en	Ton	van	Kalmthout	ed.,	Haarlemse kringen. Vijftien ver-
kenningen naar het literair-culturele leven in een negentiende-eeuwse stad	(Hilversum	1993)	119-
128.

4	 nha,	Collectie	J.W.	Enschedé,	 inv.nr.	30,	stukken	van	de	Haarlemse	Leesvereeniging,	circu-
laire	mei	1861.

5	 ‘Het	Haarlemsche	Leesmuseum’,	nrc 20	november	1910.
6	 Over	 het	 Haarlemse	 Leesmuseum	 heb	 ik	 eerder	 gepubliceerd,	 zie	 ‘Leescultuur	 van	 de	 elite.	

Het	Haarlemse	leesmuseum	aan	het	einde	van	de	negentiende	eeuw’	in:	W.	van	den	Berg,	Henk	
Eijssens	en	Ton	van	Kalmthout	ed.,	Haarlemse kringen. Vijftien verkenningen naar het literair-
culturele leven in een negentiende-eeuwse stad (Hilversum	1993);	‘De	roman	Lidewijde en	de	bur-
gerlijke	leescultuur.	Lezers	en	leesgezelschappen	in	de	negentiende	eeuw’,	Tijdschrift voor soci-
ale geschiedenis	25	(1999)	129-156.	De	onderhavige	tekst	is	ten	dele	gebaseerd	op	deze	artikelen.	
Soms	wijkt	de	kwantitatieve	informatie	in	dit	hoofdstuk	iets	af	van	die	in	de	artikelen,	omdat	
daar	een	wat	andere	telling	is	verricht.	Dit	geldt	ook	voor	hoofdstuk	6.

7	 Lijst	 met	 tijdschriften:	 nha,	 Collectie	 J.W.	 Enschedé,	 inv.nr.	 30,	 stukken	 van	 de	 Haarlemse	
Leesvereeniging,	circulaire	december	1865.	De	genoemde	aantallen	zijn	exclusief	de	veertien	
Nederlandse	en	buitenlandse	tijdschriften,	voornamelijk	over	de	bloementeelt,	aan	het	Lees-
museum	 geschonken	 door	 J.H.	 Krelage.	 Het	 is	 nauwelijks	 voor	 te	 stellen	 dat	 die	 veel	 lezers	
trokken.

8	 Het	 fenomeen	 van	 gezamenlijke	 abonnementen	 op	 tijdschriften	 was	 wijdverspreid.	 Collec-
tieve	abonnementen	kwamen	niet	alleen	voor	bij	leesgezelschappen	en	leesmusea,	maar	ook	
bij	sociëteiten	en	commerciële	bibliotheken.	Voor	de	laatste	zie	hoofdstuk	11.	Een	handig	over-
zicht	van	prijzen	van	tijdschriften	geven	de	verkooplijstjes	van	het	Haarlemse	leesgezelschap	
De	 Vereeniging.	 Daar	 werden	 namelijk	 de	 oorspronkelijke	 prijzen	 van	 de	 tijdschriften	 ver-
meld.	Zie	bijvoorbeeld:	Lijst der boeken van het leesgezelschap De Vereeniging, welke den 21sten 
April 1883 verkocht zullen worden ten huize van den Heer A. van Stralen [bibliotheek	nha].	Er	zijn	
ook	een	paar	lijstjes	in	het	archief	van	dit	leesgezelschap.

9	 Zie	De	Kruif,	‘De	boekenprijs	in	de	negentiende	eeuw’.
10	 Er	waren	 in	1885	129	 leden	die	het	hele	 jaar	 lid	waren.	Maar	elk	 jaar	kwamen	er	tussentijds	

leden	bij	en	vielen	leden	af.	Het	verloop	is	altijd	tamelijk	groot	geweest;	in	personen	ligt	de	top	
zo	rond	de	160	à	170.

11	 31	van	de	129	leden	(23	mannen	en	8	vrouwen)	waren	alleenstaand;	dat	is	relatief	hoog	in	verge-
lijking	met	het	aandeel	van	alleenstaanden	in	de	hele	bevolking.

12	 Voor	zover	de	notulen	hierover	informatie	geven:	na	aftrek	van	kosten	voor	verlichting,	ver-
warming,	vergoeding	conciërge	e.d.	ging	de	helft	op	aan	boeken,	de	andere	helft	aan	brochures	
en	tijdschriften.

13	 nha,	Archief	Leesmuseum,	inv.nrs.	686	en	687,	Bestelboeken	1869-1886	en	inv.nr.	691,	Reke-
ningen	1875-1884.	Over	de	bestellingen	1861-1869	is	geen	informatie	beschikbaar.	Ook	ontbre-
ken	na	1880	in	het	bestelboek	de	bestellingen	van	de	Erven	Loosjes,	maar	uit	de	rekening	van	
1884	is	op	te	maken	dat	deze	boekhandel	nog	steeds	leverde.

14	 nha,	Archief	Leesmuseum,	inv.nr.	683,	catalogus	1886.	Wanneer	duidelijk	is	dat	passages	op	
gegevens	uit	deze	catalogus	zijn	gebaseerd,	is	annotatie	achterwege	gelaten.	Een	exemplaar	van	
deze	catalogus	bevindt	zich	ook	in	de	uba.	Naast	de	lopende	tijdschriften	waren	er	een	flink	
aantal	waarvan	men	maar	een	paar	jaargangen	had.

15	 nha,	Archief	Leesmuseum,	inv.nr.	636,	notulen	buitengewone	ledenvergadering,	31	januari	1891.
16	 Kuitert,	Het ene boek in vele delen,	hoofdstuk	3.
17	 Het	Haarlemse	Leesmuseum	is	qua	omvang	vergelijkbaar	met	de	leesmusea	in	Utrecht	en	Arn-

hem.	De	collecties	van	Haarlem	en	Arnhem	worden	vergeleken	in	het	volgende	hoofdstuk.
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18	 nha,	Archief	Leesmuseum,	inv.nr.	636,	Notulen	ledenvergadering,	3	november	1879.
19	 Rutger	de	Graaf	en	José	de	Kruif,	‘Schieten	met	papieren	schroot.	Pamfletten	en	dagbladpers	

in	de	negentiende	eeuw’	in:	José	de	Kruif,	Marijke	Meijer	Drees	en	Jeroen	Salman,	Het lange 
leven van het pamflet. Boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 
1600-1900 (Hilversum	2006)	95-113,	citaat	op	pagina	95.

20	 nha,	Archief	Leesmuseum,	inv.nrs.	643-645,	Registers	van	klachten	en	wensen,	1868-1912.
21	 Zie	bijlage	6	voor	meer	details	over	het	uitleensysteem.
22	 Zie	bijlage	5	voor	de	kwantitatieve	onderbouwing	van	de	volgende	alinea’s.
23	 uba,	veilingcatalogus	P.H.F	Bakker,	18	tot	25	mei	1901.	De	andere	bij	naam	genoemde	erfla-

ters	wier	boekenbezit	wordt	geveild,	zijn	een	lid	van	de	Tweede	Kamer,	een	dominee	en	een	
architect.	Het	lijkt	in	deze	veiling	om	privéboeken	te	gaan,	niet	om	een	schoolbibliotheek.	Er	
zijn	ruim	1300	nummers	Nederlandse	en	buitenlandse	literatuur,	400	nummers	theologie	en	
filosofie,	verder	veel	geografie	en	geschiedenis.

24	 nha,	Archief	Leesmuseum,	inv.nrs.	636-637,	notulen	ledenvergadering,	1874-1914;	nha,	Ar-
chief	Leesmuseum,	inv.nrs.	643-645,	Registers	van	klachten	en	wensen,	1868-1912.

25	 Registers	van	klachten	en	wensen,	10	april	1885.
26	 Registers	van	klachten	en	wensen,	21	november	1894.
27	 F.A.M.	Messing,	Werken en leven in Haarlem (1850-1914). Een sociaal-economische geschiedenis 

van de stad	(Amsterdam	1972)	143	en	Jannes	Houkes,	‘Daniël	de	Clercq’,	bwsa vi	(1995)	44-48.
28	 nha,	Archief	Leesmuseum,	inv.nr.	636,	Notulen	ledenvergadering,	17	december	1892.
29	 nha,	Archief	Leesmuseum,	inv.nr.	637,	Notulen	ledenvergadering,	28	mei	1898.
30	 nha,	 Archief	 Leesmuseum,	 inv.nr.	 643-645,	 Registers	 van	 klachten	 en	 wensen,	 Muller:	 26	

maart	1873	en	Van	Vloten:	15	september	1873.
31	 nha,	Archief	Leesmuseum,	inv.nr.	643-645,	Registers	van	klachten	en	wensen,	30	januari	1900.
32	 Kloek	en	Mijnhardt,	‘Lezersrevolutie	of	literaire	socialisatie?’.
33	 Berry	 Dongelmans,	 ‘Over	 intekenaren,	 kopers	 en	 lezers.	 Een	 zoektocht	 naar	 het	 Leesgezel-

schap	te	Nieuwenhuis’,	De Negentiende Eeuw 14	(1990)	189-203.
34	 Boudien	de	Vries,	‘De	Vereeniging:	de	geschiedenis	van	een	Haarlems	Leesgezelschap,	1854-

1920’	 in:	 Hans	 Brokken,	 Florence	 Koorn	 en	 Ab	 van	 der	 Steur	 ed.,	 Hart voor Haarlem. Liber 
Amicorum voor Jaap Temminck (Haarlem	1996)	376;	W.	van	den	Berg,	Concordia. Een Veenen-
daals leesgezelschap 1858-1943	(Veenendaal	1992)	14.

35	 Zie	bijvoorbeeld	Herman	Paul,	‘Leescultuur	op	Goeree-Overflakkee	in	de	negentiende	eeuw’,	
De Negentiende Eeuw 24	(2000)	99-115.	Van	dit	leesgezelschap	waren	notabelen	lid,	maar	ook	
een	grutter.	Het	leesgezelschap	Concordia	uit	Veenendaal	(ongeveer	vierduizend	inwoners	in	
1880)	telde	onder	zijn	leden	naast	de	bekende	notabelen	bijvoorbeeld	ook	een	winkelier,	een	
bierbrouwer	en	een	drogist.	Van	den	Berg,	‘Concordia’,	16	en	bijlage.	In	Vlaardingen,	een	stad	
van	nog	geen	tienduizend	inwoners	in	1880,	bestonden	in	de	tweede	helft	van	de	negentiende	
eeuw	minimaal	twee	leesgezelschappen	tegelijkertijd,	De	Honingbij	en	Onderling	Genoegen.	
De	Honingbij	was	voor	de	elite,	Onderling	Genoegen	telde	onder	anderen	een	koperslager	en	
een	kantoorbediende	onder	zijn	leden.	Zie:	Robbert	Kant,	De	leesgezelschappen	van	Vlaar-
dingen	in	de	negentiende	eeuw	(werkstuk	Geschiedenis	Universiteit	van	Amsterdam	2008).	
Een	breed	sociaal	spectrum	kon	recent	Arnold	Lubbers	vaststellen	in	Leens:	Arnold	Lubbers,	
‘Lezen	in	Leens	tussen	1815	en	1830.	Over	boeken	en	hun	lezers	tussen	verlichting	en	vader-
landsliefde’,	De Boekenwereld 26	(2010)	284-298.	Over	het	leesgezelschap	in	Leens	en	de	geva-
rieerde	sociale	structuur	van	andere	leesgezelschappen	in	de	provincie	Groningen:	Harry	van	
der	Laan,	Het Groninger boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het 
einde van de negentiende eeuw (Assen	2005)	94-95.

36	 Murk	van	der	Bijl,	Leeslust baart kunde. 200 jaar leesgezelschap in Alkmaar	(Alkmaar	1993);	Lizet	
Duyvendak,	 ‘Een	 nieuwe	 leesvoorziening	 in	 Rotterdam:	 een	 echte	 free library’	 in:	 Idem	 en	
Pierre	Pesch	ed.,	Grenzeloos lezen. 150 jaar Rotterdamsch Leeskabinet (Rotterdam	2009)	14;	Pe-
ter	van	Zonneveld,	‘Het	leesgezelschap	Miscens	Utile	Dulci	te	Leiden	in	de	periode	1830-1840’	
in:	W.	van	den	Berg	en	Peter	van	Zonneveld	ed.,	Nederlandse literatuur in de negentiende eeuw	
(Utrecht	1986)	92-103;	Van	den	Berg,	Concordia.

37	 Dick	 Jansen	 geeft	 voor	 de	 periode	 1781-1850	 een	 overzicht:	 ‘Uitgerekend	 op	 intekening.	 De	
kwantitatieve	ontwikkeling	van	het	 leesgezelschap	in	Nederland,	1781-1850’,	De Negentiende 
Eeuw 14	 (1990)	 181-188.	 Hij	 heeft	 via	 intekenlijsten	 voor	 aangekondigde	 publicaties	 leesge-
zelschappen	opgespoord.	Zijn	aantallen	zijn	ondergrenzen,	want	er	zijn	er	meer	geweest.	In	
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zijn	doctoraalscriptie	Niet	velen,	maar	veel.	Onderzoek	naar	het	aantal	leesgezelschappen	in	
Nederland,	1781-1850	(scriptie	geschiedenis	Universiteit	Utrecht	1988,	ook	bij	de	uba)	geeft	
hij	 informatie	 per	 plaats.	 Voor	 Haarlem	 (pagina	 431-434)	 vond	 Jansen	 minimaal	 zeventien	
leesgezelschappen.	Dit	 is	exclusief	de	 leesgezelschappen	die	op	een	boek	intekenden	met	de	
naam	 van	 hun	 directeur	 of	 secretaris:	 ‘Rossen	 voor	 het	 Leesgezelschap’	 kan	 duiden	 op	 een	
afzonderlijk	leesgezelschap,	of	op	een	van	de	gezelschappen	die	zich	op	een	andere	intekenlijst	
manifesteren	met	hun	naam.	Veel	leesgezelschappen	die	Jansen	noemt	komen	maar	een	keer	
voor,	dus	hebben	waarschijnlijk	kort	bestaan.	Na	1850	wordt	nog	wel	op	publicaties	 ingete-
kend,	maar	worden	de	intekenlijsten	doorgaans	niet	meer	in	het	boek	opgenomen.	Dat	maakt	
het	onmogelijk	om	na	1850	op	deze	manier	leesgezelschappen	op	te	sporen.

38	 Over	dit	leesgezelschap:	E.H.	Krelage,	‘Het	Haarlemse	Leesgezelschap	“’t	Gaat	vast”’	in:	Jaar-
boek Haerlem 1949	 (Haarlem	 1950)	 38-50	 en	 A.J.	 Verschoor,	 ‘Een	 Haarlems	 leesgezelschap.	
Bijdrage	tot	de	geschiedenis	van	een	vorm	van	literaire	informatie’,	Nieuwe Taalgids 61	(1968)	
157-161.	Verschoor	noemt	ook	nog	een	paar	andere	leesgezelschappen.

39	 De	Vries,	‘De	Vereeniging’,	371-384.
40	 A.G.	van	der	Steur,	‘Een	Haerlems	leesgezelschap	in	1842’	in:	Jaarboek Haerlem 2004	(Haarlem	

2005)	167-168.
41	 Zie	hoofdstuk	3,	einde	van	de	paragraaf	‘Affiniteit	met	boeken’. Nalatenschap	jonkheer	Repe-

laer.	Zie	ook:	Boudien	de	Vries,	‘Leerzaam	vermaak?	Enkele	geleerde	en	verstrooiende	genoot-
schapsbibliotheken	in	de	negentiende	en	twintigste	eeuw’,	De Negentiende Eeuw 24	(2000)	247.

42	 Het	wnt	omschrijft	een	leesmuseum	als:	‘Instelling	waar	men	de	gelegenheid	vindt	om	boe-
ken,	tijdschriften	en	couranten	te	lezen;	hetzelfde	als:	leeskabinet.’

43	 nha,	Collectie	J.W.	Enschedé,	inv.nr.	30,	Stukken	van	de	Haarlemse	Leesvereeniging,	circu-
laire	december	1865.

44	 Ik	heb	hiervoor	behalve	in	picarta,	gezocht	in	de	digitale	inventarissen	en	archiefbibliotheken	
via	www.archieven.nl.	In	Apeldoorn	werd	in	1912	een	leesmuseum	geopend,	maar	dat	was	de	
openbare	leeszaal	en	bibliotheek.

45	 Deze	alinea	is	gebaseerd	op:	Duyvendak,	‘Een	nieuwe	leesvoorziening	in	Rotterdam:	een	echte	
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18	 Willem	Frijhoff,	‘’’Bastertspraek	en	dartele	manieren”.	De	Franse	taal	in	Nederlandse	mond’	
in:	 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1989-1990 (Leiden	
1991)	22.

19	 Annemiek	Meijer	en	Diederik	van	Werven,	‘“Maar	wie,	Heeren,	leest	er	Engelsch?”	De	kennis	
van	het	Engels	in	Nederland	rond	1830	en	de	“English	Literary	Society”’	in:	Gert-Jan	Johannes,	
José	de	Kruif	en	Jeroen	Salman	ed.,	Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhistorische opstellen 
voor Joost Kloek	(Leiden	2004)	63-84.	W.	van	den	Berg,	‘Rotterdam	extra	muros:	de	Literary	
Society’,	De Negentiende Eeuw 20	(1996)	140-143;	Frans	Wilhelm,	‘The	English	Reading	Soci-
ety,	1792-1817’,	De Negentiende Eeuw 23	(1999)	129-142.

20	 Er	lijkt	weinig	belangstelling	te	zijn	voor	de	Vlaamse	auteurs.	Bij	de	292	nieuw	aangeschafte	
werken	waren	er	maar	vijf	van	Vlaamse	auteurs:	twee	poëziebundels	van	respectievelijk	Ma-
thilda	Ramboux	en	J.	van	Beers,	een	verhalenbundel	van	Virginie	Loveling	en	een	van	Vrouwe	
Courtmans,	en	een	biografie	over	Conscience	van	Pol	de	Mont.	De	uitleen	van	deze	boeken	
was	minder	dan	2	procent	van	alle	uitleningen.

21	 Het	zou	kunnen	dat	mannen	aanvankelijk	op	het	verkeerde	been	werden	gezet	door	haar	man-
nelijke	pseudoniem,	maar	uit	het	feit	dat	er	ook	voor	haar	nieuwe	romans	belangstelling	was,	
blijkt	wel	dat	zij	in	de	smaak	viel,	of	de	lezers	nu	wisten	of	ze	met	een	vrouwelijke	auteur	te	doen	
hadden	of	niet.

22	 Er	 waren	 meer	 vrouwelijke	 leden,	 maar	 een	 aantal	 van	 hen	 woonde	 bij	 de	 ouders	 en	 is	 dus	
gerangschikt	onder	de	gemengde	huishoudens.

23	 Het	 zou	 interessant	 zijn	 om	 mannenhuishoudens	 en	 vrouwenhuishoudens	 over	 een	 langere	
periode	te	volgen,	maar	dat	heeft	onder	andere	als	nadeel	dat	het	titelbestand	enorm	uitdijt.	
Voor	een	eerste	aanzet:	Boudien	de	Vries	en	Femke	van	der	Meulen,	‘Van	stuiverroman	tot	De 
Gids’.	In	dit	artikel	zijn	mannelijke	en	vrouwelijke	leden	onderscheiden,	zonder	te	letten	op	de	
gendersamenstelling	 van	 het	 huishouden,	 wat	 de	 vergelijking	 onbetrouwbaarder	 maakt.	 De	
conclusie	dat	vrouwen	meer	tijdschriften	leenden	dan	mannen	(zie	het	vorige	hoofdstuk)	is	wel	
stevig	gefundeerd.

24	 Het	Leesmuseum	had	een	herdruk	van	haar	roman	Der Seehof uit	1859	aangeschaft.	Deze	ro-
man	stamt	uit	de	periode	waarin	Lewald	veel	schreef	over	vrouwenemancipatie,	maar	aange-
zien	zij	in	veel	genres	publiceerde	en	het	boek	in	Nederland	noch	in	het	bibliotheek-	noch	in	
het	antiquarische	circuit	is	te	vinden,	is	onbekend	of	Der Seehof ook	de	vrouwenemancipatie	
aansnijdt.	Een	recente	uitgebreide	biografie	van	Lewald	noemt	het	boek	wel,	maar	niet	de	the-
matiek.	Zie:	Margaret	E.	Ward,	Fanny Lewald: between rebellion and renunciation (New	York	
2006)	met	name	16-17,	260-268	en	hoofdstuk	4.

25	 Keller,	0	mannen,	6	vrouwen;	Brooshooft:	1	man,	5	vrouwen;	Gréville:	8	mannen,	21	vrouwen;	
Ten	 Hoet:	 2	 mannen,	 5	 vrouwen,	 alle	 4	 titels	 van	 Ten	 Hoet:	 13	 mannen	 en	 13	 vrouwen;	 Van	
Westrheene:	1	man,	5	vrouwen;	Ada:	1	man,	5	vrouwen;	Yonge:	2	mannen,	6	vrouwen;	Perelaer:	
12	mannen,	10	vrouwen;	Ten	Kate:	5	mannen,	2	vrouwen;	Stratenus:	8	mannen,	11	vrouwen;	
Lewald:	4	mannen,	7	vrouwen;	Jókai:	13	mannen,	26	vrouwen.	Een	normale	verdeling	zou	13	
mannen	 en	 20	 vrouwen	 zijn	 geweest.	 Van	 Westrheene	 schreef	 idealistisch,	 stichtelijk	 proza	
voor	vrouwen.	Zij	‘zag	haar	romans	als	een	opvoedkundig	middel:	zij	wilde	de	jonge	lezeres	
tot	gids	zijn	op	weg	naar	een	deugdzaam	leven’.	Zie:	Suzanne	Parren,	‘Jacoba	van	Heijningen’	
in:	Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland,	www.inghist.nl.	Het	pseudoniem	‘Ada’	is	niet	thuis	
te	brengen.	Over	het	veelvuldig	gebruik	van	pseudoniemen	zie:	Erica	van	Boven,	‘Het	pseudo-
niem	als	strategie.	Pseudoniemen	van	vrouwelijke	auteurs	1850-1900’,	Nederlandse Letterkunde 
3	(1998)	309-326.

26	 In	een	necrologie	van	Winkler	wordt	vermeld	dat	hij	een	warm	voorstander	was	van	de	ortho-
doxe	richting.	J.B.	Schepers,	‘Johan	Winkler’	in:	Jaarboekje 1916	ix-xi.
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27	 Dat	is	ook	zo	als	we	rekening	houden	met	het	feit	dat	Gréville	en	Malot	vier	titels	hadden	en	
Zola	maar	drie.	De	afwezigheid	van	Zola	is	ook	opvallend,	omdat	de	grote	leners	erg	op	elkaar	
lijken	wat	betreft	andere	auteurs,	zie	de	paragraaf	over	de	smaak	van	de	lezers.

28	 Zijn	percentages	van	de	talen	waren:	Nederlands	54	(tegenover	gemiddeld	48),	Duits	17	(ge-
middeld	20)	Engels	11	(gemiddeld	9)	Frans	18	(gemiddeld	23).	Van	de	genres	noem	ik	alleen	de	
romans:	72	procent	tegenover	62	procent	gemiddeld.

29	 Couperus	had	later	ook	wel	oog	voor	haar	beperkingen:	Frédéric	Bastet,	Louis Couperus. Een 
biografie	(Amsterdam	1987)	o.a.	86-87.	Uit	de	dbnl blijkt	dat	ook	vele	anderen	in	Nederland	
haar	werk	hoog	aansloegen.

30	 A.W.	Ward	en	A.R.	Waller	ed.,	The Cambridge history of English literature. The nineteenth cen-
tury ii	(Cambridge	1916)	436-437.

31	 In	1886	had	het	Leesmuseum	7	titels	van	Collins,	2	van	Braddon,	15	van	Marryat	en	3	van	Yon-
ge.	In	1900	waren	de	cijfers	voor	de	vrouwelijke	auteurs:	Braddon	7,	Marryat	21,	Yonge	5.	Com-
merciële	en	Nutsbibliotheken	hadden	veel	grotere	aantallen,	zie	hoofdstuk	9	en	11	en	bijlage	11.

32	 De	 eerste	 druk	 van	 de	 oorspronkelijke	 versie	 van	 Oorlog en vrede verscheen	 tussen	 1865	 en	
1869.	De	oudste	Franse	vertaling	is	van	1879,	een	Duitse	is	van	circa	1880.

33	 Rudolf	Jans,	Tolstoj in Nederland (Bussum	1952)	35-39	en	158-159;	Remieg	Aerts,	De letterheren. 
Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (Amsterdam	1997)	516.

34	 Een	‘toptien’	samenstellen	is	niet	helemaal	mogelijk,	omdat	er	veel	auteurs	ex	aequo	staan.	Zo	
zijn	er	twaalf	populairste	Nederlandse	romans;	voor	de	buitenlandse	romans	geldt	iets	verge-
lijkbaars.

35	 Cd.	Busken	Huet,	‘Nieuwe	Nederlandsche	letteren’	in:	Litterarische fantasien en kritieken	xxi	
(Haarlem	1885)	202-204	[via	dbnl].

36	 Frits	Smit	Kleine,	‘Isaäc	Esser	Junior	1845	–	13	Januari	–	1915’,	Den Gulden Winckel 14	(1915)	4	
[via	dbnl].

37	 Zie	voor	een	typering	van	Hooijer	als	letterkundige:	Aerts,	De letterheren,	493-494.
38	 J.N.	van	Hall,	‘J.H.	Hooijer’,	De Gids 1892	199-203	[via	dbnl].	Citaat	staat	op	pagina	202.
39	 Ten	Brink,	Geschiedenis,	iii,	300.
40	 Aerts,	De letterheren,	492-496.
41	 Ibidem,	496.
42	 Lizet	Duyvendak,	‘’’Weinig	smaak	en	niet	veel	verstand”.	De	veranderende	waardering	voor	

het	leesgezelschap	in	de	negentiende	eeuw’	in:	Gert-Jan	Johannes,	José	de	Kruif	en	Jeroen	Sal-
man	ed.,	Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek	(Leiden	
2004)	151-162.

43	 Onder zeil had	67	uitleningen,	Woutertje Pieterse 64.	Een	deel	Brieven	van	Multatuli	werd	70	
keer	uitgeleend.	Deze	aantallen	liggen	hoger	dan	de	scores	uit	tabel	6.1,	zie	bijlage	6	voor	een	
toelichting.

44	 Ten	Brink,	Geschiedenis,	iii,	303.
45	 Boudien	de	Vries,	‘Een	boek	met	veel	lezers.	Op	zoek	naar	de	lezers	van	Multatuli	in	de	negen-

tiende	eeuw’,	Over Multatuli 20	(1997)	32.
46	 W.C.	van	Manen,	‘Mevr.	de	Witt	Guizot,	bijbelsche	geschiedenis	voor	kinderen’,	Vaderland-

sche Letteroefeningen 108	(1868)	318-330	[via	dbnl].
47	 Aan	Eckstein	en	Taylor	besteedt	Friedrich	Kummer	in	zijn	uitgebreide	Deutsche Literaturge-

schichte des neunzehnten Jahrhunderts (Dresden	1909)	maar	een,	zij	het	waarderende,	alinea.
48	 Cd.	Busken	Huet,	 ‘Julius	Stinde’	 in:	Litterarische fantasien en kritieken xxiii	 (Haarlem	1886)	

108-120	[via	dbnl].	Ondanks	zijn	populariteit	in	Duitsland	en	in	elk	geval	Nederland,	wordt	
Stinde	niet	genoemd	in	de	literatuurgeschiedenis	van	Kummer.

49	 Geen	van	deze	drie	schrijvers	 komt	 in	de	 literatuurgeschiedenis	van	Kummer	voor;	ook	 in-
ternetbronnen	bevatten	nauwelijks	informatie	over	deze	personen,	en	helemaal	niets	over	het	
genre	waarin	zij	schreven.

50	 George	Henry	Broughton,	Sketching rambles in Holland (Londen	1884)	25.
51	 Onlangs	heeft	Susan	van	Dijk	enige	nuance	aangebracht	in	het	algemene	idee	dat	de	Austen-

receptie	in	de	periode	1815-1922	gekenmerkt	werd	door	‘neglect’.	Zij	concludeert	dat	men	in	
Nederland	in	de	tweede	helft	van	de	negentiende	eeuw	langzamerhand	wel	wat	opener	stond	
voor	Austen.	De	gegevens	van	het	Leesmuseum	ondersteunen	deze	conclusie.	Het	is	wel	zo	dat	
voor	1920	slechts	in	een	van	de	vele	collecties	die	we	nog	zullen	onderzoeken	een	titel	van	Jane	
Austen	voorkwam;	dit	was,	misschien	niet	helemaal	toevallig,	het	Arnhemsche	Leesmuseum.	
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Susan	van	Dijk,	‘Was	Jane	Austen	read	in	the	19th-century	in	the	Netherlands?’	in:	Tom	Tore-
mans	en	Walter	Verschueren	ed.,	Crossing cultures: nineteenth-century anglophone literature in 
the Low Countries	(Leuven	2009)	161-176.

52	 Opmerkingen	die	ik	maak	over	de	collectie	na	1885	zijn	gebaseerd	op	een	bestudering	van	de	
nummercatalogus,	 waarin	 de	 aangeschafte	 boeken	 na	 mei	 1885	 in	 chronologische	 volgorde	
zijn	genoteerd:	Archief	Leesmuseum,	inv.nr.	678,	nummercatalogus	van	26	mei	1885-1908.	De	
catalogus	van	1886	is	gebaseerd	op	de	boeken	die	op	26	mei	1885	in	huis	waren.	De	nummerca-
talogus	is	van	1885	tot	en	met	1900	bestudeerd.

53	 In	de	catalogus	van	het	Leesmuseum	staat	zelden	een	jaar	van	uitgave	bij	de	boeken.	We	weten	
dus	niet	of	het	Leesmuseum	in	de	 jaren	tachtig	de	eerste	Duitse	vertalingen	aanschafte	die,	
af	te	leiden	uit	de	oudste	werken	van	Jókai	die	de	Deutsche	Nationalbibliothek	in	huis	heeft,	
halverwege	de	jaren	1870	verschenen.	Het	zouden	dus	ook	herdrukken	kunnen	zijn	die	op	de	
markt	kwamen.

54	 Van	den	Berg	en	Couttenier,	Alles is taal geworden,	500.
55	 Ibidem,	495-498.
56	 De	lijstjes	bevinden	zich	deels	in	het	archief	van	De	Vereeniging,	deels	in	de	bibliotheek	van	het	

nha.	Er	zijn	zestien	lijstjes	uit	de	periode	1878-1920.
57	 Een	vergelijking	met	Amsterdam	is	ingewikkeld	en	tijdrovend	vanwege	het	systeem	van	Am-

sterdam	om	sommige	literatuur	in	de	collectie	op	te	nemen,	en	andere,	net	als	een	leesgezel-
schap,	na	circulatie	te	verkopen	(zie	hoofdstuk	5).	Er	is	ook	een	catalogus	van	het	Utrechtsch	
Leesmuseum	uit	1907,	waarin	vrijwel	alleen	boeken	voorkomen	die	in	de	tweede	helft	van	de	
jaren	tachtig	of	later	uitkwamen.

58	 Catalogus der bibliotheek van het Arnhemsche Leesmuseum 1872-1890.
59	 Over	de	wetenschappelijke	bibliotheken,	zie:	De	Vries,	‘Leerzaam	vermaak’.
60	 nha,	Archief	Museum	van	Kunstnijverheid,	inv.nr.	42,	Verslagen	en	reglementen	van	het	Mu-

seum	van	Kunstnijverheid	en	de	daaraan	verbonden	school	1880-1914,	alsmede	catalogi	van	de	
boekerij.	De	opsomming	van	de	bezoekers	van	de	bibliotheek	staat	in	het	verslag	van	1891.

61	 B.	Kruitwagen	o.f.m.,	Catalogus van de handschriften en boeken van het bisschoppelijk museum te 
Haarlem (Amsterdam	1913).

62	 Jaarboekje 1900,	219.	Overigens	wordt	daar	niet	gerept	van	de	bibliotheek.	Dat	die	er	was,	we-
ten	we	alleen	op	basis	van	de	catalogus	van	Kruitwagen.

63	 Catalogus der bibliotheek van de Kamer van Koophandel en Fabrieken	(Haarlem	circa	1891)	[bi-
bliotheek	nha].

64	 Dat	er	bibliotheken	waren	van	de	theosofen	en	vrijmetselaars	blijkt	uit	het	bestaan	van	cata-
logi:	Catalogus van de boekerij der Haarlemsche loge van de Theosofische Vereeniging (1910).	Er	is	
ook	een	eerdere	catalogus	van	1902.	Voorts	de	Catalogus van de bibliotheek der loge ‘Vicit Vim 
Virtus’ (Haarlem	1897).	Het	gaat	in	beide	gevallen	om	bescheiden	collecties.	Van	het	bestaan	
van	de	Provinciale	Bibliotheek	en	die	van	het	Nederlandsch	Onderwijzersgenootschap	weten	
we	via	het	Jaarboekje 1900,	113	en	46.

65	 Jaarboekje 1900,	 218.	 Voor	 de	 negentiende-eeuwse	 geschiedenis	 van	 de	 Stadsbibliotheek	 zie	
W.G.M.	Cerutti,	Het stadhuis van Haarlem. Hart van de stad (Haarlem	2001)	hoofdstuk	2.5.,	de	
rubricering	staat	op	pagina	520.

66	 Er	zijn	verschillende	statistische	gegevens.	Een	belangrijke	bron	is	de	Statistiek der Openbare 
Leeszalen en Bibliotheken, 1908. Bijdragen tot de statistiek van Nederland, nieuwe volgreeks.	cxxxi 
(Den	 Haag	 1910)	 56,	 geciteerd	 als	 Statistiek olb.	 Verder	 zijn	 cijfers	 te	 vinden	 in	 het	 Verslag 
Stadsbibliotheek	1915,	2	en	in	P.V.	de	Wit,	Bij het herdenken van 350 jaar stads-bibliotheek (en lees-
zaal) van Haarlem 1596-1947	(Haarlem	1947)	30.	Ze	sluiten	niet	helemaal	op	elkaar	aan,	omdat	
bij	‘leeszaalbezoek’	soms	ook	degenen	worden	geteld	die	een	boek	komen	lenen.	In	hoofdstuk	
12	ga	ik	uitgebreid	in	op	de	Statistiek olb.

67	 De	aanwinstenlijst	is	opgenomen	in	het	Verslag Stadsbibliotheek 1896.
68	 H.	Witte,	 ‘Levensbericht	van	Jacob	Heinrich	Krelage’,	 Jaarboek van de Maatschappij der Ne-

derlandse Letterkunde 1902,	105-106.	Dat	zijn	collectie	(en	die	van	zijn	zoon)	belangrijk	was,	
blijkt	ook	uit	het	feit	dat	de	Universiteit	van	Wageningen	en	de	Koninklijke	Bibliotheek	een	
substantieel	deel	van	deze	bibliotheek	in	hun	eigen	collectie	opnamen.

69	 Ibidem,	96.
70	 Dit	blijkt	uit	de	boedelbeschrijving,	opgemaakt	toen	zijn	vrouw	overleed:	nna,	inv.nr.	392,	no-

taris	Loeff,	akte	3.865,	17-5-1888.
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71	 nna,	inv.nr.	486,	notaris	Joekes,	akte	2.450,	13-3-1894,	opgemaakt	naar	aanleiding	van	het	over-
lijden	van	zijn	vrouw.

72	 uba,	veilingcatalogus	P.H.F	Bakker,	18	tot	25	mei	1901;	uba,	veilingcatalogus	C.	Muller,	20	tot	
26	april	1897.	Over	de	confrontatie	tussen	Muller	en	Van	Vloten,	zie	het	vorige	hoofdstuk,	de	
paragraaf	over	het	Haarlemse	Leesmuseum.

73	 Van	alle	leden	van	het	Leesmuseum	die	tussen	1885	en	1900	in	Haarlem	overleden,	of	van	wie	
de	vrouw	overleed,	 is	getracht	een	boedelinventaris	 te	vinden	 in	het	nna	van	Haarlem.	Van	
zeventien	 is	een	 inventaris	gevonden	door	systematisch	de	repertoria	door	te	nemen.	Dat	 is	
zeer	arbeidsintensief,	vandaar	dat	niet	verder	is	gezocht	dan	1900.	Vervolgens	is	ook	getracht	
van	de	overleden	leden	een	veilingcatalogus	te	vinden.	Daarbij	is	het	niet	belangrijk	dat	het	om	
in	Haarlem	overleden	leden	gaat,	omdat	de	veilingcatalogi	snel	te	vinden	zijn	via	het	zoeksys-
teem	van	de	uba.	Om	dezelfde	reden	is	de	periode	niet	belangrijk.	Er	zijn	tien	veilingcatalogi	
gevonden,	waarvan	zes	sloegen	op	nalatenschappen	waarvan	geen	inboedel	was.	Bovendien	is	
er	nog	één	catalogus	gevonden	in	het	nha,	die	niet	tot	het	uba-bestand	behoort.

74	 Prins:	nna,	inv.nr.	424,	notaris	Beets,	akte	426,	30-1-1890;	Van	der	Ven:	nna,	inv.nr.	367,	nota-
ris	Merens,	akte	118,	10-9-1885.

75	 Arendsen:	nna	inv.nr.	1.045,	notaris	Ratelband,	akte	4.592,	22-9-1915;	Du	Pui:	nna,	inv.nr.	453,	
notaris	Merens,	akte	2.057,	27-7-1888;	Moll:	nna,	inv.nr.	663,	notaris	Loeff,	akte	6.664,	16-6-
1896;	De	Graaff:	nna,	inv.nr.	393,	notaris	Loeff,	akte	3.951,	25-7-1888.

 7  De ‘aangroeijenden verspreiding van slechte en zedelooze lectuur’

1	 Ben	Speet	e.a.,	Vincentius. 150 jaar vrijwilligerswerk in Haarlem (Haarlem	2000)	20.
2	 ‘Volk’	is	een	diffuse	term.	Als	sociale	groep	bedoelen	de	tijdgenoten	hiermee	soms	alleen	de	

armen	plus	de	arbeiders	met	vast	werk,	soms	is	de	groep	veel	groter	en	gaat	het	om	de	lagere	
sociale	groepen,	inclusief	de	onderlaag	van	de	kleine	burgerij.	Aan	het	eind	van	dit	hoofdstuk	
worden	de	diverse	groepen	nader	omschreven.	Zie	voor	het	begrip	‘volk’	ook	Remieg	Aerts	en	
Henk	te	Velde,	‘De	taal	van	het	nationaal	besef,	1848-1940’	in:	N.C.F.	van	Sas	ed.,	Vaderland. 
Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam	1999)	417-419.	Ik	kom	op	dit	begrip	
terug	in	hoofdstuk	12,	bij	het	Rapport Protestantenbond.

3	 Mathijsen,	 ‘Gij	 zult	 niet	 lezen’,	 169-171.	 Citaat:	 Isaäc	 da	 Costa,	 Bezwaren tegen den geest der 
eeuw (Leiden	1823)	72	[via	dbnl].

4	 Mathijsen,	‘Gij	zult	niet	lezen’,	178-185;	Berry	Dongelmans,	‘Niet	geschikt	voor	vrouwen.	Wat	
vrouwen	mochten	 lezen	 in	de	negentiende	eeuw’,	Literatuur 13	 (1996)	326-334;	P.	de	Keyser,	
‘Niet	 voor	 echtgenotes	 en	 dochters.	 Het	 gecanoniseerde	 “onzedelijke”	 proza	 van	 de	 tweede	
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22	 Zie	hiervoor,	noot	2.
23	 Zie	ook	hoofdstuk	4	en	Van	Zanden	en	Van	Riel,	Nederland 1780-1914, 331	en	353-355.
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identieke	titel:	Catalogus van de christelijke leesbibliotheek der Vereeniging ‘Ter Verbreiding der 
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werkman	bij	de	gemeentereiniging.	Bij	Nathanaël	wordt	de	kas	beheerd	door	een	boekhouder	
en	een	kruidenier.	Waarschijnlijk	werden	de	financiën	niet	aan	onervaren	jongelui	overgelaten.
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Men	meldde	toen	ook	dat	er	77	gratis	lezers	waren,	een	fractie	dus	van	de	1200	gezinnen	die	
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70	 nha,	Archief	Vincentiusvereniging	te	Haarlem,	inv.nr.	253,	Jaarverslagen	Liefdewerk	Biblio-
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is	de	enigszins	onbeholpen	vertaling	van:	‘But,	of	all	the	many	spectacles	of	dangerous	reliance	
on	outward	observances,	 in	themselves	mere	empty	forms,	none	struck	me	half	so	much	as	
the	Scala	Santa,	or	Holy	Staircase,	which	I	saw	several	times,	but	to	the	greatest	advantage,	
or	disadvantage,	on	Good	Friday.	(…)	I	never,	in	my	life,	saw	anything	at	once	so	ridiculous,	
and	so	unpleasant,	as	this	sight	–	ridiculous	in	the	absurd	incidents	inseparable	from	it;	and	
unpleasant	in	its	senseless	and	unmeaning	degradation.’

82	 Anoniem,	‘Verslag	der	vergadering	van	bibliothecarii’,	93.
83	 Citaten	uit	de	volgende	twee	alinea’s	komen	uit	het	Bulletin der Vereeniging van den H. Vincen-

tius van Paulo, 1911,	730-732;	1915,	242;	1916,	387-388,	1919,	573.
84	 Arthur	Conan	Doyle	(1859-1930),	onsterfelijk	geworden	door	zijn	verhalen	over	de	detective	

Sherlock	Holmes.
85	 Henri	Borel	(1869-1933),	vooral	bekend	door	zijn	ontwikkelingsroman	Het jongentje. Litera-

tuurcriticus	van	het	liberale	dagblad	Het Vaderland,	vriend	van	Frederik	van	Eeden.
86	 Lina	van	Bussum,	Het kwartet: oorspronkelijk meisjesboek	(Amersfoort	z.j.	[1906])	215-216.	Dit	

citaat	komt	uit	deze	tweede	druk.	De	eerste	druk	dateert	van	1904.
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87	 Bulletin Vincentius 1919,	176-178.
88	 Annemiek	 Buijs,	 ‘Over	 “Lelies	 van	 onschuld”,	 verboden	 vruchten	 en	 boekheidenen:	 een	 ge-

schiedenis	van	het	lezen	in	Nederlands	Limburg	in	de	twintigste	eeuw’	in:	Studies over de soci-
aal-economische geschiedenis van Limburg xliii	(1998)	39.

89	 Catalogus van de parochiale bibliotheek der kerk van het H. Hart (Kleverpark) Haarlem (Haarlem	
1913).	Er	zijn	maar	heel	weinig	van	dergelijke	catalogi	via	bibliotheekzoeksystemen	en	archie-
ven.nl	te	vinden;	het	is	typisch	drukwerk	dat	wordt	weggegooid.

90	 James	Fenimore	Cooper	(1789-1851)	schreef	een	omvangrijk	oeuvre	van	historische	romans	
en	verhalen.	Zijn	Laatste der Mohikanen was	een	van	de	meest	gelezen	romans	in	de	Verenigde	
Staten	in	de	negentiende	eeuw.

91	 Buijs	vermeldt	dat	ze	halverwege	de	twintigste	eeuw	nauwelijks	de	volksklasse	bereikten,	Buijs	
‘Verboden	vruchten’,	39.

92	 Jaarboekje	 1900,	 254-258	 en	 Statuten en huishoudelijk reglement R.K. Volksbond 1889	 [biblio-
theek nha].

93	 Taak	van	de	Volksbond,	Statuten R.K. Volksbond	1917,	2	[bibliotheek nha].
94	 Statuten R.K. Volksbond 1889,	artikel	7	[bibliotheek nha].
95	 Maarten	Brock,	‘Het	goede	boek	op	de	goede	manier.	De	geschiedenis	van	de	R.K.	Openbare	

Leeszaal	 en	 Bibliotheek	 te	 Haarlem	 (1921-1974)’	 in:	 Jaarboek Haerlem	 2002	 (Haarlem	 2003)	
144.

96	 nha,	Archief	van	de	Stichting	Katholieke	Openbare	Bibliotheek	Haarlem	te	Haarlem,	archief-
nr.	1414,	doos	2.	Ik	bedank	Maarten	Brock	die	mij	op	deze	boekenlijst	 in	het	ongeïnventari-
seerde	archief	van	de	stichting	attendeerde.

97	 Jaarboek R.K. Kring 1916	[bibliotheek nha],	uittreksel	uit	de	statuten.
98	 Jaarboek R.K. Kring 1918,	16.
99	 Pater	Luis	Coloma	(1851-1915),	schrijver	van	o.a.	biografieën	van	katholieke	historische	perso-

nen.
100	 Deze	auteurs	zijn	misschien	via	intensief	zoeken	wel	te	achterhalen.	In	elk	geval	zijn	er	niet,	

zoals	in	de	Boekengids,	tientallen	titels	van	een	paar	auteurs.
101	 G.K.	Chesterton	(1874-1936)	is	nu	nog	bekend	van	zijn	korte	verhalen	met	de	priester-detective	

Father	Brown	in	de	hoofdrol.
102	 J.W.	Brouwers	(1831-1893)	was	hoofdredacteur	van	De Tijd,	later	pastoor	en	schrijver	van	een	

groot	 en	 veelzijdig	 oeuvre.	 Hij	 was	 de	 ‘b’	 van	 het	 trio	 abc:	 Alberdingk	 Thijm,	 Brouwers	 en	
Cuypers.

103	 Brock,	‘Het	goede	boek	op	de	goede	manier’.	Dit	verklaart	ook	waarom	de	boekenlijst	van	de	
R.K.	Kring	zich	in	het	archief	van	de	rooms-katholieke	openbare	bibliotheek	bevindt.

104	 Jaarboek R.K. Kring	1919,	12.
105	 Bronnen:	Verslag	opening	rk	Openbare	Leeszaal	en	Bibliotheek,	Nieuwe Haarlemsche Courant	

1	december	1921	en	H.W.M.	van	Os,	Rondom de honderdjarige St. Elisabeth-Vereniging te Haar-
lem (1855-1955)	(z.p.	z.j.)	10-11.

106	 Jaarboekje	1900,	272.
107	 Voor	de	geschiedenis	van	de	Haarlemse	afdeling	van	Geloof	en	Wetenschap:	Leny	Wijnands-

Van	der	Leij,	‘De	vereniging	Geloof	en	Wetenschap	(1908-1960).	Een	fragment	uit	de	geschie-
denis	van	de	verzuiling	in	Haarlem’	in:	Jaarboek Haerlem	2005	(Haarlem	2006)	129-174.

108	 Karin	Jongbloed,	Herengracht 415: 100 jaar Geloof, wetenschap en cultuur	(Amsterdam	1991)	17.
109	 Wijnands-Van	der	Leij,	‘De	vereniging	Geloof	en	Wetenschap’,	132-136.
110	 Het	navolgende	is	gebaseerd	op	Jongbloed,	Herengracht 415, 17-22,	de	citaten	zijn	ook	uit	dit	

stuk	afkomstig.
111	 Wijnands-Van	der	Leij,	‘De	vereniging	Geloof	en	Wetenschap’,	138-139.
112	 Het	is	niet	bekend	of	deze	driehonderd	‘nieuwe’	titels	voor	de	R.K.	Kring	alle	boeken	waren	

van	Geloof	en	Wetenschap,	of	een	deel	ervan.
113	 Dit	begrip	komt	van	Dane,	De vrucht van bijbelsche opvoeding,	75.	Zie	ook	Dane,	‘Lectuur	van	

Satan’.
114	 Dane,	‘Lectuur	van	Satan’,	105.
115	 De	voorschriften	van	de	Constitutie	van	1897,	een	pauselijke	wet,	werden	door	paus	Benedic-

tus	xv	 in	een	iets	gewijzigde	vorm	opgenomen	als	algemene	decreten,	ofwel	canones,	 in	het	
nieuwe	kerkelijke	wetboek,	de	Codex Iuris Canonici van	1918.	De	nieuwe	kerkelijke	boekenwet	
dateerde	dus	van	1897	en	niet,	zoals	soms	wordt	verondersteld,	van	1918.
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116	 Lamb.	Voncken,	De nieuwe kerkelijke boekenwet. Commentaar op de constitutie: Officiorum ac 
munerum (Zwolle	1911)	8.	Dit	is	een	uitgebreid	kerkrechtelijk	werk,	dat	ook	de	mening	van	al-
lerlei	buitenlandse	commentatoren	aanhaalt.

117	 Zie	Marita	Mathijsen,	‘Inleiding’	in:	Idem	ed.,	Boeken onder druk. Censuur en pers-onvrijheid in 
Nederland sinds de boekdrukkunst (Amsterdam	2011)	en	in	dezelfde	bundel:	Boudien	de	Vries	
‘De	leenbibliotheek	als	instrument	van	informele	censuur,	1850-1920’,	89-103.

118	 Voncken,	De nieuwe kerkelijke boekenwet, 8.
119	 P.	Potters,	De boekenwet (’s-Hertogenbosch	1921).	Over	de	boekenwet	zie	verder:	Evert	Peet,	

‘De	rooms-katholieke	Informatie	Dienst	Inzake	Lectuur	(idil)	1937-1970’	in:	Jaarboek van het 
Katholiek Documentatie Centrum 15	(1985)	51-57,	Buijs,	‘Een	geschiedenis	van	het	lezen	in	Ne-
derlands	Limburg’,	47-49;	A.Th.W.	van	den	Oord,	‘De	hoogtijd	van	het	gedrukte	woord’	in:	
H.F.J.M.	van	den	Eerenbeemt	ed.,	Geschiedenis van Noord-Brabant	ii	(Amsterdam	1996)	366;	
Cecile	van	Eijden-Andriessen,	‘Idil,	“richtingwijzer	in	een	labyrinth”.	De	geschiedenis	van	een	
katholieke	recensiedienst	in	vogelvlucht’	in:	Marita	Mathijsen	ed.,	Boeken onder druk. Censuur 
en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst (Amsterdam	2011)	105-120.

120	 Potters,	De boekenwet,	3.
121	 Ibidem,	5.
122	 Ibidem, 9.
123	 Ibidem,	15-16.
124	 G.J.P.G.	Bolland,	1854-1922.	Willem	Otterspeer	schreef	zijn	biografie.	Op	Marie	Corelli	kom	

ik	terug	in	hoofdstuk	9.
125	 Potters,	De Boekenwet, 16.	Het	werd	zo	moeilijk	voor	rooms-katholieke	boekhandelaren	om	ze-

ker	te	weten	wat	nu	wel	en	wat	niet	kon,	dat	in	1937	de	idil	werd	opgericht,	de	rooms-katholieke	
Informatiedienst	Inzake	Lectuur.	Hoewel	formeel	een	adviesdienst	werden	de	adviezen	van	de	
idil	door	velen	als	voorschriften	beschouwd.	Zie	Peet,	‘De	idil’.

126	 Zie	bijvoorbeeld:	Schneiders,	Lezen voor iedereen,	94-95;	Buijs,	‘Een	geschiedenis	van	het	lezen	
in	Nederlands	Limburg’,	50-55.

127	 Alle	citaten	van	Woltjer	uit:	J.	Woltjer,	Beginsel en norm in de literatuur. Rede bij de overdracht van 
het rectoraat aan de Vrije Universiteit, op 28 October 1901	(Leiden	1901)	6.	Op	deze	titel	werd	ik	
geattendeerd	via	de	publicaties	van	Dane.	Dit	geldt	ook	voor	de	hierna	te	bespreken	publicatie	
van	 Wielenga	 en	 het	 lezersonderzoek	 van	 de	 Nederlandsche	 Protestantenbond.	 Ik	 citeer	 en	
parafraseer	deze	werken	uitvoeriger	dan	Dane.

128	 Peter	van	Rooden,	Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990 
(Amsterdam	1996)	28-29.

129	 Hans	Knippenberg	en	Ben	de	Pater,	De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integra-
tie sinds 1800	(Nijmegen	1988)	196.

130	 Jan	Bank	en	Maarten	van	Buuren,	1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur	(Den	Haag	2000)	422.
131	 Praamstra,	Busken Huet, 205-208.
132	 E.	 Marlitt,	 pseudoniem	 van	 Eugenie	 John	 (1825-1887),	 Duitse	 bestsellerauteur	 van	 veel	 sen-

timentele	en	sensationele	romans,	niet	zelden	met	het	Assepoesterthema.	Ik	kom	op	Marlitt	
terug	bij	de	analyse	van	lezersonderzoeken	van	het	Nut,	zie	hoofdstuk	9.

133	 Jeanne	 Reyneke	 van	 Stuwe	 is	 vooral	 bekend	 gebleven	 als	 de	 vrouw	 van	 Willem	 Kloos,	 haar	
omvangrijke	romanoeuvre	is	in	vergetelheid	geraakt,	zie	Harry	G.M.	Prick,	‘Stuwe,	Jeane	Hen-
riette	Reine	Reijneke	Van	(1874-1951)’	in:	bwn	iii,	573-575.

134	 Lisa	Kuitert,	‘De	verkoop	van	een	verboden	boek:	over	de	lotgevallen	van	Henri	Barbusse’s	De	
Hel’,	De boekenwereld 8	(1991/92)	3-9.

135	 B.	Wielenga,	Moderne letterkunde en christelijke opvoeding	(Amsterdam	1922)	60-67.
136	 Zie	hoofdstuk	9	en	11	en	bijlage	11.	In	hoofdstuk	9,	dat	over	de	Nutsbibliotheken	gaat,	zal	blij-

ken	dat	veel	lezers	helemaal	niet	geïnteresseerd	waren	in	literaire	werken.
137	 Wielenga,	Moderne letterkunde,	68-71.
138	 Ibidem,	142.
139	 Ibidem, 144	en	147;	zie	ook:	Dane,	‘Lectuur	van	Satan’,	112.
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9  Hoeveel licht, hoeveel beschaving? De volksbibliotheken van het Nut

1	 Voor	de	geschiedenis	van	de	Haarlemse	Nutsbibliotheek:	W.	van	den	Berg,	 ‘“Gij,	die	nu	be-
geerig	zijt	om	uwen	geest	op	te	schranderen”’	in:	W.	van	den	Berg,	Henk	Eijssens	en	Ton	van	
Kalmthout	ed.,	Haarlemse kringen. Vijftien verkenningen naar het literair-culturele leven in een 
negentiende-eeuwse stad	(Hilversum	1993)	9-26	en	P.N.	Helsloot,	Het Nut in Haarlem. Twee eeu-
wen volksontwikkeling 1789-1989	(Haarlem	1989).

2	 Geciteerd	bij	Van	den	Berg,	‘“Gij	die	nu	begeerig	zijt”’,	15.
3	 Vincent	Loosjes,	Redevoering bij de plegtige viering van het vijftigjarig bestaan van het Depar-

tement Haarlem der Maatschappij: Tot Nut van ’t algemeen / gehouden den 29sten Mei 1839 door 
Vincent Loosjes; met eene bijlage, bevattende twee gedichten, vroeger bij hetzelve voorgedragen 
(Haarlem	1839)	10.

4	 B.P.M.	Dongelmans,	‘“Catalogus	à	10	cents	verkrijgbaar.”	Nuts-	en	volksbibliotheken	in	de	ne-
gentiende	eeuw’,	De Negentiende Eeuw	24	(2000)	179.

5	 Mijnhardt,	‘Het	nut	en	de	genootschapsbeweging’,	198-200.
6	 Van	den	Berg,	‘“Gij	die	nu	begeerig	zijt”’,	25.
7	 De	Vincentiusbibliotheek	had	gemiddeld	ƒ	140	per	jaar	voor	alle	kosten,	de	andere	bibliothe-

ken	hadden,	voor	zover	bekend,	(veel)	minder.
8	 Van	den	Berg,	‘“Gij	die	nu	begeerig	zijt”’,	23-25	en	de	jaarverslagen	van	het	departement	Haar-

lem,	met	daarin	opgenomen	het	verslag	van	de	commissie	voor	de	bibliotheek, nha,	Archief	
Departement	Haarlem	van	de	Maatschappij	tot	Nut	van	’t	Algemeen,	inv.nr.	42	[hierna	geci-
teerd	als	Nutsarchief].

9	 Rapport omtrent de volksbibliotheken van het Nut. Hare toestand en voorstellen tot reorganisatie	
(Amsterdam	1913)	45.

10	 Ibidem,	46-53.
11	 Ibidem,	45.	Landelijk	groeide	de	boekencollectie	van	95.537	tot	236.867	boeken,	het	aantal	le-

zers	van	18.563	tot	39.352;	zie	ook:	C.A.	Steenbergen,	‘Onze	volksbibliotheken	–	toen	en	nu’	in:	
Gedenkboek Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 1784-1934 (z.p.	z.j.)	152,	noot	1.

12	 Voor	overzichten	van	plaatsen	met	opheffing	en	samenwerking:	Steenbergen,	‘Onze	volksbi-
bliotheken’,	165;	Het	Nut	en	de	openbare	leeszalen.	Praeadvies	inzake	de	verhouding	tusschen	
de	Nutsbibliotheek	en	de	Openbare	Leeszaal,	op	verzoek	van	het	Hoofdbestuur	uitgebracht	
door	de	Nutscommissie	voor	Bibliotheekwezen,	Nutswerk,	jan.-febr.	1918,	18-22;	De	Nutscom-
missie	voor	bibliotheekwezen,	Nutswerk,	nov.-dec.	1918,	25.	De	discussie	over	de	verhouding	
tussen	de	Nutsbibliotheken	en	de	openbare	bibliotheken	komt	aan	bod	in	hoofdstuk	13.

13	 P.N.	Helsloot,	‘De	Nutsbeweging’,	in:	W.W.	Mijnhardt	en	A.J.	Wichers	ed.,	Om het algemeen 
volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het twee-
honderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen	(Edam	1984)	91-95,	124-125,	
156-158	en	171-172.

14	 J.	Bruinwold	Riedel,	Onze volksbibliotheken	(Amsterdam	1893)	8.
15	 Dat	 gebeurde	 in	 andere	 grote	 bibliotheken	 ook,	 bijvoorbeeld	 in	 Den	 Haag.	 Dongelmans,	

‘Nuts-	en	volksbibliotheken’,	181-182	en	197,	noot	9.
16	 Dit,	en	het	volgende	citaat	zijn	te	vinden	in:	Nutsarchief,	inv.nr.	380.	Correspondentie	tussen	

de	bibliotheekcommissie	en	het	Departement	betreffende	de	leesbibliotheek,	brief	aan	de	heer	
Bakhuyzen,	1882.	Het	eerste	citaat	ook	bij	Van	den	Berg,	‘“Gij	die	nu	begeerig	zijt”’,	23.

17	 Helsloot,	Het Nut in Haarlem,	67-68.
18	 Er	zijn	wel	ledenlijsten,	maar	het	voert	wat	ver	om	voor	dit	onderzoek	sociale	achtergronden	

van	de	Nutsleden	te	analyseren.
19	 Helsloot,	Het Nut in Haarlem,	hoofdstuk	6	en	7;	Helsloot,	‘De	Nutsbeweging’,	81-85,	109-112,	

142-143	en	360.
20	 Van	der	Laan,	Het Groninger boekbedrijf,	98-99.
21	 Haarlemse	cijfers:	Nutsarchief,	inv.nr.	42,	Jaarverslagen.	Leiden:	berekend	op	basis	van	Don-

gelmans,	‘Nuts-	en	volksbibliotheken,	188.	Ik	ben	Berry	Dongelmans	zeer	erkentelijk	voor	de	
informatie	die	hij	verschafte	over	de	uitleenregels	en	-periode,	in	1885	en	1892.	Andere	steden:	
gemiddelden	berekend	op	basis	van	het	cijfermateriaal	in	Jaarboekje der Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen,	1902.	De	openingstijden	van	de	Nutsbibliotheken	zijn	vermeld	in	de Statistiek 
olb.	Onduidelijk	is	hoe	betrouwbaar	die	gegevens	zijn.



443

Noten bij pagina 266-273

22	 Statistiek olb,	 56-57.	 In	 een	 tabel	 staat	 dat	 er	 door	 de	 Haarlemse	 Nutsbibliotheek	 in	 totaal	
12.558	boeken	werden	uitgeleend	aan	4080	bezoekers.	Dat	betekent	dat	één	persoon	gemid-
deld	drie	boeken	meenam,	een	voor	zichzelf	en	twee	voor	andere,	bij	het	Nut	als	lezer	inge-
schreven	gezinsleden.

23	 Dat	is	het	aantal	gezinnen	dat	in	1912	minder	dan	ƒ	20	per	week	te	besteden	had,	zie	bijlage	4.
24	 Voor	Haarlem	is	er	wel	een	inschrijfregister	uit	begin	negentiende	eeuw,	maar	het	is	voor	de	

periode	voor	1850	nogal	moeizaam	om	beroepen	en	andere	feiten	over	personen	te	achterha-
len,	zeker	als	ze	tot	de	laagste	klassen	behoorden.	Ik	acht	het	verder	niet	uitgesloten	dat	er	in	de	
rijke	Nutsarchieven	in	Nederland	nog	wel	iets	boven	water	komt	dat	lezers	of	leengedrag	wat	
nauwkeuriger	kan	identificeren.

25	 Rapport volksbibliotheken,	33-34.
26	 Statistiek olb,	56-57.
27	 Over	de	Volksvoordrachten	van	het	Haarlemse	Nut:	Boudien	de	Vries,	‘De	waarde	van	kennis	

bij	arbeiders	en	de	kleine	burgerij	in	de	tweede	helft	van	de	negentiende	eeuw’,	De Negentiende 
Eeuw	33	(2009)	53-70.

28	 Veel	Nutsbibliotheken	gaven	als	bezoekers	op:	 ‘a	en	b’	(werklieden	en	anderen),	zonder	zich	
uit	te	laten	over	de	verhouding	tussen	deze	groepen,	misschien	een	teken	dat	degenen	die	dat	
wel	 deden	 er	 maar	 een	 slag	 naar	 sloegen.	 Van	 de	 111	 bibliotheken	 die	 wel	 een	 opgave	 deden	
van	de	verhouding,	kwamen	bij	65	procent	meer	werklieden	dan	anderen,	bij	17	procent	was	
de	verhouding	fiftyfifty	en	bij	18	procent	meer	anderen	dan	werklieden.	De	cijfers	zijn	eigen	
berekeningen	op	basis	van	de Statistiek olb.

29	 Steenbergen,	‘Onze	volksbibliotheken’,	153.
30	 Ad	 van	 der	 Neut,	 ‘Zeventig	 jaar	 lenen.	 De	 Utrechtse	 Nutsbibliotheek	 1847-1917’,	 De Negen-

tiende Eeuw	14	(1990)	213.
31	 Dongelmans,	‘Nuts-	en	volksbibliotheken’,	189.
32	 Rapport volksbibliotheken,	94-96.
33	 K.	Geelhuysen,	‘Iets	over	den	smaak	van	de	lezers’,	Correspondentieblad voor Nutsbibliotheken 

9	(dec.-jan.	1916)	95.
34	 Centrale	 Commissie	 voor	 de	 Volksbibliotheken	 der	 Maatschappij	 tot	 Nut	 van	 ’t	 Algemeen,	

‘De	nieuwe	Nederlandsche	roman	in	onze	volksbibliotheken’,	Correspondentieblad voor Nuts-
bibliotheken nr.	6	(april	1915)	53.	Dit	lijkt	in	tegenspraak	met	de	informatie	uit	de	hierboven	ver-
melde	Statistiek olb. Daarin	staat	namelijk	dat	er	in	Bergen	op	Zoom	vijf	keer	zoveel	‘anderen’	
dan	‘werklieden’	waren.	Hoe	dan	ook,	het	is	duidelijk	dat	het	geen	bibliotheek	uitsluitend	voor	
werklieden	was.

35	 A.	Boogaerdt	’t	Hooft,	‘Onze	ontspanningslectuur’,	Nutswerk juli-aug.	1919,	60.
36	 Rapport volksbibliotheken, 14-15.
37	 Ibidem,	14.
38	 Lotte	Jensen,	De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negen-

tiende eeuw	(Nijmegen	2008);	Schutte,	De geschiedenis aan het volk verteld, 9-16.
39	 Centrale	Commissie	voor	de	Volksbibliotheken	der	Maatschappij	tot	Nut	van	’t	Algemeen,	‘De	

nieuwe	Nederlandsche	roman	in	onze	volksbibliotheken’,	56.
40	 Jaarboek der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (z.p.	1852/53)	7.
41	 Nutsarchief,	inv.nr.	305,	Circulaires	van	het	hoofdbestuur	der	Maatschappij	1881-1890.
42	 Waarschijnlijk:	John	Lubbock,	De oorsprong der beschaving: de mensch in zijn vroegsten toestand: 

het geestelijk en maatschappelijk leven der wilden, uit het Engelsch vertaald; met eene aanbeveling 
van B.H.C.K. van der Wijck (’s-Hertogenbosch	1876).	De	titel	is	overigens	niet	te	vinden	in	de	
Haarlemse	catalogus.

43	 Kleine	serie	van	elf	goedkope	boekjes,	die	tussen	1880	en	1882	verschenen	met	onder	andere	
titels	van	Bosboom-Toussaint	en	J.J.	Cremer.

44	 De Delftsche wonderdokter wordt	 pas	 voor	 het	 eerst	 vermeld	 in	 de	 supplementcatalogus	 van	
1889.

45	 Rapport volksbibliotheken,	37-39.
46	 Lijst van boeken voor volksbibliotheken. Eerste proeve. Uitgegeven door de maatschappij tot nut 

van ’t algemeen (Amsterdam	1879).
47	 Luise	Mühlbach	was	het	pseudoniem	van	Klara	Mundt-Müller	(1814-1873).
48	 Bruinwold	Riedel,	Onze volksbibliotheken,	1-2.
49	 Ibidem,	6.
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50	 Ibidem,	7.
51	 Lijst van boeken, geschikt om opgenomen te worden in de volksbibliotheken (Amsterdam	1894).
52	 Lijst van boeken, een leiddraad bij de samenstelling of aanvulling der volksbibliotheken	(Amster-

dam	1904).
53	 Het nut en de openbare leeszalen,	20.
54	 Zie	voor	karakteristieken	van	de	tijdschriften:	Hemels	en	Vegt,	Het geïllustreerde tijdschrift in 

Nederland.
55	 Kuitert,	Het ene boek in vele delen,	152-161.
56	 Kummer,	Deutsche Literaturgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts,	530.	Kummer	zal	niet	an-

ders	dan	knarsetandend	geconstateerd	hebben	dat	 tussen	1900	en	1905	Eschstruth	nimmer	
ontbrak	op	lijstjes	van	meest	geleende	boeken	in	Duitse	leesgezelschappen	en	leenbibliotheken	
(Ibidem,	693-694).

57	 Carol	 Diethe,	 Towards emancipation. German woman writers of the nineteenth century (New	
York	en	Oxford	1998)	hoofdstuk	4;	Urszula	Bonter,	Der populärroman in der Nachfolge von E. 
Marlitt. Wilhelmine Heimburg, Valeska Gräfin Bethusy-Huc, Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem 
(Würzburg	 2005).	 Marlitt	 is	 wellicht	 een	 uitzondering;	 sedert	 halverwege	 de	 jaren	 zeventig	
is	er	wetenschappelijke	belangstelling	voor	haar	werk.	Zie	noot	1	van	Todd	Kontje,	‘Marlitt’s	
world:	domestic	fiction	in	an	age	of	empire’,	The German Quarterly 77	(2004)	408-426.

58	 Philip	Waller,	Writers, readers and reputations. Literary life in Britain 1870-1918 (Oxford	2006)	
1027-1030.

59	 Van	de	twee	genoemde	romans	waren	Nederlandse	vertalingen	uit	respectievelijk	1896	(Ba-
rabbas, Engelse	1e	druk	1893) en	1898	(De smarten van Satan,	Engelse	1e	druk	1895) beschik-
baar.	Over	het	algemeen	waren	vertalingen	van	Engelse	boeken	vrij	snel	beschikbaar	op	de	
Nederlandse	markt.	Ik	bedank	Adriaan	van	der	Weel	die	mij	hierover	informeerde.	Zie	o.a.	
Adriaan	van	der	Weel,	 ‘W.H.	Kirberger:	early	specialist	 importer	of	English	books’,	Quae-
rendo 32	(2002)	245-256,	en	vooral	‘Nineteenth-century	literary	translations	from	English	in	
a	book	historical	context’	in:	Martine	de	Clercq,	Tom	Toremans	en	Walter	Verschueren	ed.,	
Textual mobility and cultural transmission: tekstmobiliteit en culturele overdracht	(Leuven	2006)	
27-40,	34	e.v.

60	 Waller,	Writers, readers and reputations,	658-667.
61	 Dat	ze	niet	genoemd	werden	door	de	commissie	ligt	niet	aan	het	ontbreken	van	Nederlandse	

vertalingen.	Dat	blijkt	uit	catalogi	van	commerciële	leesbibliotheken	uit	de	jaren	tachtig,	waar	
hun	werk	in	Nederlandse	vertalingen	ruim	voorhanden	was.	Zie	hoofdstuk	11.

62	 Judith	van	Oosterom-Pooley,	The whirligigge of time. Margaret Oliphant in her later years (z.p;	
z.j.	[Leiden	2004]).	Voor	Braddon	zie:	Waller,	Writers, readers and reputations,	663-667.

63	 ‘Agatha’	was	het	pseudoniem	van	Reynoudina	de	Goeie	(1833-1893),	schrijfster	van	‘veelgele-
zen	meisjesboeken’	en	redactrice	van	het	vrouwentijdschrift	Ons Streven.	Dit	citaat	is	afkom-
stig	uit	Dongelmans,	‘Niet	geschikt	voor	vrouwen’,	327.	Over	De	Goeie	zie:	Lotte	Jensen,	‘Bij 
uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt’. Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in 
de achttiende en negentiende eeuw	(Hilversum	2001)	hoofdstuk	5	en	Buijnsters	en	Buijnsters-
Smets,	Lust en leering,	281-287.

64	 Citaat	uit	de	roman,	in:	Cd.	Busken	Huet,	‘Hanna,	door	Maleia.	Arnhem.	1878’	in:	Litterarische 
fantasien en kritieken	xi (Haarlem	1881)	133	[via	dbnl].	Maleia	was	het	pseudoniem	van	Freule	
Amelia	Maria	Nahuys	(1850-1910),	ook	in	haar	eigen	tijd	weinig	bekend.	Hanna	is	haar	enige	
roman,	die	door	Busken	Huet	vakkundig	de	grond	in	werd	geboord.

65	 Ook	Mathijsen	geeft	een	aantal	voorbeelden	van	de	gevaren	die	de	leesverslaafde	vrouwen	be-
dreigden,	‘Gij	zult	niet	lezen’,	181-182.

66	 Herman	Robbers,	‘Een	brief	van	Herman	Robbers’	in:	André	de	Ridder	en	Herman	Robbers	
ed.,	Onze schrijvers. Geschetst in hun leven en werken	(Baarn	1908)	6-7.	[via	dbnl].

67	 Jacques	van	Santen	Kolff,	 ‘Over	de	nieuwe	richting	onzer	schilderkunst	naar	aanleiding	der	
jongste	tentoonstelling	i’,	De Banier: Tijdschrift van ‘Het jonge Holland’ 3	(1877)	243.	Ik	bedank	
Wessel	Krul,	die	mij	op	deze	passage	wees.	Zie	ook:	Wessel	Krul,	‘Geïmporteerde	cultuurmo-
dellen.	C.	Busken	Huet,	J.	van	Santen	Kolff	en	het	voorbeeld	van	het	buitenland’,	De Negen-
tiende Eeuw 32	(2008)	64.

68	 Bonter,	Der populärroman in der Nachfolge von E. Marlitt, 9.
69	 Verslag	 der	 vergadering	 van	 bibliothecarii	 van	 de	 Vereeniging	 van	 den	 H.	 Vincentius	 van	

Paulo,	94.
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70	 Rapport volksbibliotheken,	63.
71	 Bel,	Nederlandse literatuur in het fin de siècle,	173.
72	 Dit	blijkt	ook	uit	de	aanbevelingen	van	1915	over	het	aanschaffen	van	nieuwe	Nederlandse	ro-

mans.	 Daarin	 werden	 nog	 meer	 Nederlandse	 auteurs	 genoemd,	 bij	 wier	 werk	 ‘groote	 voor-
zichtigheid’	 op	 haar	 plaats	 was:	 Borel,	 Emants,	 Van	 Hulzen	 en	 De	 Meester.	 Zie:	 Centrale	
Commissie	voor	de	Volksbibliotheken	der	Maatschappij	tot	Nut	van	’t	Algemeen,	‘De	nieuwe	
Nederlandsche	roman	in	onze	volksbibliotheken’,	59.	Dit	zijn	allemaal	auteurs	die	tot	het	natu-
ralisme	te	rekenen	zijn.

73	 De	lijst	is	een	bijlage	bij	het	Rapport volksbibliotheken van	1913.	De	lijst	van	negen	pagina’s	is	
ook	integraal	gepubliceerd	door	Kloek,	‘Uitnodiging	tot	onderzoek’,	190-198.

74	 Rapport volksbibliotheken,	bijlage	ii	en	67-69.	Uit	de	tekst	van	het	rapport	blijkt	wel	dat	men	
van	alle	titels	uit	alle	275	bibliotheken	een	fichecatalogus	had	gemaakt.	Ik	vermoed	dat	de	lijst	
alleen	wat	opvallende	uitkomsten	van	dit	onderzoek	opsomt.	Het	is	dus	niet	zeker	dat	alle	be-
kende	schrijvers	erop	staan.

75	 Populaire	historische	roman	van	J.F.	Oltmans	(1806-1854)	uit	1838,	waarvan	de	laatste	herdruk	
in	1979	verscheen.

76	 De	catalogus	van	1911	is	gebruikt,	omdat	die	het	dichtst	in	de	buurt	ligt	van	de	lijst	van	1910.	
Bovendien	is	er	zo	gelegenheid	genoeg	geweest	voor	het	Haarlemse	bibliotheekbestuur	om	de	
aanbevelingen	van	1894	en	1904	al	dan	niet	op	te	volgen.	Nutsarchief,	inv.nr.	393.

77	 De	lijst	is	niet	uitputtend,	het	zijn	wat	voorbeelden.	Van	sommige	auteurs	is	bijvoorbeeld	moei-
lijk	vast	te	stellen	hoeveel	van	hun	titels	werden	aanbevolen,	omdat	alleen	‘verzamelde	werken’	
zonder	nadere	toelichting	werden	genoemd	in	de	lijst	van	aanbevolen	titels.

78	 Uit	de	catalogi	blijkt	dat	midden	jaren	zeventig	de	bibliotheek	over	vijftien	van	haar	titels	be-
schikte.

79	 Van	Boven,	Een hoofdstuk apart. ‘Vrouwenromans’ in de literaire kritiek 1898-1930;	Bel,	Neder-
landse literatuur in het fin de siècle,	276	en	306.	Hoven	schreef	uiteindelijk	meer	dan	honderd	
romans,	novellen	en	kinderverhalen.

80	 Zie	voor	meer	informatie	over	Cornélie	Huygens	hoofdstuk	10,	de	paragraaf	over	de	socialisti-
sche	volksbibliotheken.

81	 Zie	bijlage	11.
82	 J.	de	Deugd,	‘Iets	over	den	smaak	der	lezers’,	Nutswerk jan.-feb.	1918,	22-24.	De	Deugd	schreef	

zijn	artikel	naar	aanleiding	van	zijn	rapport	uit	1917.	Een	paar	jaar	later	herhaalde	hij	zijn	on-
derzoek	en	rapporteerde	daar	opnieuw	over,	en	weer	verscheen	er	een	kort	artikel,	nu	van	de	
redactie,	in	Nutswerk (6e	jaargang,	nummer	2,	1922).	Over	de	uitkomsten	van	beide	onderzoe-
ken	verscheen	ook	een	artikel	in	Bibliotheekleven: E.	de	Clercq,	‘Een	nutsbibliotheek’,	Biblio-
theekleven 8	(1923)	40-44.	Het	is	niet	ondenkbaar	dat	de	rapporten	zich	in	het	Nutsarchief	in	
Rotterdam	bevinden.

83	 De	Clercq,	‘Een	nutsbibliotheek’,	41.
84	 Dat	de	romans	niet	alleen	het	grootste	deel	van	de	collectie	innamen,	maar	ook	vaker	werden	

uitgeleend	dan	andere	genres,	was	een	algemeen	verschijnsel,	zie	bijvoorbeeld	Rapport volks-
bibliotheken,	 64;	 Centrale	 Commissie	 voor	 de	 Volksbibliotheken	 der	 Maatschappij	 tot	 Nut	
van	 ’t	 Algemeen,	 ‘De	 nieuwe	 Nederlandsche	 roman	 in	 onze	 volksbibliotheken’,	 52;	 Rapport 
Protestantenbond,	30-31;	Dongelmans,	‘Nuts-	en	volksbibliotheken’,	passim;	Bruinwold	Riedel,	
Onze volksbibliotheken,	6;	Van	der	Neut,	 ‘Zeventig	jaar	lenen.	De	Utrechtse	Nutsbibliotheek	
1847-1917’,	208-209.

85	 Geelhuysen,	‘Iets	over	den	smaak	van	de	lezers’,	94.
86	 De	Deugd,	‘Iets	over	den	smaak	der	lezers’,	22-23.	De	zeven	titels	van	Couperus	werden	gemid-

deld	 maar	 24	 keer	 gevraagd,	 de	 vijf	 titels	 van	 Emants	 konden	 samen	 maar	 op	 37	 aanvragers	
rekenen.	Gemiddeld	werden	de	boeken	Heijermans	(vijf	titels)	en	van	Reyneke	van	Stuwe	(ze-
ven	titels)	35,	respectievelijk	41	keer	aangevraagd.	Dat	de	bescheiden	voorkeur	voor	genoemde	
auteurs	blijvend	was,	blijkt	uit	de	herhaling	van	dit	onderzoek,	twee	jaar	later,	zie	Nutswerk, feb.	
1922,	18-19.

87	 Geelhuysen,	 ‘Iets	 over	 den	 smaak	 van	 de	 lezers’,	 95.	 Geelhuysen	 had	 leeslijstjes	 verzameld,	
maar	vermeldt	helaas	niet	hoeveel	lijstjes	hij	binnenkreeg.

88	 Verslag	Nutscommissie	voor	reizende	bibliotheken	1915/1916,	geciteerd	bij	J.A.	Vor	der	Hake,	
‘De	 ontspanningslectuur	 in	 de	 openbare	 bibliotheek’,	 Stemmen des tijds. Maandschrift voor 
christendom en cultuur	7	(1918)	224.
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89	 Centrale	Commissie,	‘De	nieuwe	Nederlandsche	roman’,	54.	Ook	bij	een	lezersonderzoek	uit	
1904	door	de	Groningse	Nutsbibliotheek	werd	geconstateerd	dat	Oltmans	en	Dumas	geliefd	
waren,	naast	Werner,	Eschtruth,	Marlitt,	Ohnet	en	Aimard.	Van	der	Laan,	Het Groninger boek-
bedrijf,	99.

90	 Zie	 Rapport volksbibliotheken,	 51	 en	 66;	 eerder	 noemde	 ik	 al	 het	 Rapport Protestantenbond.	
Voor	een	verdere	bespreking	van	dit	rapport,	zie	hoofdstuk	12.

91	 De	Deugd,	‘Iets	over	den	smaak	der	lezers’,	23-24.
92	 Anoniem,	Historische schets van het honderdjarig bestaan der leesbibliotheek van het Departement 

Groningen der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 1796-1896 (Groningen	1896)	56-57.
93	 Steenbergen,	‘Onze	volksbibliotheken’,	167-168.
94	 Beide	citaten:	Het Nut en de openbare leeszalen,	19-20.	De	bibliotheekcommissie	van	het	hoofd-

bestuur	bestond	sedert	1913.	Zij	werd	ook	wel	de	Centrale	Commissie	genoemd.
95	 Vor	der	Hake,	‘De	ontspanningslectuur	in	de	openbare	bibliotheek’.	Hij	schreef	dit	als	reactie	

op	het	artikel	van	De	Deugd,	‘Iets	over	den	smaak	der	lezers’.
96	 Geciteerd	in	Boogaerdt	’t	Hooft,	‘Onze	ontspanningslectuur’,	60.	Hij	citeert	Vor	der	Hake	niet	

letterlijk.	Vor	der	Hake	formuleerde	het	vooral	veel	omslachtiger,	maar	zijn	betoog	kwam	wel	
neer	op	wat	Boogaerdt	’t	Hooft	hier	schrijft.

97	 Ibidem,	60.
98	 Ibidem.
99	 Centrale	Commissie	voor	de	Volksbibliotheken	der	Maatschappij	tot	Nut	van	’t	Algemeen,	‘De	

nieuwe	Nederlandsche	roman	in	onze	volksbibliotheken’,	56-57.
100	 Wim	 Knulst	 en	 Gerbert	 Kraaykamp,	 Leesgewoonten. Een halve eeuw onderzoek naar het 

lezen en zijn belagers (Rijswijk	1996);	Wim	Knulst	en	Andries	van	den	Broek,	‘Het	lezers-
publiek	van	boeken	in	tijden	van	ontlezing’,	Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 10	
(2003)	121-139.

101	 Voor	gegevens	over	de	leden	zie	Rachel	Jobels,	Conflicterende	idealen.	De	burgerlijke	identiteit	
uitgedragen	door	de	leden	van	het	Departement	Amsterdam	van	de	Maatschappij	tot	Nut	van	
’t	Algemeen	1880-1890	(scriptie	geschiedenis	Universiteit	van	Amsterdam	2007)	hoofdstuk	1	
en	bijlage	2.

102	 Geringe	vergoeding	enz.:	Prospectus van de Leesinrichting	van	september	1878.	Jan	en	Alleman:	
citaat	uit	Copieboeken,	10	november	1886,	beide	citaten	bij	Jobels,	Conflicterende	idealen,	44	
en	60.

103	 De	uitslag	werd	gepubliceerd	in	drie	korte	artikelen	in	het	cultureel-literaire	weekblad	De Sa-
menleving, dat	slechts	één	jaar	verscheen,	in	het	seizoen	1910-1911.	Ik	bedank	Lisa	Kuitert	die	
mij	op	deze	bron	wees.	De	navolgende	gegevens	en	citaten	komen	uit:	C.C.	van	Slooten,	‘Wat	
er	gelezen	wordt’,	De Samenleving: Nederlandsch weekblad 1 (1910-1911)	463-465,	478-480	en	
495-496.	Van	Slooten	geeft	weinig	inzicht	in	de	methode	die	hij	heeft	gehanteerd.

104	 Leesinrichting opgericht door het Departement Amsterdam der Maatschappij: tot Nut van ’t Alge-
meen: catalogus der bibliotheek	(Amsterdam	1903).	Zie	ook	bijlage	11.

105	 Onverklaarbaar	is	waarom	mrs.	Oliphant	zo	geliefd	was	bij	de	lezers	van	het	Haarlemse	Lees-
museum,	maar	veel	minder	bij	het	Arnhemsche	Leesmuseum	en	bij	de	Amsterdamse	leden	van	
het	Nut,	maar	wel	weer	hoog	scoorde	bij	de	Haarlemse	Nutslezers	en	de	commerciële	biblio-
theken	(zie	bijlage	11).

10  Van Marlitt naar Marx

1	 Zie	voor	een	beknopt	overzicht	van	de	geschiedenis	van	‘Weten	en	Werken’	de	inleiding	van	
de	inventaris	van	het	archief.	De	niet-geannoteerde	citaten	in	deze	paragraaf	komen	uit	deze	
inleiding.

2	 Geciteerd	bij	Helsloot,	Het Nut in Haarlem, 27.
3	 W.M.	Logeman,	Vereeniging ‘Weten en Werken’ te Haarlem. Herinneringsrede, uitgesproken in de 

doopsgezinde kerk bij de viering van het vijf-en-twintigjarig bestaan, op den 22 october 1881	(z.p.	
z.j.)	[bibliotheek nha].

4	 Lijst van boeken voorhanden in de bibliotheek der vereeniging ‘Weten en Werken’ te Haarlem [circa	
1870,	bibliotheek nha]	en	Catalogus van boeken, behoorende tot de bibliotheek der vereeniging‘-
Weten en Werken’ te Haarlem	(Haarlem	1902)	[bibliotheek nha].
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5	 nha,	Archief	van	de	Vereniging	Weten	en	Werken	in	Haarlem,	1856-1964,	inv.nr.	7:	Jaarversla-
gen,	respectievelijk	1869/1870	en	1898/1899.

6	 Ibidem,	jaarverslag	1860/1861.
7	 Logeman,	Vereeniging ‘Weten en Werken’,	22.
8	 nha, Archief	van	de	Vereniging	Weten	en	Werken,	inv.nr.	7:	Jaarverslagen,	jaarverslag	1899/	

1900.
9	 Voor	het	spanningsveld	tussen	vakkennis	en	‘beschavende’	kennis	zie:	De	Vries,	‘De	waarde	

van	kennis	bij	arbeiders	en	de	kleine	burgerij	in	de	tweede	helft	van	de	negentiende	eeuw’.
10	 Aerts	en	Krul,	‘Van	hoge	beschaving	naar	brede	cultuur,	1780-1940’,	214-225.
11	 Ibidem,	217.
12	 Messing,	Werken en leven, 189.
13	 In	 1899	 had	 Conrad	 in	 totaal	 348	 mensen	 in	 dienst,	 van	 wie	 er	 325	 lid	 waren	 van	 de	 perso-

neelsvereniging.	 Jaarboekje	 1900,	 290;	 Messing,	 Werken en leven, 73.	 Waarschijnlijk	 was	 het	
lidmaatschap	verplicht	wilde	men	voor	een	ziekenuitkering	of	pensioen	in	aanmerking	komen.	
De	niet-leden	behoren	vermoedelijk	tot	het	hogere	kader.

14	 Willen is Kunnen. Voorloopige catalogus van de bibliotheek (1898?)	en	Willen is Kunnen. Regle-
ment voor de lezers van boeken uit de bibliotheek (1898).	Beide	stukken	bibliotheek	nha.

15	 Schneiders,	Lezen voor iedereen,	54;	zie	voor	nog	wat	voorbeelden:	J.W.F.	Eggink,	Voorlopers	
openbare	bibliotheken	in	Utrecht:	een	historisch-bibliografisch	onderzoek	naar	bibliotheken	
voor	de	lagere	standen,	1850-1890:	in	Nederlands	perspectief	en	met	verwijzing	naar	de	ont-
wikkelingen	in	het	buitenland	(scriptie	Universiteit	van	Amsterdam	1984).

16	 Over	Van	Marken:	Wim	Wennekes,	De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfs-
leven (Amsterdam	1993)	141-195;	J.L.W.	van	Leur,	Van beleren tot studeren. Van bevoogding tot 
bevrijding. Vijfenzeventig jaar bibliotheekwerk in Delft 1916-1991 (Delft	 1992)	 30-33. Ik	 bedank	
Frida	de	Jong,	die	mij	deze	publicatie	stuurde.

17	 Van	Leur,	Van beleren tot studeren, 30.
18	 Wennekes,	De aartsvaders,	173	en	187.
19	 Van	 den	 Oord,	 ‘De	 hoogtijd	 van	 het	 gedrukte	 woord’,	 371.	 Van	 den	 Oord	 noemt	 Vlekke	 als	

uitgever	 van	 een	 fabriekskrant;	 op	 internet	 is	 te	 vinden	 dat	 hij	 ook	 een	 fabrieksbibliotheek	
stichtte.

20	 Stefan	Dudink,	Deugdzaam liberalisme. Sociaal-liberalisme in Nederland 1870-1901 (Amsterdam	
1997)	112-118.

21	 Zie	hoofdstuk	6,	paragraaf	‘Naast	het	Leesmuseum’.
22	 nha,	Archief	Museum	van	Kunstnijverheid,	inv.nr.	42,	verslagen	en	reglementen	van	het	Mu-

seum	van	Kunstnijverheid	en	de	daaraan	verbonden	school	1880-1914,	alsmede	catalogi	van	de	
boekerij.	Het	citaat	komt	uit	het	verslag	van	1891.

23	 De	Vries,	‘De	waarde	van	kennis’,	58-60.
24	 Technische Boekerij te Haarlem, Catalogus van de op 1 November 1904 aanwezige werken	(Haar-

lem	1904).
25	 Doelstelling,	budget,	omvang	collectie	en	aantal	uitleningen:	Statistiek olb,	56-57.
26	 Nathalie	Lans,	225 jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel (z.p.	2001)	86;	

Gemeenteverslag 1923,	105.	Het	beheer	van	de	Technische	Boekerij	was	van	de	Maatschappij	
inmiddels	overgedragen	aan	de	Vereeniging	voor	Ambachts-	en	Middelbaar	Technisch	Vakon-
derwijs.	Die	vereniging	vond	het	beheer	kennelijk	ook	een	blok	aan	het	been.

27J aarboekje 1912,	408.
28	 Feestavond op zaterdag 30 november 1912, in de tooneelzaal van ‘De Kroon’ (z.p.	z.j.),	programma	

van	de	jonge	vooruitstrevende	vrijzinnigen	te	Haarlem	[bibliotheek	nha].
29	 Voorloopige catalogus van de boeken en brochures der jonge vooruitstr. vrijzinnigen te Haarlem	

(z.p.	z.j.)	[bibliotheek	nha].
30	 Jaarboekje 1916,	388.
31	 De	namen	van	de	zeventien	initiatiefnemers	zijn	opgezocht	in	het	adresboek;	slechts	zeven	van	

hen	hadden	kiesrecht,	wat	duidt	op	een	heterogeen	gezelschap.	Vijf	kwamen	helemaal	niet	in	
het	adresboek	voor;	dit	waren	misschien	jongeren	die	nog	niet	zelfstandig	woonden.

32	 De	Clercq	was	ook	een	van	de	leden	van	het	Leesmuseum;	zie	voor	meer	informatie	over	zijn	
persoon	hoofdstuk	5,	paragraaf	over	het	Haarlemse	Leesmuseum.

33	 Nutsarchief,	inv.nr.	282,	Brieven	van	het	bestuur	van	de	Openbare	Leeszaal	te	Haarlem	met	het	
verzoek	om	financiële	steun,	ongedateerde	brief.
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34	 Anoniem,	‘Een	openbare	volks-leeszaal’,	Sociaal Weekblad 4	(1890)	69.
35	 nha,	Archief	Weten	en	Werken,	inv.nr.	9,	Ingekomen	stukken,	brieven	De	Clercq,	27	februari	

en	1	maart	1890.
36	 Nutsarchief,	inv.nr.	282,	brief	3	november	1891.
37	 Jannes	Houkes,	‘Jan	Gerhard	ten	Bokkel’,	bwsa iv	(1990)	20-22	[ook	online].
38	 Nutsarchief,	inv.nr.	282,	brief	1894.
39	 Verslag Stadsbibliotheek,	8-9.	Daarin	wordt	gemeld	dat	de	Openbare	Leeszaal	wegens	gebrek	

aan	belangstelling	had	moeten	sluiten.
40	 Adang,	‘Over	socialisme	en	kunstopvoeding’,	80-82	en	Adang,	Voor sociaal-democratie, smaak-

verheffing en genot,	37-38	en	43-48.
41	 Geciteerd	bij	Adang,	‘Over	socialisme	en	kunstopvoeding’,	83.
42	 H.E.	Greve,	Openbare leesmusea en volksbibliotheken (Amsterdam	1906)	83-84	en	91.
43	 Zie	hoofdstuk	13.	Over	Hendrik	Reinalda,	zie:	Gilles	W.	Borrie,	M.A. Reinalda (1888-1965). Een 

geboren bestuurder (Amsterdam	2005)1-16.
44	 Jaarboekje 1900,	296.	Waarschijnlijk	werd	de	contributie	per	week	geïnd.
45	 Zie	voor	het	Toynbee-werk:	Christianne	Smit,	 ‘“Hunne	scherpte	van	geest	vrijwillig	dienst-

baar	aan	de	verheffing	der	gezonkenen”.	Toynbee-werk	vanuit	de	universiteiten	in	Nederland’	
in:	L.J.	Dorsman	en	P.J.	Knegtmans	ed.,	Stille wijkplaatsen? Politiek aan de Nederlandse univer-
siteiten sedert 1876	(Hilversum	2006)	25-34;	Christianne	Smit,	‘“O,	tint’le	ook	in	ons	dat	hoog	
gevoel!”.	De	weldadige	hand	der	Toynbee-beweging’,	De Negentiende Eeuw	32	(2008)	67-85;	
Schneiders,	Lezen voor iedereen,	47-51;	Adang,	Voor sociaal-democratie, smaakopvoeding en ver-
heffend genot, 40-43.

46	 Bloembergen	Ez.	e.a.,	Toynbee-werk.	Het	onderzoek	werd	gedaan	door	een	commissie,	inge-
steld	door	het	hoofdbestuur	van	het	Nut.	Ik	kom	op	dit	rapport	en	op	de	volkshuizen	terug	in	
hoofdstuk	12.

47	 Er	 is	een	klein	archief	van	de	Toynbee-vereniging	bewaard	gebleven,	de	stukken	zijn	 toege-
voegd	aan	het	archief	van	het	Nut.

48	 Het	reglement	van	de	leesbibliotheek	is	te	vinden	in:	Programma en Reglement van den metaal-
bewerkersbond in Nederland, benevens reglement, Reglement der Leesbibliotheek en Bewijs van 
lidmaatschap van de Afdeeling Haarlem	(z.p.	z.j.	[1898])	[bibliotheek	nha].	Anders	dan	de	titel	
aangeeft,	heeft	dit	stuk	alleen	betrekking	op	Haarlem.

49	 Verslag Stadsbibliotheek 1922,	7.
50	 Jaarboekje 1920/1921,	384.
51	 Catalogus van de bibliotheek der Brillantslijpersknechten-Vereeniging ‘Streven naar Verbetering’	

iisg,	Archief	andb,	inventarisnummer	F	72.	In	deze	catalogus	is	het	reglement	van	de	biblio-
theek	opgenomen.	Ik	bedank	Jacques	van	Gerwen	voor	zijn	hulp	bij	dit	deel	van	het	onderzoek.

52	 Th.	 van	 Tijn,	 ‘Geschiedenis	 van	 de	 Amsterdamse	 diamanthandel	 en	 -nijverheid,	 1845-1897’,	
Tijdschrift voor geschiedenis 87	 (1974)	 175-176	 en	 Myriam	 Everard,	 ‘Verandering	 en	 continuï-
teit	 in	 de	 arbeid	 van	 vrouwen.	 Keetvrouwen	 en	 molendraaisters	 en	 het	 huiselijkheidsideaal,	
1750-1900’,	Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 2	(2005)	99-100.	De	roosjes-	en	
briljantsnijdsters	waren	jonge	meisjes,	die	zeer	kleine	stukjes	diamant	die	na	het	kloven	over-
bleven,	sneden.	De	stenen	werden	daarna	nog	geslepen	tot	kleine	briljanten	(met	aan	beide	
kanten	facetten)	of	tot	roosjes	(met	eenzijdige	facetten).

53	 iisg,	archief	andb	 inv.nr.	f	61	Uitleningenboek	1900.	Er	 is	een	hiaat	van	april	 tot	en	met	
augustus	1901.	Voor	analyse	van	collectie	en	uitleenadministratie	is	tevens	gebruikgemaakt	
van	de	scriptie	van	K.B.	van	der	Kamp,	die	vooral	gaat	over	de	bondsboekerij	van	de	andb.	
De	bibliotheek	van	‘Streven	naar	Verbetering’	was	een	voorloper	van	deze	bibliotheek:	K.B.	
van	 der	 Kamp,	 Van	 “ouwe-theetante’s-keuken-bibliotheek”	 tot	 bondsboekerij.	 De	 Biblio-
theek	 van	 de	 Algemeene	 Nederlandsche	 Diamantbewerkers	 Bond	 te	 Amsterdam	 (scriptie	
neerlandistiek	Universiteit	van	Amsterdam	1996).	Over	de	bibliotheek	zie	ook:	Adang,	‘Over	
socialisme	 en	 kunstopvoeding’,	 82-85;	 Adang,	 Voor sociaal-democratie, smaakopvoeding en 
verheffend genot,	48-51.

54	 Geciteerd	bij	Van	der	Kamp,	Bondsboekerij,	19.	Het	citaat	komt	uit	het	Weekblad van de andb,	
3	maart	1899.

55	 Over	Cornélie	Huygens	zie:	L.A.M.	Giebels,	‘Huygens,	Cornélie	Lijdie	(1848-1902)’,	bwn iii	
(Den	Haag	1989)	[ook	online];	Ger	Harmsen,	‘Huygens,	Cornélie	Lydie’,	bwsa v	(1992)	125-132	
[ook	online].
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56	 Het	gaat	hoogstwaarschijnlijk	om	de	tweede,	herziene	druk.	Deze	bibliotheek	ging	op	in	de	
hierna	te	bespreken	andb-bibliotheek	en	daar	staat	‘2e	druk’	vermeld	bij	Een liefde.

57	 Maina	van	der	Zwan,	 ‘“Duizenden	boeken	waren	daar”.	De	boekerij	van	de	diamantbewer-
kers’,	Ons Amsterdam 58	(2006)	202-205;	Maina	van	der	Zwan,	Kennis	is	macht.	Leescultuur	
onder	de	Amsterdamse	diamantbewerkers	rond	1900	(werkstuk	geschiedenis,	Universiteit	van	
Amsterdam	2004).

58	 Door	de	opzet	van	het	uitleenregister	is	het	volgen	van	individuen	tamelijk	arbeidsintensief.	
Dit	materiaal	nodigt	vanzelfsprekend	uit	tot	een	diepere	analyse	dan	die	van	Van	der	Zwan	en	
mij.	Kwantitatieve	informatie	is	opgenomen	in	bijlage	9.

59	 Behalve	Beets,	zie	bijlage	9	voor	een	toelichting.
60	 Dit	komt	ten	dele	overeen	met	wat	Ger	Harmsen	opmerkt	over	de	geliefde	boeken	in	de	soci-

alistische	jeugdbeweging.	Hij	noemt	Barthold Meryan	en	de	werken	van	Couperus.	Daarnaast	
Hilda	en	de	werken	van	Van	Eeden.	G.J.	Harmsen,	Blauwe en rode jeugd: ontstaan, ontwikkeling 
en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940 (Assen	1961)	100.

61	 Adang,	‘Over	socialisme	en	kunstopvoeding’,	236,	noot	32.	Van	der	Kamp,	Bondsboekerij,	59.
62	 Catalogus van de Bibliotheek van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond van	

1906,	iisg,	Archief andb,	inventarisnummer	5072.
63	 Van	der	Kamp,	Bondsboekerij,	bijlage	iv,	aantal	lezers	en	uitgeleende	werken.
64		 Hij	was	de	vader	van	Florence	Marryat,	een	geliefd	schrijfster	bij	zowel	het	Leesmuseum	als	de	

Nutsbibliotheek.
65	 Weekblad van de andb, 22	september	1905,	geciteerd	bij	Van	der	Kamp,	Bondsboekerij,	64.
66	 Van	der	Kamp,	Bondsboekerij,	bijlage	vi,	Uitgaven	voor	de	bibliotheek	 in	guldens.	Uit	deze	

bijlage	blijkt	dat	er	in	veel	jaren	in	de	periode	1906-1920	grote	bedragen	werden	uitgegeven	aan	
de	bibliotheek,	vaak	meer	dan	ƒ	2000.

11  Commerciële bibliotheken

1	 Zie	Van	Driel,	‘Alom te bekomen’,	hoofdstuk	8.	Niet	elke	uitleenbibliotheek	had	boeken	in	alle	
genoemde	talen;	een	enkele	maal	waren	er	ook	boeken	in	het	Latijn.

2	 De	term	‘winkelbibliotheek’	komt	ook	niet	in	het	wnt voor.
3	 Deze	uitspraak	is	niet	echt	wetenschappelijk	onderbouwd,	maar	berust	op	een	bescheiden	oral	

history-onderzoek	dat	ik	heb	gedaan	onder	mensen	die	de	jaren	vijftig	bewust	hebben	meege-
maakt.

4	 Aan	de	vermelding	in	het	Adresboek is	tevens	te	zien	of	de	leesbibliotheek	aan	een	boekhandel	
was	verbonden.	Een	onbekend	aantal	niet-erkende	leesbibliotheekhouders,	die	geen	lid	waren	
van	de	boekhandelsvereniging,	blijft	buiten	het	Adresboek.	Ze	zijn	mogelijk	wel	te	achterhalen	
via	documentatie	over	de	in	1931	opgerichte	Algemeene	Nederlandsche	Bond	van	Leesbiblio-
theekhouders.	Zie	Greetje	Heemskerk,	‘“Ziekelijk	door	die	leeszaal”.	De	stijd	tussen	de	open-
bare	 bibliotheek	 en	 de	 leesbibliotheek	 tijdens	 het	 interbellum’	 in:	 Jaarboek voor Nederlandse 
Boekgeschiedenis 1	(1994)	151.

5	 Luger,	Wie las wat,	39-40	en	‘Haarlemse	winkelbibliotheken’,	96-97.
6	 De	informatie	over	de	negentiende-eeuwse	Haarlemse	leesbibliotheken	is	voor	de	periode	1801-

1880	gebaseerd	op	de	persoonsbestanden	van	Bibliopolis	(www.bibliopolis.nl).	Deze	zijn	door	
Berry	Dongelmans	verzameld	uit	de	verschillende	adresboeken	voor	de	boekhandel.	Voor	de	
periode	1882-1896	heb	 ik	gebruikgemaakt	van	Brinkman’s adresboek voor den Nederlandschen 
boekhandel,	dat	sedert	1897	werd	voortgezet	als	Sijthoff’s adresboek enz.	Ik	verwijs	naar	al	deze	
bronnen	 als	 Adresboek voor den boekhandel,	 of	 kortweg	 Adresboek. Daarnaast	 is	 gebruikge-
maakt	 van	 verschillende	 jaargangen	 van	 het	 Haarlemse	 Adresboek	 en	 een	 aantal	 catalogi	 van	
Haarlemse	commerciële	bibliotheken,	zie	voor	een	opsomming	bijlage	10.	Over	de	problemen	
bij	het	bronnenonderzoek:	Bernt	Luger,	‘“Voor	5	centen	in	de	week”.	Haarlemse	winkelbiblio-
theken	in	de	negentiende	eeuw’	in:	W.	van	den	Berg,	Henk	Eijssens	en	Ton	van	Kalmthout	ed.,	
Haarlemse kringen. Vijftien verkenningen naar het literair-culturele leven in een negentiende-eeuwse 
stad	(Hilversum	1993)	93-102;	Marja	Keyser,	‘Als	warme	broodjes.	Lezers	en	boeken	in	Amster-
damse	winkelbibliotheken	in	de	negentiende	eeuw’,	De Negentiende Eeuw 24	(2000)	213-227.

7	 Keyser,	 ‘Amsterdamse	winkelbibliotheken’,	218	en	223;	Van	der	Laan,	Het Groninger boekbe-
drijf,	103.	Het	is	onduidelijk	hoeveel	leesbibliotheken	op	hetzelfde	moment	in	Amsterdam	ac-
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tief	 waren.	 Het	 Adresboek voor den boekhandel is	 in	 dit	 opzicht	 niet	 altijd	 volledig,	 zie	 mijn	
opmerkingen	hierover	in	bijlage	12.

8	 Rapport Protestantenbond,	36.	Ik	kom	uitgebreider	op	dit	rapport	terug	in	het	volgende	hoofd-
stuk.

9	 Rapport Protestantenbond,	30	en	36.
10	 Zie	 voor	 een	 levensschets:	 A.A.M.	 de	 Jong,	 ‘Greve,	 Henri	 Ekhard	 (1878-1957)’,	 bwn i (Den	

Haag	1979)	213-214	[ook	online].
11	 Op	deze	kwestie	wordt	ook,	maar	minder	uitgebreid,	ingegaan	door	Heemskerk,	‘De	strijd	tus-

sen	de	openbare	bibliotheek	en	de	leesbibliotheek’,	151-152.	Zij	noemt	ook	nog	een	paar	andere	
incidenten.

12	 Greve,	Openbare leesmusea, 42.
13	 Het	navolgende	is	gebaseerd	op	artikelen	in	Het Vaderland van	8,	10	en	12	februari	1927	en	het	

Nieuwsblad voor den boekhandel 94	(1927)	354-356,	374-376,	411-412,	422-423	en	442-443.	De	
citaten	uit	het	navolgende	komen	uit	deze	korte	artikelen.	Ik	bedank	Adriaan	van	der	Weel,	die	
mij	op	deze	discussie	in	het	Nieuwsblad wees.

14	 De	enige	mij	bekende	Nederlandse	vertaling	van	La dame aux trois corsets van	Paul	de	Kock	
(1793-1871)	dateert	van	1873	en	heeft	als	titel:	De dame met drie corsetten,	dus	niet	‘de	drie	corset-
ten’. In	dit	citaat,	en	elders,	wordt	vaak	nog	‘de’	ingevoegd.

15	 Hedwig	Courths-Mahler	(1867-1950)	succesvol	schrijfster	van	een	groot	oeuvre	(217	titels)	cli-
chématige	liefdesromans.	Het	overgrote	deel	van	haar	productie	lag	na	1915.	Ze	is	vergelijkbaar	
met	de	Marlitts	en	Werners	van	de	eerdere	generatie.

16	 Onduidelijk	blijft	waarom;	was	dit	misschien	een	populair	boekje	over	de	naaktlopers	van	1535	
in	Amsterdam?

17	 Gestilde passie (1913)	van	de	onbekende	schrijfster	Jo	Weve	behoort	volgens	Knuvelder	tot	de	
romans	die	zich	volkomen	binnen	de	sfeer	van	het	katholieke	denk-	en	gevoelsleven	bewogen	
[via	dbnl].

18	 Greve	 noemde	 deze	 twee	 genres	 als	 ‘beslist	 te	 weren’	 uit	 de	 openbare	 bibliotheek;	 Greve,	
Openbare leesmusea,	96.

19	 Dit	 is	 vast	 te	 stellen	 op	 basis	 van	 het	 Adresboek voor den boekhandel. Een	 enkele	 leesbiblio-
theek	kwam	alleen	voor	in	het	Haarlemse	Adresboek. Vóór	1880	heb	ik	het	Adresboek voor den 
boekhandel bestudeerd	met	behulp	van	het	zoeksysteem	van	Bibliopolis.	Voor	de	jaren	ná	1880	
heb	ik	de	gegevens	zelf	verzameld	uit	het	Adresboek voor den boekhandel.	Ik	heb	de	jaren	1890,	
1900,	1910	en	1920	bekeken.	Het	is	dus	mogelijk	dat	ik	een	boekhandel	of	leesbibliotheek	die	
kort	bestond	over	het	hoofd	zie.	Het	aantal	leesbibliotheken	is	ongeveer	dertig	als	men	de	lees-
bibliotheken	met	opeenvolgende	eigenaren	maar	één	keer	meetelt.

20	 Tien	jaar	eerder,	dus	in	1894-1895,	afficheerde	hij	zich	nog	als	boekhandelaar	met	leesbiblio-
theek	in	het	Haarlemse	Adresboek	en	eerder	staat	hij	in	het	Adresboek voor den boekhandel als	
boekhandelaar	en	leesbibliotheekhouder.

21	 Hij	 combineerde	 deze	 leesbibliotheek	 met	 een	 handel	 in	 kantoorartikelen;	 die	 combinatie	
kwam	vaker	voor.

22	 Beroepentelling	1899,	zie	de	volkstelling	van	dat	jaar,	www.volkstellingen.nl.	Het	kan	hier	niet	
gaan	om	boekhandelaren	die	ook	een	leesbibliotheek	hadden,	want	zij	stonden	geregistreerd	
op	hun	hoofdberoep	en	dat	was	boekhandelaar,	niet	leesbibliotheekhouder.	Boekhandelaren	
zijn	in	deze	telling	opgenomen	in	de	heterogene	categorie:	‘handel	in	papier-,	boeken	en	kunst-
werken	(inclusief	dagbladen)’.

23	 In	het	Adresboek van	Haarlem	van	1900	is	van	dit	aantal	evenmin	iets	terug	te	vinden.	In	de	be-
roepscategorieën	achterin	het	Adresboek	worden	archivarissen	helemaal	niet	genoemd,	wel	acht	
leesbibliotheekhouders,	 van	 wie	 alleen	 D.	 Staal	 geen	 boekhandel	 heeft.	 De	 adresboeken	 zijn	
doorgaans	wel	betrouwbaar	als	het	gaat	om	de	informatie	die	erin	staat,	maar	niet	erg	volledig.

24	 Bernt	Luger,	‘Een	19e-eeuwse	leesbibliotheek’,	De Negentiende Eeuw 2	(1978)	125-133.
25	 De	navolgende	informatie	komt	uit	de	boedelbeschrijving	(nna,	inv.nr.	73,	notaris	Mabé,	akte	

6.310,	30-7-1859)	en	het	bevolkingsregister.	Ik	stipte	deze	erflater	al	even	aan	in	hoofdstuk	3.
26	 Helaas	zijn	door	het	gebruik	van	alleen	achternamen	in	de	lijst	van	vorderingen	deze	bezoekers	

van	de	leenbibliotheek	niet	te	identificeren.
27	 Voor	een	precies	overzicht	van	leesbibliotheken	en	catalogi	zie	bijlage	10.
28	 Anders	dan	andere	leesbibliotheekhouders	nummerde	Krelage	elk	deel	van	een	titel	afzonder-

lijk.	Zijn	1194	Nederlandstalige	nummers	slaan	daarom	op	veel	minder	titels.
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29	 Mutatuli,	Ideen i (Amsterdam	1879)	237	[via	dbnl].
30	 Zie	hierover:	Van	der	Laan,	Het Groninger boekbedrijf,	103.
31	 Ik	heb	voor	Haarlem	nergens	kunnen	constateren	dat	er	mogelijkheden	waren	om	tijdschriften	

ter	plekke	te	lezen.	Luger	veronderstelt	dat	dit	wel	voorkwam.	Luger,	Wie las wat,	65,	noot	6.	
Zie	ook:	Dongelmans,	‘Van	brave	Hendrik	tot	de	speedmaster’,	413-414.	Ook	de	omschrijving	
van	‘leesinrichting’	in	het	wnt	duidt	hierop.

32	 De	boekhandelaar	had	waarschijnlijk	wel	een	loopknecht	voor	het	bezorgen	en	ophalen	van	
de	 boeken,	 maar	 moest	 zelf	 de	 portefeuilles	 en	 boeken	 klaarleggen	 en	 de	 leenadministratie	
bijhouden.

33	 In	het	onderstaande	geef	ik	een	korte	karakteristiek	van	een	aantal	tijdschriften.	Veel	informatie	
komt	uit	Remieg	Aerts,	De letterheren, waarin	hij	De Gids positioneert	 in	het	Nederlandse	en	
buitenlandse	tijdschriftenlandschap.	Er	zijn	verder	studies	over	afzonderlijke	tijdschriften	zoals:	
Leonard	Jentjens,	Van strijdorgaan tot familieblad: de tijdschriftjournalistiek van de Katholieke Il-
lustratie, 1867-1968	(Amsterdam	1995);	Populairwetenschappelijk	is	Tijn	Hottinga:	De Katholieke 
Illustratie: de verkochte bruid. Honderd jaar tijdschriftgeschiedenis (Baarn	2000);	Peter	J.H.	van	den	
Berg,	 ‘Welkom in ’t leven’: het geïllustreerde tijdschrift Eigen Haard, 1875-1941 (Amsterdam	2003).	
Voor	de	Nederlandse	geïllustreerde	tijdschriften	is	de	bibliografie	van	Hemels	en	Vegt,	Het ge-
illustreerde tijdschrift in Nederland onmisbaar.	Er	zijn	ook	af	en	toe	artikelen	over	negentiende-
eeuwse	 tijdschriften	 te	 vinden	 in	 het	 Tijdschrift voor tijdschriftstudies. Zie	 voor	 een	 overzicht:	
Aerts,	‘Het	algemeen-culturele	tijdschrift	in	het	negentiende-eeuwse	medialandschap’,	34-47	en	
Remieg	Aerts,	‘Het	tijdschrift	als	culturele	factor	en	als	historische	bron’,	Groniek	1996,	171-182.

34	 Dit	citaat	komt	uit	een	advertentie	in	de	catalogus	van	H.	de	Vries	uit	1915.
35	 Begin	hoofdstuk	5	merkte	ik	al	op	dat	over	het	ontstaan	van	de	Engelse,	Franse	en	Duitse	lees-

gezelschappen,	 leesmusea	 en	 commerciële	 bibliotheken	 een	 omvangrijke	 literatuur	 bestaat,	
die	 echter	 nergens	 het	 tempo	 waarin	 deze	 vormen	 tot	 ontwikkeling	 kwamen	 internationaal	
vergelijkt.

36	 Charles	Koster	en	Hans	Hoffmann,	 ‘Hier vind je de hele wereld’. Een eeuw H. de Vries boeken 
(Haarlem	2005)	49.

37	 Bijlage	10	geeft	de	bibliografische	informatie	van	alle	gevonden	Haarlemse	boekhandelsbiblio-
theken;	bijlage	11	bevat	kwantitatieve	details	over	de	samenstelling	van	de	vijf	collecties.

38	 Rookmaaker	was	Nederlands-hervormd,	dus	het	zijn	geen	scrupules	van	een	katholieke	leesbi-
bliotheekhouder.

39	 Nop	Maas,	Seks!... in de negentiende eeuw (Nijmegen	2007)	110-114.
40	 Tien	jaar	later	stonden	de	exemplaren	van	Rookmaaker	nog	bij	zijn	opvolger	Gunning	in	de	

kast.	Daarmee	is	niet	zeker	dat	ze	nog	regelmatig	werden	gelezen	en	dat	Gunning	ze	daarom	
niet	had	afgestoten.	Zolang	de	boeken	niet	in	de	weg	stonden,	was	er	ook	weinig	op	tegen	ze	
gewoon	te	houden.

41	 Bernt	Luger,	‘Johan	de	Vries,	student-autheur	te	Leiden’	in:	Idem,	Wie las wat in de negentiende 
eeuw (Utrecht	1997)	99-120	en	Bernt	Luger,	‘1844.	Johan	de	Vries	publiceert	onder	het	pseu-
doniem	L.	van	Eikenhorst	De verborgenheden van Amsterdam. Sue-realisme	in	Nederland’	in:	
Idem,	Wie las wat in de negentiende eeuw (Utrecht	1997)	121-128.

42	 Rapport Protestantenbond,	36.
43	 Maas,	Seks!... in de negentiende eeuw.	In	het	Rapport Protestantenbond 36,	wordt	gesproken	van	

twee	in	Amsterdam	en	‘zeker	ook	elders’.
44	 Rapport Protestantenbond,	31.
45I	 k	 telde	 bijna	 veertig	 nieuwe	 edities	 en	 herdrukken	 van	 romans	 van	 Dickens	 tussen	 1900	 en	

1920,	tien	van	Scott.	Goedkope	vertaalde	uitgaven	kwamen	vaak	van	de	firma	Gebr.	Cohen,	
eerst	gevestigd	te	Arnhem,	vanaf	1906	in	Amsterdam.	Over	dit	bedrijf:	Keyser	e.a.,	De zolders 
kraken!

46	 Harry	G.M.	Prick,	In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 
1890 (Amsterdam	1998)	863.

47	 De	andb-bibliotheek	is	weer	ten	dele	een	uitzondering,	omdat	zij	niets	van	Dumas,	Aimard	en	
Louise	Mühlbach	in	huis	had	en	heel	weinig	van	Heimburg.	Dit	soort	verschillen	zijn	moeilijk	
verklaarbaar.
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12  Van Haarlem naar Nederland: drie landelijke rapporten over lezen, 
 leeszalen en bibliotheken

1	 Hier	geciteerd	als:	Bloembergen	Ez.	e.a.,	Toynbee-werk.	Over	dit	rapport	zie	ook:	Schneiders,	
Lezen voor iedereen,	50-51.

2	 Over	 ‘Ons	 Huis’	 zie:	 Mark	 Sorée	 en	 Marijke	 Snepvangers,	 Ons Huis. 100 jaar buurthuiswerk 
in Amsterdam (Amsterdam	1992);	Leiden:	Henk	Kramers,	Het Leidse Volkshuis, 1890-1980: ge-
schiedenis van een stichting sociaal-kultureel werk	(Leiden	1982).	Over	het	Toynbee-werk	in	het	
algemeen:	Smit,	‘Toynbee-werk’	en	Smit,	‘Toynbee-beweging’.

3	 Bloembergen	Ez.	e.a.,	Toynbee-werk,	55.
4	 Ibidem,	vii.
5	 Ibidem,	46.
6	 J.P.M.	Roozen,	‘Leidse	bibliotheken	rond	de	eeuwwisseling’,	Leids jaarboekje 75	(1983)	154.
7	 In	het	onderstaande	verwijs	ik	naar	specifieke	bladzijden	van	het	rapport	Toynbee-werk, als	ik	

daaruit	citeer.	Niet	apart	geannoteerde	opmerkingen	en	citaten	zijn	afkomstig	uit	de	tabel	bij	
het	rapport.	Het	gaat	om	leeszalen	in	Amsterdam,	Arnhem,	Dordrecht,	Gorinchem,	Harder-
wijk,	Kampen,	Oud-Karspel,	Leeuwarden,	Leiden,	Meppel,	Nijmegen,	Utrecht,	Vlaardingen	
en	Zwolle.	Of	de	commissie	hiermee	alle Toynbee-leeszalen	in	het	vizier	had,	is	onbekend.

8	 Sorée	en	Snepvangers,	Ons Huis, 26-27	en	31.
9	 Bloembergen	Ez.	e.a.,	Toynbee-werk,	19-20.
10	 Ibidem,	18.
11	 C.	Tilanus,	‘Vereeniging	voor	volksbibliotheken	te	Amsterdam’,	Boekzaal 3	(1909)	377-379.
12	 Bloembergen	Ez.	e.a.,	Toynbee-werk,	21.	In	Haarlem	organiseerde	het	Nut	lees-	en	schrijfonder-

wijs	voor	volwassenen,	zie	De	Vries,	‘De	waarde	van	kennis’,	66-67.
13	 De	 commissie	 had	 het	 over	 de	 groep	 twintigjarigen;	 het	 is	 niet	 aan	 te	 nemen	 dat	 de	 groep	

‘ouder	dan	twintig’	het	beter	deed.	Overigens	wordt	geschat	dat	anno	2010	anderhalf	miljoen	
mensen	zeer	slecht	lezen	en	schrijven.	Het	gaat	dus	om	bijna	10	procent	van	de	bevolking.	Het	
is	geen	‘allochtonenprobleem’,	want	ongeveer	twee	derde	van	deze	groep	is	autochtoon.	Zie	
Frits	van	Oostrom,	‘Weer	de	leesbril	vergeten?	Spreek	iemand	hierover	aan’,	nrc 6	september	
2010,	en	Frederiek	Weeda,	‘Een	op	de	zeven	15-jarigen	is	laaggeletterd’,	nrc 7	december	2010.

14	 Bloembergen	Ez.	e.a.,	Toynbee-werk,	26.
15	 Wouter	 Hariot,	 Van gunst naar recht. Zeventig jaar openbare bibliotheekvoorziening in Leiden 

(Leiden	1980)	7.
16	 Roozen,	‘Leidse	bibliotheken’,	153-158.
17	 Bloembergen	Ez.	e.a.,	Toynbee-werk,	26.
18	 Ibidem,	43.
19	 Ibidem,	45.
20	 De	Vries,	‘Onder	ons?’,	109.
21	 Zie	Schneiders,	Lezen voor iedereen,	72-73	(Groningen	1914);	Greve,	Geschiedenis der leeszaal-

beweging,	 291.	 P.D.	 ’t	 Hart,	 Een machtig middel tot volksontwikkeling. Honderd jaar openbare 
bibliotheken in de stad Utrecht 1892-1992	(Zwolle	1992)	35	en	41.

22	 Bloembergen	Ez.	e.a.,	Toynbee-werk,	44.
23	 Ibidem,	47.
24	 Dirk-Jan	Wolffram,	‘Schikken	en	inschikken.	Plaatselijke	elites	in	tijden	van	verzuiling	1850-

1920’	in:	J.C.H.	Blom	en	J.	Talsma	ed.,	De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange 
negentiende eeuw (Amsterdam	2000)	94.

25	 De	citaten	in	het	navolgende	komen	allemaal	uit	het	Rapport Protestantenbond.
26	 Op	de	vaagheid	van	het	begrip	‘volk’	in	de	negentiende	eeuw	is	gewezen	door	Aerts	en	Te	Vel-

de,	‘De	taal	van	het	nationaal	besef,	1848-1940’,	417-419.
27	 De	commissie	geeft	een	vrij	vage	en	algemene	omschrijving	van	de	doelgroep.	De	afleverin-

gen	werden	waarschijnlijk	per	week	aangeboden.	Het	bedrag	van	een	dubbeltje	per	aflevering	
maakt	het	onwaarschijnlijk	dat	de	onderste	lagen	van	de	arbeiders	zich	dit	konden	veroorloven,	
zie	de	laatste	paragraaf	van	het	vorige	hoofdstuk.	Maar	er	waren	kennelijk	genoeg	anderen	die	
zich	wel	abonneerden.

28	 Kuitert,	‘Grote	boeken	voor	de	kleine	man’,	101-103.
29	 Greve,	Openbare leesmusea,	102-107.
30	 Ibidem,	105.
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31	 Ibidem.
32	 Deze	serie	wordt	aanbevolen	in	de	Lijst van boeken van	het	Nut	van	1904.	De	Haarlemse	Nuts-

bibliotheek	had	in	1911	elf	delen	in	huis,	de	andb-catalogus	van	1906	vermeldt	dertien	delen,	de	
commerciële	bibliotheek	van	H.	de	Vries	had	in	1915	22	delen	in	huis.	Dat	de	Sherlock	Holmes-
serie	werd	aanbevolen	door	het	Nut	in	1904,	laat	zien	dat	deze	detectives	in	de	opvattingen	van	
het	Nut	niet	tot	de	‘detective-schunnigheden’	behoorden.

33	 Er	 staat:	 ‘de	 boeken	 die	 door	 1.000	 lezers	 gevraagd	 werden’.	 Onduidelijk	 is	 of	 het	 om	 aange-
vraagde	of	uitgeleende boeken	ging.	Maar	191	keer	Het verloren kind van	Ten	Brink	uitlenen,	lukt	
gewoon	niet	in	één	winterseizoen,	zelfs	met	drie	of	vier	exemplaren	van	een	titel	is	dit	nauwelijks	
te	doen.	Het	gaat	dus	vermoedelijk	om	de	lezersvoorkeuren,	niet	om	daadwerkelijke	uitleningen.

34	 Tilanus,	‘Vereeniging	voor	volksbibliotheken	te	Amsterdam’,	377-379.
35		 Zie	de	lijst	in	Maas,	Seks!...in de negentiende eeuw,	111-117.
36	 H.E.	Greve,	Geschiedenis der leeszaalbeweging. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 

vijf en twintig-jarig bestaan der centrale vereeniging voor openbare leeszalen en bibliotheken (Den	
Haag	1933)	129,	noot	2.	Greve	merkt	nog	op	dat	de	definitie	ook	heel	ruim	was	in	het	licht	van	
de	subsidiemogelijkheden:	er	zouden	misschien	acht	of	tien	openbare	bibliotheken	in	aanmer-
king	komen	voor	subsidie.

37	 Tenzij	anders	vermeld,	komen	de	getallen	 in	deze	paragraaf	uit	de	staten	en	tabellen	van	de	
Statistiek olb.

38	 De	meeste	Nutsbibliotheken,	247	van	de	ruim	driehonderd,	zijn	opgenomen	in	de	tabellen;	dus	
wat	deze	bibliotheken	betreft	geeft	de	statistiek	een	goed	beeld.

39	 Een	deel	van	de	statistische	gegevens	staat	ook	in	Greve,	Leeszaalbeweging, 130.	Ik	concentreer	
me	in	het	onderstaande	op	de	volksbibliotheken	in	de	statistieken,	die	het	overgrote	deel	ervan	
uitmaken.

40	 Dit	was	de	bibliotheek	van	een	vereniging	gericht	op	evangelisatie	en	‘opheffing’	van	het	volk	
in	de	achterbuurten.

41	 Over	Filippus	zie	Kraan,	‘Cultuurhistorische	schets’,	38.
42	 Greve,	Leeszaalbeweging,	129,	noot	3.
43	 Arnhem	en	Nijmegen	hadden	weliswaar	openbare	bibliotheken,	maar	beide	waren	niet	of	nau-

welijks	gericht	op	de	volksklassen.
44	 De	 14	 procent	 is	 berekend	 op	 basis	 van	 de	 opgaven	 (staat	 m),	 die	 niet	 altijd	 volledig	 waren.	

Een	instelling	als	de	Koninklijke	Bibliotheek,	met	ruim	ƒ	70.000	aan	uitgaven,	had	de	kolom	
‘inkomsten’	 niet	 ingevuld	 en	 telde	 dus	 niet	 mee.	 De	 Haarlemse	 Stadsbibliotheek	 gaf	 wel	 de	
inkomsten	op,	ƒ	4875,	maar	niet	de	bron	ervan,	en	telde	daarom	evenmin	mee	in	staat	m.

45	 Greve,	Leeszaalbeweging, 130.
46	 Ibidem,	136.
47	 Zie	de	oratie	van	Adriaan	van	der	Weel,	Onbehagen in de schriftcultuur. Leesrevoluties in de ne-

gentiende en twintigste eeuw	(Leiden	2007)	25-26.
48	 Zie	hoofdstuk	4,	paragraaf	‘Boeken	kopen’.
49	 Utrecht	is	een	van	de	weinige	plaatsen	waarvan	de	bibliotheken	omstreeks	de	eeuwwisseling	

in	kaart	zijn	gebracht.	Dit	is	gedaan	door	Eggink,	Voorlopers openbare bibliotheken in Utrecht.	
Haar	gegevens	zijn	verwerkt	bij	Schneiders,	Lezen voor iedereen,	55-58	en	’t	Hart,	Een machtig 
middel tot volksontwikkeling,	hoofdstuk	1.

50	 Statistiek olb,	56-57.	De	Stadsbibliotheek	leende	4207	banden	uit	in	1908,	de	Nutsbibliotheek	
12.558.

13  De Stads-Bibliotheek en Leeszaal

1	 Thomas	Kelly,	A history of public libraries in Great Britain 1845-1974 (Londen	1977)	appendix	
iv.	In	Groot-Brittannië	(zonder	Ierland)	was	er	in	1900	op	elke	honderdduizend	inwoners	één	
openbare	bibliotheek,	in	Nederland	was	dat	ongeveer	één	op	elke	miljoen	inwoners.

2	 Greve,	Leeszaalbeweging.
3	 Pas	 begin	 jaren	 negentig	 subsidieerde	 de	 overheid	 de	 ambachtsscholen	 zeer	 bescheiden,	 als	

aanvulling	op	particulier	bijeengebracht	geld.	De	Vries,	‘De	waarde	van	kennis’,	58-62.
4	 Frederik	Muller,	 ‘Het	Rotterdamsche	Leeskabinet	en	de	Engelsche	free-libraries’,	De econo-

mist 9/1 (1860)	321-330.
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5	 Ibidem,	323-324.
6	 Ibidem,	329.
7	 Schneiders,	Lezen voor iedereen, 36.
8	 T.J.	de	Boer,	 ‘Openbare	boekerijen	en	 leeszalen’,	De Gids 65/2	(1901)	441-465.	De	citaten	in	

deze	alinea	staan	op	pagina	453	en	461.	Greve	somt	daarnaast	een	groot	aantal	andere	publica-
ties	uit	deze	periode	op,	Greve,	Leeszaalbeweging,	206-212.

9	 Greve,	Openbare leesmusea,	15.
10	 H.E.	Greve,	 ‘De	beteekenis	van	een	“Openbare-Leeszaal-en-Bibliotheek”	 in	het	 leven	eener	

stad’,	De boekzaal. Algemeen maandschrift voor boek- en bibliotheekwezen 3	(1909)	235-237	(spe-
ciaal	leeszaalnummer).

11	 Statistiek olb,	v. ‘Openbaar’	waren	alle	 instellingen	die	geen	speciale	toegangseisen	stelden,	
behalve	financiële.	‘Bibliotheek’	was	elke	boekencollectie,	hoe	klein	ook.	Zie	ook	hoofdstuk	12.

12	 Greve,	Leeszaalbeweging,	133	en	136.
13	 Zie	voor	de	subsidieregeling	en	de	discussies	in	de	Eerste	en	Tweede	Kamer:	Greve,	Leeszaal-

beweging,	131-141	en	Schneiders,	90-92.	Greve	geeft	ook	een	uitvoerige	bloemlezing	uit	de	pers,	
141-152.

14	 Greve,	Leeszaalbeweging,	139.
15	 Ibidem.
16	 ‘Openbaar’	is	bij	de	rooms-katholieke	openbare	bibliotheek	misschien	wel	voor	iedereen	toe-

gankelijk,	maar	vooral:	(mede)	door	de	overheid	gefinancierd.
17	 Greve,	Leeszaalbeweging, 203-204;	Schneiders,	Lezen voor iedereen,	58-59.
18	 Annie	C.	Gebhard,	Het Nut en het bibliotheekwezen	(Zaltbommel	1917)	6.
19	 Rapport volksbibliotheken, 41.
20	 Steenbergen,	‘Onze	volksbibliotheken’,	164.
21	 Rapport volksbibliotheken, 63-64	 en	 74-80.	 In	 het	 voorstel	 werd	 gesproken	 van	 een	 centrale	

commissie,	later	heette	deze	commissie	ook	wel	de	Nutscommissie	voor	Bibliotheekwezen.
22	 Rapport volksbibliotheken,	83.
23	 Ibidem, 88-89.
24	 Ibidem,	81	en	93.
25	 Het	 advies	 werd	 integraal	 in	 het	 maandblad	 Nutswerk gepubliceerd:	 Het Nut en de openbare 

leeszalen. Praeadvies inzake de verhouding tusschen de Nutsbibliotheek en de Openbare Leeszaal, 
op verzoek van het Hoofdbestuur uitgebracht door de Nutscommissie voor Bibliotheekwezen,	Nuts-
werk,	jan-feb	1918,	18-22.	Citaten	in	het	navolgende	komen	uit	dit	stuk.

26	 Jaarboekje 1919-1920 uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen,	28-29.
27	 Rutgers	van	der	Loeff	was	stadsbibliothecaris	tussen	1902	en	1934	en	was	in	elk	geval	tussen	

1910	en	1920,	mogelijk	langer,	Nutsbibliothecaris.
28	 Het	lijkt	alsof	‘de	openbare	bibliotheek’	evenmin	op	de	algemene	departementsvergaderingen	

is	besproken;	daar	ging	het	vaak	om	begrotingskwesties.	Er	zijn	verslagen	van	afgevaardigden	
over	 de	 algemene	 vergaderingen	 met	 het	 hoofdbestuur,	maar	 helaas	 niet	over	 deze	 periode.	
Er	zijn	ook	uitvoerige,	maar	tamelijk	onoverzichtelijke	notulen	van	het	departementsbestuur.	
Omdat	het	zeer	tijdrovend	is	om	ze	door	te	nemen	op	een	enkel	thema,	zijn	ze	hier	buiten	be-
schouwing	gelaten.

29	 Steenbergen,	‘Onze	volksbibliotheken’,	166;	Helsloot,	Het Nut in Haarlem,	43.
30	 Het	citaat	 is	uit	het	principebesluit	van	de	gemeenteraad	van	6	maart	1912.	Naast	de	nog	te	

noemen	raadstukken	zijn	twee	overzichten	van	de	geschiedenis	van	de	olb	in	Haarlem	belang-
rijk,	beide	geschreven	door	Rutgers	van	der	Loeff:	over	de	periode	t/m	1914	gepubliceerd	in	
het	Verslag Stadsbibliotheek 1918, 8-12,	over	de	periode	1919-1922	in	het	Verslag Stadsbibliotheek 
1922,	1-3.	Een	samenvatting	is:	J.D.	Rutgers	van	der	Loeff,	‘De	Stads-Bibliotheek	en	Leeszaal	
te	Haarlem’,	Bibliotheekleven 6	(1921)	66-70.	Zie	voor	de	negentiende-	en	twintigste-eeuwse	
geschiedenis	van	de	Stadsbibliotheek	het	gedegen	overzicht	van	Cerutti,	Het stadhuis van Haar-
lem,	514-527	en	het	boekje	van	De	Wit,	Bij het herdenken van 350 jaar stads-bibliotheek (en lees-
zaal),	16-30.

31	 Pagina	1	van	een	brochure:	De	commissie	tot	Voorbereiding	eener	Openbare	Stads-Boekerij	
en	Leeszaal,	Aan de burgerij van Haarlem en omliggende gemeenten	 januari	1909	[bibliotheek	
nha,	aangetroffen	in	een	speciaal	Leeszaalnummer	van	De Boekzaal 3/8	(1909)].

32	 Verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen, 6	maart	1912.	Er	zijn	twee	gedrukte	se-
ries:	de Verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen	vanaf	1852,	en	de	Verslagen van 
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het gesprokene in de raadsvergaderingen	vanaf	1914.	De	verslagen	van	het	‘verhandelde’	vormen	
een	uitgebreide	besluitenlijst,	vaak	wel	met	stukken,	maar	niet	met	de	raadsdiscussies.	De	ver-
slagen	van	het	‘gesprokene’	zijn	wat	wij	notulen	zouden	noemen.	Beide	series	behoren	tot	het	
archief	van	het	Gemeentebestuur	van	Haarlem.	Bestudeerd	zijn:	inv.nr.	99-126	Verslagen van 
het verhandelde in de raadsvergaderingen,	1909-1922	en	inv.nr.	287-297,	Verslagen van het gespro-
kene in de raadsvergaderingen,	1914-1922.

33	 nrc,	7	maart	1912.
34	 Het Volk,	7	maart	1912.
35	 Verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen,	12	maart	1913,	rapport	van	de	commissie.	

Het	rapport	was	van	eind	september	1911;	het	werd	dus	pas	na	vijf	maanden	in	de	raad	besproken.
36	 Dit	rapport	werd	geschreven	nog	voor	de	collectie	van	het	Leesmuseum	begin	1914	werd	over-

gedragen	aan	de	Stadsbibliotheek.
37	 Greve,	Leeszaalbeweging,	157.	Bij	elkaar	werd	er	in	1914,	het	jaar	dat	Haarlem	ook	zijn	geld	zou	

krijgen,	maar	voor	ƒ	23.000	aan	rijkssubsidie	uitgekeerd,	zie	Greve,	Leeszaalbeweging,	271.
38	 Verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen,	15	juli	1914.
39	 Over	Reinalda’s	activiteiten	in	de	gemeenteraad	in	deze	jaren:	Borrie,	Reinalda,	68-76.
40	 Verslagen van het gesprokene in de raadsvergaderingen,	25	november	1919.
41	 De	discussies	en	besluiten	zijn	te	volgen	in:	Verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderin-

gen	en	de	Verslagen van het gesprokene in de raadsvergaderingen van	26	januari	en	27	juli	1921.
42	 Verslag Stadsbibliotheek 1922.	Tot	en	met	1922	zijn	dit	uitvoerige	verslagen	die	als	bijlage	wor-

den	opgenomen	in	het	Gemeenteverslag. Vanaf	1923	breekt	men	met	deze	gewoonte	en	worden	
de	verslagen	teruggebracht	tot	ongeveer	één	pagina	van	het	Gemeenteverslag.	Tot	en	met	1922	
verwijs	ik	naar	het	verslag	van	de	Stadsbibliotheek,	daarna	naar	de	korte	passages	in	het	Ge-
meenteverslag.

43	 Verslag Stadsbibliotheek 1922,	11.
44	 Hoewel	in	1921	een	regeling	werd	aangenomen	dat	er	rijkssubsidie	voor	de	openbare	bibliothe-

ken	zou	komen,	gebaseerd	op	de	bevolkingsomvang,	werd	deze	regeling	pas	in	1927	uitgevoerd.	
De	Haarlemse	olb kon	toen	rekenen	op	ruim	ƒ	1000	aan	rijkssubsidie	op	een	totale	begroting	
van	ruim	ƒ	42.000.	Zie	Greve,	Leeszaalbeweging,	hoofdstuk	4,	deel	5	en	Gemeenteverslag 1927,	
131-132.	De	begroting	van	de	olb	lag	weliswaar	fors	boven	die	van	andere	bibliotheken,	maar	
nu	moeten	we	wel	rekening	houden	met	een	aanzienlijke,	vooral	naoorlogse	inflatie.	Tussen	
1900	en	1922	halveerde	de	waarde	van	de	gulden.	Desondanks	ging	het	verhoudingsgewijs	om	
hoge	bedragen.

45	 Verslag Stadsbibliotheek 1922,	7;	Technische	Boekerij:	Gemeenteverslag 1923,	105.
46	 Annie	C.	Gebhard,	‘Haarlem	oud	en	nieuw’,	Bibliotheekleven 7	(1922)	144-150.
47	 Er	werd	ook	vermeld	dat	er	ruim	2200	lezerskaarten	werden	uitgereikt.	Deze	lezers	leenden	ge-

middeld	tien	boeken,	niet	erg	indrukwekkend,	maar	de	loop	moest	er	misschien	nog	inkomen,	
want	 in	1927	 lag	het	aantal	al	op	veertig	boeken	per	 lezer.	Het	aantal	van	23.475	uitgeleende	
banden	in	1922	is	een	belangrijke	stijging	ten	opzichte	van	bijvoorbeeld	1918,	toen	3527	banden	
werden	 uitgeleend	 aan	 3040	 leners.	 Vermoedelijk	 zijn	 deze	 3040	 geen	 leners,	 maar	 ‘leenbe-
zoeken’.	 In	1922	begon	men	opnieuw	te	tellen,	en	nu	op	grond	van	het	aantal	uitgereikte	 le-
zerskaarten.	Aan	iedereen	boven	de	achttien	jaar	die	boeken	wilde	lenen,	werd	een	lezerskaart	
uitgereikt.	In	het	jaarverslag	werd	telkens	het	totale	aantal	sinds	1922	uitgereikte	lezerskaarten	
genoemd,	 wat	 indrukwekkende	 aantallen	 opleverde.	 Maar	 er	 werd,	 althans	 in	 deze	 periode,	
nooit	iemand	uitgeschreven.	Zo	waren	er	in	1927	inmiddels	bijna	11.000	uitgereikte	lezerskaar-
ten,	maar	er	waren	maar	2200	lezers	die	daadwerkelijk	boeken	leenden.	Dit	laatste	getal:	het	
aantal	daadwerkelijke	leners	ten	opzichte	van	het	totale	aantal	uitgereikte	lezerskaarten,	wordt	
pas	in	1927	voor	het	eerst	genoemd.	Gemeenteverslag,	1927,	131-132.

48	 Gemeenteverslag 1923,	106.	De	statistische	gegevens	maken	geen	onderscheid	tussen	een	be-
zoeker	die	alleen	maar	een	boek	komt	lenen	en	een	bezoeker	die	ook,	of	uitsluitend,	de	leeszaal	
bezoekt.

49	 De	collectie	van	de	Haarlemse	Nutsbibliotheek	bestond	voor	80	procent	uit	fictie;	daarnaast	
waren	er	in	Nutskringen	veel,	niet	nader	gespecificeerde	uitlatingen	dat	romans	veel	meer	ge-
leend	werden	dan	non-fictie.

50	 Verslag Stadsbibliotheek	 1922,	 8-9.	 Wat	 de	 bibliotheek	 aan	 fictie	 in	 huis	 had,	 althans	 het	 Ne-
derlandstalige	deel	ervan,	is	op	te	maken	uit	de	Voorloopige catalogus van oorspronkelijke in ’t 
Nederlands vertaalde romanlectuur en toneelstukken (Haarlem	1924).
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51	 Zie	de	opmerkingen	hierboven,	noot	47.
52	 Gemeenteverslag 1923,	106.
53	 Ibidem.
54	 Net	als	bij	de	Stadsbibliotheek	schreef	het	Nut	individuen	in,	een	eigen	schatting	van	het	Nut	

ging	ervan	uit	dat	er	per	gezin	drie	ingeschreven	lezers	waren.	In	het	seizoen	1923/1924	had	het	
Nut	1116	ingeschreven	lezers,	het	aantal	uitgeleende	boeken	was	ruim	dertienduizend,	daarna	
steeg	het	gemiddelde,	dat	decennialang	rond	de	tien	per	lezer	lag,	naar	zestien	à	zeventien	boe-
ken	per	lezer.	Nutsarchief,	inv.nr.	42,	Jaarverslagen,	jaarverslag	1923/1924,	9.

55	 We	zagen	al	in	hoofdstuk	11	het	tamelijk	heftige	conflict	in	Den	Haag.	Heemskerk	noemt	een	
paar	andere	conflicten:	‘De	strijd	tussen	de	openbare	bibliotheek	en	de	leesbibliotheek’,	153	en	
157-160.

56	 Van	de	leeszaalbezoekers	kwam	40	procent	in	de	avonduren.
57	 J.L.	 van	 Zanden	 en	 R.T.	 Griffiths,	 Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw 

(Utrecht	1989)	115-128.
58	 In	1922	werden	de	bezoekersaantallen	van	de	leeszalen	naar	mannen	en	vrouwen	uitgesplitst:	

85	procent	van	de	bezoekers	waren	mannen.	Bij	de	leners	was	de	verhouding	in	1922	60	pro-
cent	mannen,	40	procent	vrouwen.	Verslag Stadsbibliotheek 1922,	9.	Ook	Greve	wees	hierop:	
Greve,	Openbare leesmusea,	114.

14  Een stad vol lezers

1	 Anoniem,	‘Verslag	der	vergadering	van	bibliothecarii	van	de	Vereeniging	van	den	H.	Vincen-
tius	van	Paulo’,	84-85.



457

Bijlage 1: Bronnen

Archiefbronnen, niet digitaal

Noord-Hollands Archief (nha):
Akten	van	de	burgerlijke	stand,	1812-1960.	Toegangscode	3.620.
Archief	Departement	Haarlem	van	de	Maatschappij	tot	Nut	van	’t	Algemeen,	1789-1970.	Toe-

gangscode	3.501.
Archief	Familie	De	Haan,	1774-1981.	Toegangscode	3.252.
Archief	Familie	Krelage	en	de	firma	E.H.	Krelage	&	Zoon	te	Haarlem	1785-1956.	Toegangs-

code	1.798.
Archief	Gemeentebestuur	Haarlem	1813-1957.	Toegangscode	2.295:

–Bevolkingsregisters,	1849-1924.
–Verslagen van het verhandelde in de raadsvergaderingen:	inv.nrs.	99-126,	1909-1922.
–Verslagen van het gesprokene in de raadsvergaderingen:	inv.nrs.	287-297,	1914-1922.
–inv.nr.	674,	Verslag van den toestand der Gemeente Haarlem over het jaar… door Burgemees-

ter en Wethouders uitgebracht aan den Gemeenteraad.	Diverse	jaren.	Geciteerd	als:	Ge-
meenteverslag. Daarin	opgenomen:

–Verslag van den toestand der Stadsbibliotheek te Haarlem, over het jaar…	 Diverse	 jaren.	
Meestal	bijlage	H	bij	het	Gemeenteverslag.	Geciteerd	als	Verslag Stadsbibliotheek.

–inv.nr.	1.504,	order	nummer	90:	Kiezerslijst	1885.
Archief	gemeenteontvanger,	1811-1961,	inv.nrs.	561-564,	Kohier	plaatselijke	directe	belasting,	

1912.	Toegangscode	1.503.	NB	Eerdere	kohieren	zijn	gedrukt	en	bevinden	zich	in	de	biblio-
theek	van	het	nha,	zie	lijst	van	gedrukte	bronnen	en	literatuur.

Archief	Leesgezelschap	De	Vereeniging,	1854-1920.	Toegangscode	3.168.
Archief	Leesmuseum,	1861-1914.	Toegangscode	3.166.
Archief	 Stichting	 Katholieke	 Openbare	 Bibliotheek	 Haarlem	 te	 Haarlem.	 Toegangscode	

1.414.
Archief	 Vereeniging	 tot	 Beheer	 van	 het	 Museum	 van	 Kunstnijverheid	 en	 de	 School	 voor	

Bouwkunde,	 Versierende	 Kunsten	 en	 Kunstambachten	 te	 Haarlem,	 1876-1935	 [Archief	
Museum	van	Kunstnijverheid].	Toegangscode	3.231.

Archief	Vereniging	Weten	en	Werken	te	Haarlem,	1856-1964.	Toegangscode	3.034.
Archief	Vincentiusvereniging	te	Haarlem,	1850-1995.	Toegangscode	1.207.
Collectie	van	J.W.	Enschedé,	1703-1934.	Toegangscode	3.622.
Nieuw	Notarieel	Archief	[nna],	1840-1925.	Toegangscode	1.972.

nb	Veel	gedrukte	bronnen	zijn	opgenomen	in	de	bibliotheekcollectie	van	het	nha.	Deze	bron-
nen	zijn	vermeld	in	de	lijst	van	gedrukte	bronnen	en	literatuur,	met	de	toevoeging	dat	ze	uit	
deze	bibliotheekcollectie	afkomstig	zijn.

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Archief	Algemene	Nederlandse	Diamantbewerkers	Bond,	andb:
inv.nr.	F	61,	Bibliotheek,	Uitleningenboek.	1900.
inv.nr.	F	72,	Catalogus van de bibliotheek der Brillantslijpersknechten-Vereeniging ‘Streven naar 

Verbetering’.
Inv.nr.	5.072	Catalogus van de Bibliotheek van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewer-

kersbond (1906).

Universiteitsbibliotheek Amsterdam
Veilingcatalogi:	te	vinden	door	te	zoeken	op	naam	en	jaartal.
Catalogi	commerciële	bibliotheken	(zie	bijlage	10	voor	een	overzicht).
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Digitale bronnen
Informatie over auteurs en hun werk:
Voor	dit	onderzoek	is	gebruikgemaakt	van	de	volgende	wetenschappelijke	websites	met	infor-
matie	over	auteurs	en	hun	werk:

–Digitale	Bibliotheek	Nederlandse	Letteren,	dbnl:	www.dbnl.org.	Naast	informatie	over	
afzonderlijke	auteurs	is	ook	gezocht	op	de	hele	website.

–The	Victorian	Web,	speciaal	het	gedeelte:	authors	discussed	in	the	Victorian	Web:	www.
victorianweb.org/authors/index.html.

–Women	writers	database:	www.databasewomenwriters.nl/default.asp.
–Projekt	Historischer	Roman,	van	de	universiteit	van	Innsbruck:	www.uibk.ac.at/germa-

nistik/histrom/start.html.
–Verder	is	voor	Nederland	biografische	informatie	online	geraadpleegd:	Het Nieuw Neder-

landsch Biografisch woordenboek,	Het biografisch woordenboek van Nederland en	het Bio-
grafisch woordenboek van de arbeidersbeweging en het socialisme.	De	geraadpleegde	arti-
kelen	zijn	met	auteursnaam	vermeld	in	de	noten	en	in	de	literatuurlijst.

Wat	betreft	de	eigentijdse	opinie	over	auteurs	is	de	informatie	aangevuld	met:
Voor	Nederland:	J.	ten	Brink,	Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de xixe eeuw	3	

dln.	(Amsterdam	1889);	J.	te	Winkel,	Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de eerste 
eeuw der Europeesche staatsomwentelingen	(Haarlem	1927);	Jacqueline	Bel,	Nederlandse lite-
ratuur in het fin de siècle. Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885 en 1900	
(Amsterdam	1993).

Voor	 Groot-Brittannië	 en	 de	 Verenigde	 Staten:	 A.W.	 Ward,	 en	 A.R.	 Waller	 ed.,	 The Cam-
bridge history of English literature. The nineteenth century ii	(Cambridge	1916).

Voor	Duitsland:	Friedrich	Kummer,	Deutsche Literaturgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts 
(Dresden	1909).

Sommigen	in	dit	boek	genoemde	auteurs	zijn	zo	onbekend	dat	ze	maar	één	regel	krijgen	in	
bovenstaande	werken,	of	geen	enkele.	Daarom	is	ook	gebruikgemaakt	van	niet-wetenschappe-
lijke	sites,	die	veel	relevante	informatie	en	veelal	ook	literatuurverwijzingen	bevatten.	De	in-
formatie	zal	zeker	wel	hier	en	daar	gebreken	vertonen,	maar	ik	geef	van	de	meeste	auteurs	al-
leen	maar	een	korte	 typering	van	hun	werk	of	populariteit.	Het	 is	aan	te	nemen	dat	op	die	
punten	de	webinformatie	redelijk	betrouwbaar	is.	Wikipedia	heeft	literatuurportals	van	goe-
de	kwaliteit.	Informatie	is	op	auteursnaam	te	vinden.

Daarnaast	 is	er	een	groot	aantal	wetenschappelijke	en	niet-wetenschappelijke	sites	die	over	
één	auteur	gaan,	bijvoorbeeld:

–Mary	Elisabeth	Braddon	(www.sensationpress.com/braddonindex.htm);
–Harriet	Beecher	Stowe	(www.harrietbeecherstowe.org/life/);
–James	Fenimore	Cooper	(http://external.oneonta.edu/cooper/);
–Alexandre	Dumas	(www.cadytech.com/dumas/);
–Leo	Tolstoj	(http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/CheTols.html);
–Wilkie	Collins	(www.wilkie-collins.info/index.htm).

Verder	is	gebruikgemaakt	van:
–een	site	met	zondagsschoolboekjes	(www.achterderug.nl/index.php);
–het	 damescompartiment	 (www.damescompartiment.nl/index.html),	 een	 site	 met	 infor-

matie	over	veel	onbekende	Nederlandse	schrijfsters;
–een	site	met	biografische	informatie	van	een	groot	aantal	Vlaamse	auteurs	(http://users.

telenet.be/louis.jacobs/).

Ten	slotte	is	gebruikgemaakt	van	de	volgende	websites	met	bronnen	en	informatie:
–www.archieven.nl	om	leesmusea	en	catalogi	op	te	sporen;
–krantensites:	in	de	noten	wordt	verwezen	naar	krant	en	datum;	de	veelal	anonieme	artike-

len	zijn	niet	opgenomen	in	de	literatuurlijst:	http://kranten.kb.nl	en	www.leeuwarder-
courant.nl.	Daarnaast	zijn	nog	enkele	lokale	gedigitaliseerde	kranten	geraadpleegd;

–www.bibliopolis.nl;
–www.volkstellingen.nl.
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Bijlage 2: De selectie van boedelinventarissen

In	de	notariële	archieven	van	de	gemeente	Haarlem	bevindt	zich	een	groot	aantal	inventaris-
sen.	Bepaalde	typen	inventarissen	zijn	voor	dit	onderzoek	buiten	beschouwing	gelaten.	Er	zijn	
gevallen	waarin	de	periode	tussen	overlijden	en	beschrijving	erg	lang	is,	er	zijn	boedels	waar-
van	de	erflater	buiten	Haarlem	woont	en	er	zijn	boedelbeschrijvingen	die	niet	na	een	overlij-
den	zijn	opgemaakt,	maar	in	andere	gevallen,	zoals	een	faillissement	of	echtscheiding.	Ook	
nalatenschappen	van	echtparen	die	op	huwelijkse	voorwaarden	waren	getrouwd	en	waarbij	de	
inboedel	in	de	huwelijkse	voorwaarden	viel,	zijn	niet	in	het	onderzoek	betrokken.

In	1860	waren	er	zeven	en	in	1915	veertien	notarissen	in	Haarlem	werkzaam.	Sommigen	
van	hen	waren	sterk	gespecialiseerd,	in	hypotheken	bijvoorbeeld,	anderen	hadden	hun	klan-
tenkring	voornamelijk	buiten	Haarlem.	Weer	anderen	hadden	voornamelijk	zeer	welgestelde,	
of	juist	katholieke	klanten.	Notaris	Beets	was	bijvoorbeeld	iemand	die	veel	zaken	deed	voor	de	
Haarlemse	elite,	notaris	Seignette	was	zelf	katholiek	en	had	vooral	katholieke	klanten.	Maar	
een	absolute	scheiding	tussen	klantenkringen	doet	zich	niet	voor.	De	geselecteerde	boedels	
zijn	gespreid	over	alle	notarissen.

Zoals	uiteengezet	in	hoofdstuk	3,	zijn	de	boedelinventarissen	verre	van	representatief	voor	
de	hele	bevolking.	Een	aselecte	steekproef	levert	erg	weinig	arme	boedels	op	en	de	top	is	even-
eens	slecht	vertegenwoordigd.	Er	zijn	ook	vertekeningen	naar	beroep:	middenstanders	komen	
relatief	heel	veel	voor.	Om	deze	scheve	verhoudingen	enigszins	te	compenseren	is	een	aantal	
beroepsgroepen	geformeerd	en	is	getracht	per	welstandsklasse	–	gemeten	naar	waarde	van	de	
inboedel	–	hetzelfde	aantal	beroepsbeoefenaren	te	vinden.	Gehuwde	vrouwen	die	overleden,	
zijn	ingedeeld	naar	het	beroep	van	hun	echtgenoot.	Vanzelfsprekend	is	er	voor	sommige	be-
roepsgroepen	een	bovengrens	aan	de	waarde	van	de	inboedel.	‘Arbeiders’	komen	alleen	in	de	
laagste	klasse	voor,	bij	de	verzorgende	ambachten	zijn	boedels	boven	de	ƒ	1000	zeldzaam.

Tabel	1	geeft	een	overzicht	van	de	aantallen	boedels	per	beroepsgroep	en	inboedelklasse.	
Een	nadere	omschrijving	van	de	beroepsgroepen	is	te	vinden	in	de	paragraaf	over	beroep	en	
boekenbezit.	Bijlage	3	geeft	informatie	over	de	verschillende	beroepen	die	in	de	onderstaande	
beroepsgroepen	voorkomen.

De	boedels	van	1860	zijn	verzameld	uit	de	protocollen	tussen	1854	en	1865,	het	merendeel	is	
gedateerd	tussen	1858	en	1862.	De	tweede	steekproefperiode	eindigt	in	1915,	omdat	de	proto-
collen	daarna	niet	openbaar	zijn.	Er	is	dus	teruggezocht	vanaf	1915,	het	grootste	deel	van	de	

Tabel 1  Verdeling van de boedelinventarissen naar welstandsklasse en beroepsgroep, absolute aantallen,  
1860 en 1915 

  1860     1915   

 I III III totaal   I II III totaal  

6   6 srediebra   7   7  

verzorgende ambachten 9 3  12  7 1  8 

technische beroepen 5 2  7   6 2  8  

handelaren en ondernemers  5 5 5 15  5 3 5 13 

intellectuele beroepen 8 5 6 1 9  6 3 6 15 

mannen zonder beroep 2 2 5 9  3 5 4 12 

vrouwen zonder beroep 5 3 4 12  6 6 5 17 

totaal 40 20 20 80  40 20 20 80 

 
I = inboedels beneden de ƒ 1000 
II = inboedels van ƒ 1000 tot ƒ 2000 
III = inboedels van ƒ 2000 en hoger 
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inventarissen	valt	hier	 in	de	periode	1913-1915	met	voor	een	enkel	beroep	een	 inventaris	uit	
1910,	1911	of	1912.	Daarna	is	de	leeftijd,	de	religie	en	voor	de	twintigste	eeuw	het	inkomen	van	
de	erflater	opgezocht	in	andere	bronnen.	Tabel	1	in	bijlage	3	geeft	een	overzicht	van	het	data-
bestand.

Een	 laatste	 kwestie	 is	 de	 betrouwbaarheid	 van	 het	 bronnenmateriaal.	 Uit	 hoofdstuk	 2	
bleek	 dat	 de	 boeken	 in	 de	 boedel	 van	 De	 Haan	 op	 de	 veiling	 meer	 opbrachten	 dan	 het	 ge-
schatte	bedrag.	Aangezien	er	maar	een	paar	schatters	actief	waren,	zullen	ze	hun	schattingen	
waarschijnlijk	min	of	meer	op	dezelfde	normen	hebben	gebaseerd.	En	dan	doet	het	er	niet	
zoveel	toe	of	een	boekenhangertje	met	enige	boeken,	dat	op	vijftig	cent	wordt	geschat,	eigen-
lijk	ƒ	1	waard	is.	Als	de	lagere	schatting	maar	systematisch	is.



Bijlage 3: Overzicht van gebruikte boedelinventarissen

 Tabel 1  Databestand van boedelinventarissen
 

 
 akte   beroep            inb     l ft    rel   b         akte beroep               inb     ink      l ft    rel    b   

1860 1 arbeiders      1915 1 arbeiders      
 1 hn 16 005< 19 wuorvsaw 318/569  1 hn 17 42 revew 0072/51

17/3214 oud-torenwachter 25 86 el 1  1008/257 bloemistarbeider 112 - 63 rk 3 
 2 gc 34 008 161 relahpodleg 4031/878  0 kr 04 46 namkrew 4081/121
 0 kr 57 005< 461 edneideblekniw 1844/4401  0 kr 35 721 namkrew 2062/521

179/931 oud-werkman HIJSM  2 hn 07 005< 391 reggelroops 4421/478  2 kr 56 341 
 2 hn 15 007 182 reisteok 066/5101  0 kr 06 672 namkrew/redreovnetiuhcs 0213/71

    0 kr 25 055 525 reitrop 4604/3311    
1860 2 verzorgende ambachten      1915 2 verzorgende ambachten      

 0 kr 14 056 502 dims 796/329  0 kr 46 26 raalestem 8723/81
180/960 rijtuigverhuurder 247 66 nh 0  987.  2 le 56 057 072 redlihcsgiutjir 3152

 0 hn 94 008 792 rekamlebuem 1924/5311  1 hn 05 973 regnahebremak 6546/47
69/5489 mr. schilder en glazenmaker 328 44 el 5  1043/4301 koffiehuishouder 353 <500 42 nh 2 

 0 g 54 0021 063 regals 312/928  2 hn 87 583 dims .rm 8046/47
 0 hn 64 009 083 rekamreelk .rm 4964/8311  1 kr 63 664 nieletsak 1603/71

18/3380 mr. broodbakker 558 34 nh 1  876/1263 koffiehuishouder 835 3000 53 nh 2 
 0 kr 14 0011 0431 rekamreelk 5064/5401  2 hn 54 795 rekamreelk 949/081

         2 gd 94 696 rekkabdoorb .rm 1301/081
         2 hn 04 5901 redlihcsgiutjir ne -siuh 0341/911
         2 hn 87 1111 regnahebremak ne -tnakidel 7521/281
         1 le 63 5121 rewuohseelv 919/611

1860 3 technische beroepen      1915 3 technische beroepen      
 0 hn 37 005< 001 rekkurdkeob 8624/3401  0 hn 84 342 rettezrettel 0361/021
 2 hn 77 057 971 rekkurdneets-duo 3868/8601  4 hn 45 025 namremmit 8002/221
 2 gc 04 055 002 rekkurdtaalp 7096/669  2 hh 83 535 rednibkeob 971/211
 2 hn 63 007 792 rekrewknab 5664/329  2 hn 07 607 rekamegolroh 634/311
 0 hn 07 008 633 namremmit 9586/669  2 hn 55 917 namremmit 7551/021
 3 hn 14 0031 768 sucinhcet 768/9311  4 hn 37 3701 reteignit 1601/081

222/3607 timmerman en aannemer 1528 51 rk 2  1045/4506 boekdrukker en uitgever 996 3000 59 nh 3 
 3 g 05 0022 2201 raaneket-rethcizpo 8344/129       

1860 4 handelaren en ondernemers      1915 4 handelaren en ondernemers      
247/26 koopman in turf en hout 350 72 nh 2  1043/4282 koopman in groenten en fruit 294 700 51 nh 0 
19/3482 tabakshandelaar 380 44 nh 0  921/4523 winkelier in hout en touw 312 900 36 dg 3 
246/62 koopman in ijzer en augurken 553 68 ni 1  924/4831 winkelier in chocolade en koek 364 900 40 dg 0 

 1 kr 97 0051 055 raalednahleiwjir 6806/528  2 in 03 375 nerutcafunam ni reilekniw 4213/71
224/4172 k+ w in manufacturen 730 46 rk 0  986/2405 koopman in koloniale waren 690 4000 56 nh 0 

 0 kr 75 0086 2511 tnakirbafgiutjir 832/8001  3 hn 76 4201 frev nav tnakirbaf ne nampook 936/871
 4 in 46 0052 7831 tnegaslednah 7074/6401  3 hn 74 0011 saak ne tsrow ni w+k 367/511

246/146 k+w in huishoudelijke artikelen 1386 35 ni 0  1137/4563 koopman in huishoudelijke artikelen  1768 7500 66 nh 0 
117/1079 zandhandelaar 1587 72  nh 2  1046/4701 fabrikant van zilverwerk 2914 - 67 g 4 

 3 kr 85 0056 2792 raalednahnjiw-duo 9568/8601  4 hn 57 1191 raalekam 96/642
74/6489 fabrikant (katoendrukkerij) 4156 50 dg 1  987/2535 commissionair in effecten 3563 11.100 67 pi 3 

 2 in 85 0009 5318 roliat 8263/0311  3 kr 35 9524 rewuorbreib 8883/02
erid 0285/228  2 kr 17 9844 tnakirbaftnil 8211/181 cteur brandverzekeringsmij 9917 14.000 51 nh 4 

         5 hn 37 0086 nenjiw ni nampook 9901/711
         3 kr 83 984.11 tnakirbafleitxet 387/511

1860 5 vri je  beroepen enz.       1915 5 vri je  beroepen enz.       
 3 hn 97 007 023 seredlihcstsnuk 2954/5401  0 hn 64 78 neznjicca ekjiledets seimmoc 9501/081
 3 g 25 008 443 rotcerroc 38/8511  2 hn 65 462 negnitsaleb ekjiledets raanetbma 4393/02
 0 hn 93 0031 773 edneidebrootnak 7344/4401  2 p 33 034 raalednahkeob 0136/37
 2 kr 14 0011 616 reduohkeob 6834/4401  4 hn 96 005 rezjiwrednoneket ne redlihcstsnuk 2126/37

18/3384 spoorwegbeambte 527 36 nh 2  1044/4394 procuratiehouder 815 1900 54 nh 3 
 3 kr 44 0091 049 rezjiwredno 8358/7601  2 hw 74 875 ruetutitsni 6811/181
 3 hn 77 0001 0601 serezjiwredno 9321/478  1 hn 78 495 tsinagro-duo 9662/621

 raarel 3184/9311  2 le 84 718 retseemkeizum 8961/021 HBS  4 g 46 0053 5321 
183/1410 hoofdonderwijzer 1102 40 nh 3  922/4576 hoofdcommies provinciale griffie 1565 2700 31 r 4 

 5 g 36 0047 4143 ruesivdaskjir kjileppahcsnetew 45/8901  4 hw 63 7721 ruetutitsni 834/671
20/3848 heel- en verloskundige 1683 48 nh 3  823/5865 architect-ingenieur 4371 9000 43 el 3 

 5 hw 66 005.01 0994 stra 12/8511  5 hw 78 1961 siraton 6971/21
 5 hn 36 - 0296 reduohtew 7085/228  4 hn 45 5181 loohcs ehcsnjitaL red rotpecearp 3462/51
 5 kr 85 0087 4227 siraton 3854/5401  3 hw 44 7902 taacovda roinuj 2422/41
 5 gd 74 005.51 164.11 ruerucorp ne taacovda 8553/9211  5 hn 95 1992 rethcer-duo 1723/81

         3 hn 64 5103 redlihcstsnuk 3542/521
         4 hn 85 4585 eimedacatsnuk ruetcerid-duo 9361/021
         3 hn 54 1307 raanetbma hcsidnI-duo 2092/61
         5 hn 96 0547 tnakiderp-duo 9771/121

1860 6 mannen zonder beroep      1915 6 mannen zonder beroep      
 3 hn 39 0041 454 rednoz 0883/0401  1 kr 38 671 rednoz 9523/122

112/130 gep. kolonel cavalerie  339 59 el 3  824/6023 gep. luitenant-kolonel artillerie 456 - 75 nh 0 
 2 kr 67 0022 726 rednoz 4448/7601  1 hn 18 9031 rednoz 039/971
 2 hn 96 0002 0201 rednoz 588/7101  0 hn 68 6261 rednoz 8572/621
 5 hn 18 - 4501 rednoz 7875/228  3 hn 29 7512 eirellitra roojam .peg 24/742

183/1439 gep. kolonel NOI leger 2287 78 nh 3  965/6805 gep. officier marine 1153 3400 54 nh 3 
 3 kr 86 0015 2021 rednoz 172/5601  2 hn 07 4823 rednoz 585/411
 3 hn 94 0044 0891 rednoz 8244/129  3 kr 17 8254 eirelavac roojam-laareneg .peg 1913/71
 2 hn 67 0085 0712 rednoz 671/9901  3 hn 95 4976 eez ret nietipak-tnanetiul .peg 485/411
 2 hn 37 0053 4132 rednoz 3983/0401       
 4 hw 77 - 9497 eez ret tnanetiul-nietipak .peg 4726/628       
 5 hn 76 009.31 025.52 rednoz 7624/4311       

1860 7 vrouwen zonder beroep      1915 7 vrouwen zonder beroep      
 2 hn 09 006 89 ewudew 1344/4401  2 hn 17 582 dwuhegno 2536/37
 3 r 87 - 622 dwuhegno 5354/229  2 hn 07 292 dwuhegno 9546/47
 2 hn 68 006 482 dwuhegno 2632/689  2 hn 76 345 dwuhegno 285/411
 2 kr 04 055 674 ewudew 3031/878  3 gd 66 568 ewudew 6116/27
 0 hn 36 0001 966 dwuhegno 5986/669  0 gd 73 709 dwuhegno 0826/37
 2 hn 38 009 247 dwuhegno 5552/789  2 hn 28 1901 ewudew 5811/181
 0 hn 56 0041 5121 ewudew 3/0401  3 hn 26 1621 dwuhegno 8713/71
 3 le 27 0061 3141 ewudew 0754/7311  2 kr 77 6531 ewudew 4734/522
 3 hn 88 0004 6441 ewudew 522/628  4 le 37 0252 dwuhegno 177/511
 4 hn 47 0043 4941 dwuhegno 0954/229  3 hn 77 8752 dwuhegno 6883/02
 2 kr 85 0051 5451 ewudew 2958/8601  4 hw 26 8933 dwuhegno 8521/811
 0 gd 59 0004 3081 ewudew 6363/0311  0 hn 18 8693 ewudew 0162/51
 3 kr 68 0057 1912 ewudew 7944/4401       
 4 hn 96 0065 0262 ewudew 1144/4401       
 1 kr 77 0052 3793 dwuhegno 4668/8601       
 3 hn 27 - 870.11 ewudew 4114/3311       
 4 in 17 005.21 809.41 dwuhegno 5363/0311         

Bronnen: 
Adresboeken 
NNA 
akten burgerlijke stand 
bevolkingsregister 
kohieren van de plaatselijke directe belasting naar het inkomen 
 
Legenda: 
inb = waarde van de inboedel in guldens 
lft = leeftijd 
ink = inkomen 1912, -: komt niet voor in het kohier van 1912 
rel = religie: nh = Nederlands-hervormd, rk = rooms-katholiek, el = evangelisch-luthers, dg = doopsgezind, hh = hernhutters, 
ni = Nederlands-israelitisch, pi = Portugees-israelitisch, wh= Waals-hervormd, r = remonstrants, 
cg = christelijk-gereformeerd, p = protestant, g = geen geloof. 
b = klasse boekenbezit: 0 = geen boeken, 1 = alleen kerkboek, 2 = weinig boeken, minder dan ƒ 5, 3 = midden, tussen de ƒ 5 en ƒ 50, 4 = veel, tussen de ƒ 50 en 
 
 
ƒ 100, 5 = bibliotheek, meer dan ƒ 100.
k + w = koopman en winkelier   
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 Tabel 1  Databestand van boedelinventarissen
 

 
 akte   beroep            inb     l ft    rel   b         akte beroep               inb     ink      l ft    rel    b   

1860 1 arbeiders      1915 1 arbeiders      
 1 hn 16 005< 19 wuorvsaw 318/569  1 hn 17 42 revew 0072/51

17/3214 oud-torenwachter 25 86 el 1  1008/257 bloemistarbeider 112 - 63 rk 3 
 2 gc 34 008 161 relahpodleg 4031/878  0 kr 04 46 namkrew 4081/121
 0 kr 57 005< 461 edneideblekniw 1844/4401  0 kr 35 721 namkrew 2062/521

179/931 oud-werkman HIJSM  2 hn 07 005< 391 reggelroops 4421/478  2 kr 56 341 
 2 hn 15 007 182 reisteok 066/5101  0 kr 06 672 namkrew/redreovnetiuhcs 0213/71

    0 kr 25 055 525 reitrop 4604/3311    
1860 2 verzorgende ambachten      1915 2 verzorgende ambachten      

 0 kr 14 056 502 dims 796/329  0 kr 46 26 raalestem 8723/81
180/960 rijtuigverhuurder 247 66 nh 0  987.  2 le 56 057 072 redlihcsgiutjir 3152

 0 hn 94 008 792 rekamlebuem 1924/5311  1 hn 05 973 regnahebremak 6546/47
69/5489 mr. schilder en glazenmaker 328 44 el 5  1043/4301 koffiehuishouder 353 <500 42 nh 2 

 0 g 54 0021 063 regals 312/928  2 hn 87 583 dims .rm 8046/47
 0 hn 64 009 083 rekamreelk .rm 4964/8311  1 kr 63 664 nieletsak 1603/71

18/3380 mr. broodbakker 558 34 nh 1  876/1263 koffiehuishouder 835 3000 53 nh 2 
 0 kr 14 0011 0431 rekamreelk 5064/5401  2 hn 54 795 rekamreelk 949/081

         2 gd 94 696 rekkabdoorb .rm 1301/081
         2 hn 04 5901 redlihcsgiutjir ne -siuh 0341/911
         2 hn 87 1111 regnahebremak ne -tnakidel 7521/281
         1 le 63 5121 rewuohseelv 919/611

1860 3 technische beroepen      1915 3 technische beroepen      
 0 hn 37 005< 001 rekkurdkeob 8624/3401  0 hn 84 342 rettezrettel 0361/021
 2 hn 77 057 971 rekkurdneets-duo 3868/8601  4 hn 45 025 namremmit 8002/221
 2 gc 04 055 002 rekkurdtaalp 7096/669  2 hh 83 535 rednibkeob 971/211
 2 hn 63 007 792 rekrewknab 5664/329  2 hn 07 607 rekamegolroh 634/311
 0 hn 07 008 633 namremmit 9586/669  2 hn 55 917 namremmit 7551/021
 3 hn 14 0031 768 sucinhcet 768/9311  4 hn 37 3701 reteignit 1601/081

222/3607 timmerman en aannemer 1528 51 rk 2  1045/4506 boekdrukker en uitgever 996 3000 59 nh 3 
 3 g 05 0022 2201 raaneket-rethcizpo 8344/129       

1860 4 handelaren en ondernemers      1915 4 handelaren en ondernemers      
247/26 koopman in turf en hout 350 72 nh 2  1043/4282 koopman in groenten en fruit 294 700 51 nh 0 
19/3482 tabakshandelaar 380 44 nh 0  921/4523 winkelier in hout en touw 312 900 36 dg 3 
246/62 koopman in ijzer en augurken 553 68 ni 1  924/4831 winkelier in chocolade en koek 364 900 40 dg 0 

 1 kr 97 0051 055 raalednahleiwjir 6806/528  2 in 03 375 nerutcafunam ni reilekniw 4213/71
224/4172 k+ w in manufacturen 730 46 rk 0  986/2405 koopman in koloniale waren 690 4000 56 nh 0 

 0 kr 75 0086 2511 tnakirbafgiutjir 832/8001  3 hn 76 4201 frev nav tnakirbaf ne nampook 936/871
 4 in 46 0052 7831 tnegaslednah 7074/6401  3 hn 74 0011 saak ne tsrow ni w+k 367/511

246/146 k+w in huishoudelijke artikelen 1386 35 ni 0  1137/4563 koopman in huishoudelijke artikelen  1768 7500 66 nh 0 
117/1079 zandhandelaar 1587 72  nh 2  1046/4701 fabrikant van zilverwerk 2914 - 67 g 4 

 3 kr 85 0056 2792 raalednahnjiw-duo 9568/8601  4 hn 57 1191 raalekam 96/642
74/6489 fabrikant (katoendrukkerij) 4156 50 dg 1  987/2535 commissionair in effecten 3563 11.100 67 pi 3 

 2 in 85 0009 5318 roliat 8263/0311  3 kr 35 9524 rewuorbreib 8883/02
erid 0285/228  2 kr 17 9844 tnakirbaftnil 8211/181 cteur brandverzekeringsmij 9917 14.000 51 nh 4 

         5 hn 37 0086 nenjiw ni nampook 9901/711
         3 kr 83 984.11 tnakirbafleitxet 387/511

1 860 5 vri je  beroepen enz.       1915 5 vri je  beroepen enz.       
 3 hn 97 007 023 seredlihcstsnuk 2954/5401  0 hn 64 78 neznjicca ekjiledets seimmoc 9501/081
 3 g 25 008 443 rotcerroc 38/8511  2 hn 65 462 negnitsaleb ekjiledets raanetbma 4393/02
 0 hn 93 0031 773 edneidebrootnak 7344/4401  2 p 33 034 raalednahkeob 0136/37
 2 kr 14 0011 616 reduohkeob 6834/4401  4 hn 96 005 rezjiwrednoneket ne redlihcstsnuk 2126/37

18/3384 spoorwegbeambte 527 36 nh 2  1044/4394 procuratiehouder 815 1900 54 nh 3 
 3 kr 44 0091 049 rezjiwredno 8358/7601  2 hw 74 875 ruetutitsni 6811/181
 3 hn 77 0001 0601 serezjiwredno 9321/478  1 hn 78 495 tsinagro-duo 9662/621

 raarel 3184/9311  2 le 84 718 retseemkeizum 8961/021 HBS  4 g 46 0053 5321 
183/1410 hoofdonderwijzer 1102 40 nh 3  922/4576 hoofdcommies provinciale griffie 1565 2700 31 r 4 

 5 g 36 0047 4143 ruesivdaskjir kjileppahcsnetew 45/8901  4 hw 63 7721 ruetutitsni 834/671
20/3848 heel- en verloskundige 1683 48 nh 3  823/5865 architect-ingenieur 4371 9000 43 el 3 

 5 hw 66 005.01 0994 stra 12/8511  5 hw 78 1961 siraton 6971/21
 5 hn 36 - 0296 reduohtew 7085/228  4 hn 45 5181 loohcs ehcsnjitaL red rotpecearp 3462/51
 5 kr 85 0087 4227 siraton 3854/5401  3 hw 44 7902 taacovda roinuj 2422/41
 5 gd 74 005.51 164.11 ruerucorp ne taacovda 8553/9211  5 hn 95 1992 rethcer-duo 1723/81

         3 hn 64 5103 redlihcstsnuk 3542/521
         4 hn 85 4585 eimedacatsnuk ruetcerid-duo 9361/021
         3 hn 54 1307 raanetbma hcsidnI-duo 2092/61
         5 hn 96 0547 tnakiderp-duo 9771/121

1860 6 mannen zonder beroep      1915 6 mannen zonder beroep      
 3 hn 39 0041 454 rednoz 0883/0401  1 kr 38 671 rednoz 9523/122

112/130 gep. kolonel cavalerie  339 59 el 3  824/6023 gep. luitenant-kolonel artillerie 456 - 75 nh 0 
 2 kr 67 0022 726 rednoz 4448/7601  1 hn 18 9031 rednoz 039/971
 2 hn 96 0002 0201 rednoz 588/7101  0 hn 68 6261 rednoz 8572/621
 5 hn 18 - 4501 rednoz 7875/228  3 hn 29 7512 eirellitra roojam .peg 24/742

183/1439 gep. kolonel NOI leger 2287 78 nh 3  965/6805 gep. officier marine 1153 3400 54 nh 3 
 3 kr 86 0015 2021 rednoz 172/5601  2 hn 07 4823 rednoz 585/411
 3 hn 94 0044 0891 rednoz 8244/129  3 kr 17 8254 eirelavac roojam-laareneg .peg 1913/71
 2 hn 67 0085 0712 rednoz 671/9901  3 hn 95 4976 eez ret nietipak-tnanetiul .peg 485/411
 2 hn 37 0053 4132 rednoz 3983/0401       
 4 hw 77 - 9497 eez ret tnanetiul-nietipak .peg 4726/628       
 5 hn 76 009.31 025.52 rednoz 7624/4311       

1860 7 vrouwen zonder beroep      1915 7 vrouwen zonder beroep      
 2 hn 09 006 89 ewudew 1344/4401  2 hn 17 582 dwuhegno 2536/37
 3 r 87 - 622 dwuhegno 5354/229  2 hn 07 292 dwuhegno 9546/47
 2 hn 68 006 482 dwuhegno 2632/689  2 hn 76 345 dwuhegno 285/411
 2 kr 04 055 674 ewudew 3031/878  3 gd 66 568 ewudew 6116/27
 0 hn 36 0001 966 dwuhegno 5986/669  0 gd 73 709 dwuhegno 0826/37
 2 hn 38 009 247 dwuhegno 5552/789  2 hn 28 1901 ewudew 5811/181
 0 hn 56 0041 5121 ewudew 3/0401  3 hn 26 1621 dwuhegno 8713/71
 3 le 27 0061 3141 ewudew 0754/7311  2 kr 77 6531 ewudew 4734/522
 3 hn 88 0004 6441 ewudew 522/628  4 le 37 0252 dwuhegno 177/511
 4 hn 47 0043 4941 dwuhegno 0954/229  3 hn 77 8752 dwuhegno 6883/02
 2 kr 85 0051 5451 ewudew 2958/8601  4 hw 26 8933 dwuhegno 8521/811
 0 gd 59 0004 3081 ewudew 6363/0311  0 hn 18 8693 ewudew 0162/51
 3 kr 68 0057 1912 ewudew 7944/4401       
 4 hn 96 0065 0262 ewudew 1144/4401       
 1 kr 77 0052 3793 dwuhegno 4668/8601       
 3 hn 27 - 870.11 ewudew 4114/3311       
 4 in 17 005.21 809.41 dwuhegno 5363/0311         

Bronnen: 
Adresboeken 
NNA 
akten burgerlijke stand 
bevolkingsregister 
kohieren van de plaatselijke directe belasting naar het inkomen 
 
Legenda: 
inb = waarde van de inboedel in guldens 
lft = leeftijd 
ink = inkomen 1912, -: komt niet voor in het kohier van 1912 
rel = religie: nh = Nederlands-hervormd, rk = rooms-katholiek, el = evangelisch-luthers, dg = doopsgezind, hh = hernhutters, 
ni = Nederlands-israelitisch, pi = Portugees-israelitisch, wh= Waals-hervormd, r = remonstrants, 
cg = christelijk-gereformeerd, p = protestant, g = geen geloof. 
b = klasse boekenbezit: 0 = geen boeken, 1 = alleen kerkboek, 2 = weinig boeken, minder dan ƒ 5, 3 = midden, tussen de ƒ 5 en ƒ 50, 4 = veel, tussen de ƒ 50 en 
 
 
ƒ 100, 5 = bibliotheek, meer dan ƒ 100.
k + w = koopman en winkelier   
 
 
 
 
 
Tabel 2 Boekenbezit naar waarde van de inboedel, specificatie ‘geen boeken’ en ‘alleen kerkboek’ (absolute aantallen) 

 
  1915   

<1000 1000-2000 >2000 
4 14 5  19 
0 2  1 3 

25 15 2 3 20 
7 9 8 5 22 
9 0 4 5 9 

 0 1 6 7 
80 40 20 20 80 

 
Bron: tabel 1 van deze bijlage 

otaal  t otaal  t

v

 
 
Tabel 3 Boekenbezit naar leeftijd (%) 

 
   1860 1860, gemiddeld   1915 1915, gemiddeld 
leeftijd <60 > 60   <60 > 60  
geen, kerkboek 33 27 30  31 24 27,5 

midden 26 17 21  29 27 27,5 

totaal  100 100 100  100 100 100 
absoluut aantal  39 41 80  35 45 80 
 
Bron: tabel 1 van deze bijlage 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4 Boekenbezit naar burgerlijke staat (absoluut en %) 
 
   1860     1915  
burgerlijke staat 1 % 2 %  1 % 2 % 
geen, kerkboek 22 32 2 17  16 27 5 25 
weinig  20 29 5 42  15 25 5 25 
midden 14 20 3 25  15 25 7 35 
veel, bibliotheek 12 18 2 17  13 22 3 15 
totaal  100  100   100  100 
absoluut aantal 68  12   60  20  
 
1 = gehuwde echtparen, weduwnaars en ongehuwde mannen 
2 = ongehuwde vrouwen en weduwen 
 Bron: tabel 1 van deze bijlage 
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Bijlage 4: Boekenbezit van erflaters en van alle Haarlemse 
huishoudens, 1912

Van	de	erflaters	die	overleden	tussen	1910	en	1915	is	bekend	tot	welke	categorie	boekenbezit	ze	
behoorden.	Tevens	weten	we	van	de	meesten	van	hen	het	jaarinkomen.	Er	is	dus	een	relatie	te	
leggen	tussen	inkomen	en	boekenbezit.	Omdat	we	ook	het	inkomen	van	álle	Haarlemse	hoof-
den	van	huishoudens	kunnen	berekenen,	is	te	schatten	hoe	het	boekenbezit	van	alle	Haarlemse	
huishoudens	was.	Deze	berekening	wordt	hieronder	toegelicht.	Zij	valt	uiteen	in	drie	stappen:
a.	het	schatten	van	de	inkomensstratificatie	van	alle	Haarlemse	huishoudens;
b.	het	vaststellen	van	de	inkomensstratificatie	van	de	erflaters;
c.	het	vertalen	van	het	boekenbezit	van	de	erflaters	naar	dat	van	de	Haarlemse	huishoudens.

Stap a In	1912	werden	alle	hoofden	van	huishoudens	en	meerderjarige,	inwonende	personen	
aangeslagen	 in	de	plaatselijke	 inkomensbelasting	als	zij	een	 inkomen	hadden	van	meer	dan	
ƒ	500	per	jaar.	De	te	betalen	belasting	was	4,9	procent	van	het	inkomen.	In	1897	was	deze	be-
lasting	ingevoerd,	vóór	1897	was	niet	het	jaarlijkse	inkomen,	maar	de	jaarlijkse	vertering	de	
belastinggrondslag.	 Het	 is	 niet	 bekend	 hoe	 het	 jaarlijkse	 inkomen	 werd	 vastgesteld.	 Dat	 de	
belastingdienst	het	wel	eens	bij	het	verkeerde	eind	had,	blijkt	uit	doorhalingen	in	het	kohier.	
Meestal	lag	aan	de	doorhaling	een	verzoek	tot	kwijtschelding	wegens	armoede	ten	grondslag.	
Dat	mensen	met	weinig	inkomen	onder	de	belasting	uit	trachtten	te	komen,	is	wel	begrijpelijk,	
want	de	niet-progressieve	belasting	drukte	zwaar	op	de	lage	inkomens.	Bij	een	inkomen	van	
ƒ	600	per	jaar,	ofwel	ƒ	12	per	week,	was	het	belastingbedrag	bijna	ƒ	30.

Het	belastingkohier	geeft	van	alle	belastingplichtigen	aan	in	welke	inkomensklasse	ze	wer-
den	aangeslagen.	Voor	het	schatten	van	de	inkomensstratificatie	van	alle	Haarlemmers	is	het	
echter	niet	alleen	van	belang	om	te	weten	wie	belastingplichtig	was,	maar	ook	wie	dat	niet	was.	
Door	het	aantal	aangeslagen	hoofden	van	huishoudens	(inclusief	het	aantal	alleenstaanden)	te	
vergelijken	met	het	aantal	hoofden	van	huishoudens	zoals	bekend	uit	de	volkstelling,	 is	een	
indruk	te	krijgen	van	het	aantal	huishoudens	dat	niet	belastingplichtig	was,	omdat	hun	inko-
men	onder	de	grens	van	ƒ	500	bleef.

Het	aantal	Haarlemse	aangeslagenen	was	bijna	16.000,	bijna	evenveel	als	het	aantal	huis-
houdens,	maar	dat	betekent	niet	dat	er	weinig	huishoudens	buiten	de	belasting	vielen.	In	een	
aantal	gevallen	ging	het	niet	om	een	gezinshoofd	of	alleenstaande,	maar	om	inwoning	of	ten	
onrechte	opgelegde	aanslagen.	Rekening	houdend	met	nog	wat	gevallen	waardoor	een	scheef	
beeld	zou	ontstaan,	gaat	het	om	ongeveer	10	procent	van	de	aanslagenen;	er	waren	dus	op	1	
januari	1912	circa	14.000	aangeslagen	huishoudens.

Het	 aantal	 huishoudens	 per	 31	 december	 1909	 uit	 de	 volkstelling	 is	 vervolgens	 iets	 ver-
hoogd,	omdat	de	bevolking,	en	dus	het	aantal	huishoudens,	nog	wat	groeide,	overigens	veel	
minder	snel	dan	tussen	1880	en	1900.	Er	waren	in	1912	ongeveer	16.500	Haarlemse	huishou-
dens.	Ruim	14.000	aanslagen	op	een	aantal	van	16.500	huishoudens	betekent	dat	ongeveer	15	
procent	van	de	hoofden	van	huishoudens	niet	werd	aangeslagen	in	de	belasting.	Dat	dit	niet	
meer	is	dan	een	globale	schatting,	spreekt	voor	zich.	Dit	is	een	van	de	redenen	waarom	in	tabel	
4.1	van	hoofdstuk	4	geen	onderscheid	is	gemaakt	tussen	inkomens	van	ƒ	500	en	minder	en	die	
van	ƒ	500	tot	ƒ	1000.

Vervolgens	is	een	steekproef	genomen	van	duizend	aangeslagenen	uit	het	kohier	van	1912,	
dat	alfabetisch	is	opgesteld.	Deze	mensen	zijn	verdeeld	over	de	klassen	van	de	inkomstenbe-
lasting.	Deze	stratificatie	is	omgerekend	naar	het	totaal	aantal	huishoudens.	Uitgaande	van	15	
procent	niet-aangeslagenen,	is	de	verdeling	van	de	huishoudens	over	de	diverse	klassen	van	de	
inkomstenbelasting,	enigszins	afgerond,	weergegeven	in	tabel	4.1	van	hoofdstuk	4.
Stap b De	volgende	fase	is	het	opzoeken	van	de	erflaters	in	het	kohier	van	1912.	Kohieren	uit	
eerdere	jaren	hebben	als	nadeel	dat	ze	niet	alfabetisch,	maar	op	adressen	binnen	wijken	zijn	
ingedeeld,	wat	het	opzoeken	van	individuen	complex	maakt.	Latere	kohieren	dan	dat	van	1912	
hebben	als	nadeel	dat	erflaters	die	na	dat	jaar	overleden	er	niet	in	voorkomen;	daarom	is	de	
keuze	 gevallen	 op	 het	 kohier	 van	 1912.	 Van	 de	 tachtig	 erflaters	 waren	 er	 67	 in	 het	 kohier	 te	
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vinden,	de	overigen	hadden	een	jaarinkomen	onder	de	belastinggrens	van	ƒ	500,	overleden	
eerder	of	waren	geen	hoofdbewoner.	Formeel	moesten	inwonende	volwassenen	met	een	inko-
men	van	meer	dan	ƒ	500	belasting	betalen,	maar	het	is	niet	vreemd	dat	deze	mensen	soms	aan	
de	aandacht	van	de	fiscus	ontsnapten.	Van	vijf	erflaters	is	aan	te	nemen	dat	zij	niet	in	het	kohier	
voorkomen,	omdat	hun	inkomen	te	laag	was.	De	inkomens	van	72	erflaters	zijn	dus	bekend.	
Het	is	nu	mogelijk	een	tabel	te	maken	met	de	verdeling	van	de	erflaters	naar	inkomensklasse	
en	klasse	van	het	boekenbezit.	Uit	deze	tabel	is	duidelijk	hoezeer	de	erflaters	afwijken	van	de	
gehele	bevolking.

Stap c De	procentuele	verhouding	van	de	erflaters	per	inkomensklasse	over	de	diverse	catego-
rieën	boekenbezit	kan	vervolgens	ook	gebruikt	worden	om	alle	huishoudens	per	inkomens-
klasse	te	verdelen	over	de	categorieën	boekenbezit.	De	uitkomst	is	tabel	4.1	in	hoofdstuk	4.	
Een	 voorbeeld	 kan	 deze	 procedure	 verduidelijken.	 De	 erflaters	 in	 de	 inkomensklasse	 van	
ƒ	1000	tot	ƒ	2000	zijn	als	volgt	verdeeld	over	de	klassen	boekenbezit:	42	procent	heeft	hooguit	
een	kerkboek,	14	procent	heeft	‘weinig’	en	44	procent	valt	in	de	middencategorie.	Nemen	we	
nu	aan	dat	alle	huishoudens	in	die	categorie	ook	dit	patroon	vertonen,	dan	zijn	de	in	totaal	
2500	 huishoudens	 met	 dit	 inkomen	 naar	 rato	 te	 verdelen	 over	 de	 categorieën	 boekenbezit:	
respectievelijk	1050,	350	en	1100	huishoudens,	ofwel	42,	14	en	44	procent.	Door	deze	proce-
dure	wordt	de	oververtegenwoordiging	van	welgestelden	onder	de	erflaters	rechtgetrokken:	
het	 boekenbezit	 van	 de	 erflaters	 wordt	 alleen	 gebruikt	 om	 per	 inkomensklasse	 een	 min	 of	
meer	typische	verdeling	van	het	boekenbezit	vast	te	stellen,	en	vervolgens	wordt	de	inkomens-
verdeling	van	alle	huishoudens	als	uitgangspunt	genomen.	De	achterliggende	veronderstelling	
is	dat	de	werkelijke	bevolking	in	die	inkomensklasse	eenzelfde	soort	belangstelling	voor	boe-
ken	aan	de	dag	legt	als	de	erflaters.

Het	moge	duidelijk	zijn	dat	de	aantallen	van	deze	tabel	niet	meer	zijn	dan	een	indicatie	voor	
de	spreiding	van	het	boekenbezit.	Op	basis	van	de	gegevens	van	72	erflaters	worden	16.500	
huishoudens	 ingedeeld.	 Er	 schuilen	 echter	 wel	 meer	 adders	 onder	 het	 gras	 dan	 een	 smalle	
kwantitatieve	basis.	In	de	eerste	plaats,	de	erflaters	met	een	inkomen	lager	dan	ƒ	500	zijn	ver-
moedelijk	weinig	representatief.	Niet	alleen	gaat	het	om	een	klein	aantal	erflaters	(vijf),	maar	
het	is	aannemelijk	dat	er	met	deze	nalatenschappen	iets	bijzonders	aan	de	hand	was,	anders	
zou	voor	deze	erflaters	met	een	laag	inkomen	geen	inventaris	zijn	opgemaakt.	Meestal	was	dit	
het	bezit	van	een	huisje.	Dat	geldt	natuurlijk	niet	voor	de	hele	groep	die	minder	dan	ƒ	500	te	
besteden	had.	Dit	is	een	tweede	reden	om	tabel	4.1	in	hoofdstuk	4	geen	onderscheid	te	maken	
tussen	inkomens	van	ƒ	500	per	jaar	of	lager,	en	tussen	de	ƒ	500	en	ƒ	1000	per	jaar.

Ten	tweede:	de	erflaters	zijn	fors	ouder	dan	de	werkelijke	bevolking.	De	vraag	is	of	de	hoge	
leeftijd	 invloed	heeft	op	het	boekenbezit,	bijvoorbeeld:	hoe	ouder,	hoe	meer	boeken.	In	dat	
geval	wordt	het	boekenbezit	van	de	werkelijke	bevolking	overschat.	Het	blijkt	uit	bijlage	3,	ta-
bel	3	(boekenbezit	naar	leeftijd)	dat	vooral	erflaters	ouder	dan	zestig	veel	boeken	hadden	of	
een	bibliotheek.	Waarschijnlijk	is	dus	een	schatting	van	vijfhonderd	gezinnen	met	veel	boeken	
en	tweehonderd	met	een	bibliotheek	in	de	werkelijke	bevolking	(tabel	4.1	in	hoofdstuk	4)	be-
hoorlijk	aan	de	hoge	kant,	en	is	de	helft	daarvan	wellicht	reëler.	Maar	geldt	dat	eveneens	voor	
de	andere	categorieën?	Waarschijnlijk	is	er	een	overschatting	over	de	hele	linie,	maar	in	welke	
mate?	Van	de	erflaters	van	1915	was	ruim	de	helft	ouder	dan	zestig,	tegenover	slechts	18	pro-
cent	van	de	bevolking.	Driekwart	was	ouder	dan	vijftig,	tegenover	ruim	een	derde	van	de	be-
volking.	De	zestigplus-	en	zestigminerflaters	vertonen	niet	erg	verschillend	boekenbezit,	maar	
de	hele	groep	is	dus	behoorlijk	ouder	dan	de	werkelijke	volwassen	bevolking.

Tabel 1 Verdeling van de huishoudens en erflaters over 
de inkomensklassen, 1912  

 absoluut   %  
i nkomen huishoudens erf laters   huishoudens 
<500 2500 5  15 7 
500-1000 9500 25  58 28 
1000-2000 2500 14  15 19 
2000-4000 1100 12  7 17 
>4000 900 21  5 29 
totaal 16.500 72  100  100 

 

erf laters  
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De	leeftijdsbias	is	er	dus	wel,	maar	wat	betreft	de	erflaters	is	er,	behalve	voor	‘veel	boeken	of	
een	bibliotheek’,	niet	zoveel	verschil	tussen	degenen	die	jonger	of	ouder	zijn	dan	zestig.	Dat	
verschil	 is	evenmin	groot	als	we	de	 leeftijdsgrens	bij	vijftig	 jaar	 leggen.	Het	aantal	erflaters	
jonger	dan	veertig	 jaar	 is	echter	veel	 te	klein	om	op	basis	van	hún	boekenbezit	dat	voor	de	
volwassen	bevolking	jonger	dan	veertig	jaar	te	schatten.	De	vier	erflaters	jonger	dan	veertig	
spreiden	zich	overigens	netjes	over	de	klassen	van	het	boekenbezit,	behalve	dat	ze	in	de	hoog-
ste	klasse,	‘bibliotheek’,	niet	voorkomen.

In	het	kielzog	van	deze	kwestie	doemt	de	vraag	op	of	zich	geen	time-lag	voordoet:	kocht	de	
werkelijke	bevolking	allang	niet	veel	meer	boeken	dan	blijkt	uit	de	bestudering	van	een	bejaard	
segment	van	de	bevolking?	Als	het	om	de	hele	materiële	cultuur	gaat,	is	dit	punt	evident.	Elke	
jongere	zal	de	woninginrichting	van	zijn	grootouders	hopeloos	ouderwets	vinden.	Bestudeert	
de	historicus	nu	alleen	de	wooncultuur	van	deze	grootouders,	dan	bestudeert	hij	of	zij	die	niet	
van	 een	 bepaald	 jaar,	 maar	 van	 pakweg	 twintig	 tot	 dertig	 jaar	 eerder,	 toen	 de	 betreffende	
grootouders	zich	voor	de	laatste	keer	in	de	nieuwe	meubels	staken	(zie	ook	De	Kruif,	Liefheb-
bers, 109).	Met	boeken	ligt	het	toch	wat	anders.	Als	zich	een	leesrevolutie	voordoet	en	in	een	
maatschappij	vrij	plotseling	meer	gelezen	wordt	door	sommige,	of	alle	inkomensgroepen,	dan	
is	er	geen	reden	te	bedenken	waarom	de	ouderen	daaraan	niet	zouden	meedoen.	Het	is	dus	
niet	zo	waarschijnlijk	dat	een	leesrevolutie	leeftijdsspecifiek	zou	optreden.

Een	laatste	vertekening	is	het	feit	dat	de	beroepsstructuur	van	de	werkelijke	bevolking	wel	
eens	anders	kan	zijn	dan	de	beroepsstructuur	van	de	erflaters.	Uit	de	aard	van	de	bron	vloeit	
voort	dat	er	relatief	nogal	wat	mensen	zonder	beroep	onder	de	erflaters	zijn;	dat	zullen	er	be-
slist	minder	zijn	onder	de	levende	bevolking.	Er	is	echter	meer	aan	de	hand.	Zoals	uit	hoofd-
stuk	3	bleek,	is	er	een	verband	tussen	het	boekenbezit	en	de	beroepssfeer	waarin	de	erflater	
werkzaam	is.	Een	kwart	van	de	erflaters	van	1915	behoorde	tot	beroepsgroep	ii,	de	verzorgen-
de	 ambachten,	 kleine	 zelfstandigen,	 handelaren	 en	 ondernemers.	 Zij	 bleken	 onmiskenbaar	
minder	te	lezen	dan	een	qua	welstand	vergelijkbare,	andere	groep:	de	technische,	artistieke	en	
intellectuele	beroepen.	Maar	de	gegevens	in	hoofdstuk	3	zijn	niet	gebaseerd	op	een	aselecte	
steekproef	uit	de	beschikbare	boedelinventarissen,	maar	op	erflaters	die	zo	zijn	gekozen	dat	
welstands-	en	beroepsklassen	voldoende	‘bevolkt’	waren.	De	vraag	is	of	het	aandeel	van	de	
verzorgende	ambachten	enz.	in	de	werkelijke	bevolking	groter	of	kleiner	was	dan	het	kwart	in	
de	boedels.	Die	vraag	is	niet	te	beantwoorden:	de	gegevens	van	de	beroepstelling	van	1909	zijn	
helaas	niet	nauwkeurig	genoeg	om	ook	maar	iets	te	zeggen	over	het	relatieve	aandeel	van	de	in	
dit	onderzoek	gehanteerde	beroepsklassen	in	de	werkelijke	bevolking.	De	beroepstelling	van	
1909	geeft	namelijk	een	vrij	gedetailleerde	differentiatie	naar	een	groot	aantal	beroepen,	maar	
schaart	tegelijkertijd	een	flinke	hoeveelheid	beroepsbeoefenaren	onder	de	categorie	overige	
beroepen.

Na	het	voorgaande	zal	duidelijk	zijn	dat	de	cijfers	over	het	boekenbezit	van	de	Haarlemse	
huishoudens	in	1912	niet	meer	kunnen	zijn	dan	een	indicatie.	Tabel	4.1	van	hoofdstuk	4	is	ge-
baseerd	op	een	aantal	schattingen,	aannames	en	selecties.	Daarnaast	is	tabel	4.1	een	min	of	
meer	logisch	gevolg	van	de	aanwezigheid	van	inkomenskohieren	waarin	vrijwel	alle	huishou-
dens	voorkomen.	Andere	onderzoekers	hebben	andere	selectiemethoden	gehanteerd	en	heb-
ben	zich	gebaseerd	op	andere	soorten	bronnen	naast	de	boedelinventarissen.	Daardoor	zijn	
vergelijkingen	met	de	uitkomsten	van	soortgelijk	onderzoek	vrijwel	onmogelijk.	Als	een	on-
derzoeker	bijvoorbeeld	vaststelt	dat	in	60	procent	van	de	boedels	geen	boek	was	te	vinden,	
dan	is	het	van	belang	te	weten:	60	procent	waarvan?	Het	maakt	verschil	of	alle	boedels,	of	een	
representatieve	steekproef	hiervan,	uit	een	bepaald	tijdvak	zijn	onderzocht,	of	dat	een	cluster	
boedels	is	samengesteld,	zodat	de	normale	scheve	verdeling	–heel	veel	van	het	ene	en	weinig	

Tabel 2 Leeftijd erflaters en Haarlemse bevolking in 1909, 
ouder dan 25 jaar  

leefti jd  erf laters  aantal  erf laters  %  bevolking % 

25-30                0                                         0                            16 

30-40                        4                                         5                            28 

40-50 15 19 22 

50-60 16 20 16 

ouder dan 60 45 56 18 
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van	het	andere	soort	–	wordt	rechtgetrokken.	Iedereen	doet	dat	op	zijn	eigen	manier,	gestuurd	
door	de	beschikbaarheid	van	boedelinventarissen.

Voor	de	vergelijkbaarheid	van	uitkomsten	is	het	ook	de	vraag	of	een	onderzoeker	wel	of	
niet	voldoende	andere	bronnen	heeft	om	de	uitkomsten	om	te	rekenen	naar	de	hele	bevolking,	
soms	naar	de	hele	overleden	bevolking,	soms	naar	de	hele	werkelijke,	 levende	bevolking.	Er	
zijn	immers	grote	verschillen	tussen	de	uitkomsten	van	‘het’	boekenbezit	gebaseerd	op	alleen	
de	boedels,	en	die,	waarin	een	poging	wordt	gedaan	het	boekenbezit	van	de	hele	bevolking,	
‘dead	or	alive’,	te	schatten.	Ter	illustratie:	tabel	2	uit	bijlage	3	(boekenbezit	naar	waarde	inboe-
del,	1860	en	1915)	geeft	aan	dat	22	van	de	80	erflaters	in	1915	geen	boeken	in	huis	had,	of	hoog-
uit	een	kerkboek.	Dit	is	27,5	procent,	terwijl	omgerekend	dit	voor	37	procent	van	de	bevolking	
geldt.	De	verschillen	worden	groter	naarmate	men	in	hogere	categorieën	boekenbezit	komt:	9	
procent	van	de	erflaters	van	1915	(7	van	de	80	erflaters)	had	een	bibliotheek,	terwijl	dit	voor	de	
bevolking	maar	1	procent	is.	Vanzelfsprekend	zijn	onderzoeken	naar	de	hoeveelheid	en	soort	
boeken	in	boedels	en	de	veranderingen	daarin	waardevol	binnen	de	kaders	van	het	onderzoek	
zelf.	De	problemen	ontstaan	bij	vergelijkingen	met	de	uitkomsten	van	andere	onderzoeken.

Een	 schatting	 binnen	 de	 in	 een	 onderzoek	 vastgestelde	 kaders	 is	 dus	 minder	 problema-
tisch.	De	cijfers	over	het	boekenbezit	in	de	Haarlemse	huishoudens	in	1912	zijn	schattingen,	
maar	het	is	aannemelijk	te	maken	dat	de	situatie	er	22	jaar	eerder,	in	1890,	heel	anders	uit	zag	
(zie	bijlage	8	en	tabel	7.1).	Alle	mitsen	en	maren	die	hierboven	staan,	gelden	namelijk	veel	min-
der	voor	de	vergelijking	tussen	1890	en	1915,	gebaseerd	op	min	of	meer	dezelfde	bronnen	over	
het	inkomen	van	de	Haarlemse	huishoudens.

Bronnen:
Bijlage	3,	tabel	1.
Gemeenteverslag	1912,	61.
nha,	Archief	van	de	gemeenteontvanger	1811-1961,	inv.nrs.	561-564,	kohieren	van	de	plaatse-
lijke	directe	belasting,	1912.
Volkstelling 1909.
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Bijlage 5: Beroepen en sociale status van de leden van 
het Leesmuseum

De	 personele	 belasting	 is	 een	 redelijke	 maatstaf	 voor	 de	 sociale	 groep	 waartoe	 iemand	 be-
hoort.	We	hebben	alleen	de	beschikking	over	de	aanslagen	in	de	personele	belasting	van	dege-
nen	die	kiesrecht	voor	de	gemeenteraad	hadden.	In	Haarlem	waren	dat	de	mannen	die	in	de	
drie	rijksbelastingen,	waarvan	de	personele	belasting	er	één	is,	ƒ	25	of	meer	betaalden.	Onge-
veer	één	op	de	vijf	volwassen	mannen	was	kiesgerechtigd	voor	de	gemeenteraad,	de	drempel	
voor	het	kiesrecht.	De	kiesgerechtigden	werden	opgenomen	in	de	kiezerlijsten,	met	vermel-
ding	van	de	afzonderlijke	bedragen	voor	de	drie	rijksbelastingen.

Uit	de	bovenstaande	tabel	blijkt	dat	van	degenen	van	wie	we	de	personele	belasting	kennen,	
er	42	minder	dan	ƒ	100	betaalden	en	43	meer	dan	ƒ	100.	Uit	ander	onderzoek	is	bekend	dat	
ongeveer	bij	ƒ	100	de	grens	ligt	tussen	elite	en	de	rest.	Ter	vergelijking	zijn	de	leden	van	het	
chique	Haarlemse	leesgezelschap	De	Vereeniging	opgenomen.

Degenen	die	‘onbekend’	zijn,	die	dus	niet	op	de	kiezerslijsten	voorkomen,	zijn	niet	per	se	
van	een	totaal	andere	sociale	klasse	dan	degenen	die	wel	op	de	lijsten	staan.	In	de	eerste	plaats	
zijn	dit	de	dertien	vrouwelijke	leden	van	het	Leesmuseum	en	vijf	van	De	Vereeniging.	Omdat	
vrouwen	geen	kiesrecht	hadden,	kwamen	ze	niet	op	de	lijsten	voor.	Van	andere	leden	die	niet	
op	de	kiezerslijsten	voorkomen,	is	ook	wel	verklaarbaar	waarom	dat	het	geval	is.	Er	is	één	lid	
van	het	Leesmuseum	die	niet	in	Haarlem	woonde	en	dus	buiten	de	Haarlemse	lijsten	valt.	Dan	
zijn	er	nog	een	paar	leden	die	geen	hoofdbewoner	zijn,	waardoor	ze	geen,	of	veel	minder	be-
lasting	betalen	en	dus	onder	het	minimum	van	ƒ	25	blijven.	Ook	zijn	er	onder	de	‘onbekenden’	
nogal	wat	alleenstaande	leden.	Ze	woonden	vaak	op	kamers,	waardoor	hun	personele	belas-
ting	laag	uitviel.

Maar	er	zijn	er	ook	die	minder	welgesteld	waren	dan	de	doorsneeleden.	Verschillende	be-
roepsgroepen,	zoals	leraren,	predikanten,	ambtenaren,	uitgevers	en	renteniers,	kenden	zowel	
beroepsbeoefenaren	 die	 met	 bescheiden	 middelen	 moesten	 rondkomen,	 als	 welgestelde	 tot	
zeer	welgestelde.	Zo	is	er	een	aantal	leden	van	het	Leesmuseum	aan	te	wijzen,	die	qua	beroep	
zeker	tot	de	middengroepen,	ofwel	de	kleine	burgerij	behoren	en	wier	welstand	niet	voldoende	
is	om	de	censusdrempel	te	halen.	Het	gaat	om	twaalf	leden.	Hun	beroepen	zijn:	één	doopsge-
zind	predikant,	drie	emeritus	predikanten,	drie	onderwijzers,	drie	leraren,	één	boekhandelaar	
en	één	rentenier.	Bij	De	Vereeniging	komt	deze	categorie	niet	voor.

Tabel 1 Beroepen van leden van het Leesmuseum, 1885 
 

beroep  absoluut %   

 22 82 nerarel

 11 41 netnakiderp

kooplieden, fabrikanten, bankiers 16 12 

vrije beroepen, hoge ambtenaren  39 30 

boekhandelaren, uitgevers, redacteuren 12                          9 

 61 02 peoreb rednoz

totaal  129 100 

 

 
Tabel 2  Aanslag personele belasting, leden Leesmuseum  
en De Vereeniging, 1885 
 

a anslag pb sociale  groep LM Ver.  

  5 44  dnekebno

ƒ 50 – ƒ 100 hogere middengroepen 34 3 

ƒ 100 – ƒ 250 gegoede burgerij 36 6 
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Het	is	mogelijk	om	boven	het	niveau	van	ƒ	100	aan	personele	belasting	per	beroepsgroep	een	
vergelijking	te	maken	tussen	het	totale	aantal	belastingbetalers	in	deze	categorie	en	het	aantal	
leden	van	het	Leesmuseum,	respectievelijk	De	Vereeniging:

Deze	tabel	moet	als	volgt	gelezen	worden:	van	de	vijf	welgestelde	leraren	werden	er	vier	lid	van	
het	Leesmuseum,	van	de	welgestelde	predikanten	werd	meer	dan	de	helft	lid,	maar	beide	groe-
pen	waren	niet	vertegenwoordigd	bij	De	Vereeniging.	Van	de	vijftien	winkeliers	en	ambachts-
bazen	die	meer	dan	ƒ	100	aan	personele	belasting	betaalden,	werd	niemand	lid.	In	totaal	26	
van	de	65	(40	procent)	welgestelde	Haarlemmers	met	een	vrij	beroep	enz.	werden	lid	van	het	
Leesmuseum	of	van	De	Vereeniging.	Ten	slotte:	er	waren	in	Haarlem	33	kiezers	die	meer	dan	
ƒ	250	aan	personele	belasting	betaalden.	Van	deze	33	waren	er	zeven	lid	van	het	Leesmuseum,	
vijf	van	De	Vereeniging,	samen	ruim	een	derde	van	alle	zeer	vermogende	burgers.

Bronnen:
Adresboek
Archief	Leesmuseum,	inv.nr.	639,	Naamlijst	van	de	leden,	1861-1884	en	inv.nr.	640,	Alfabeti-

sche	lijsten	van	de	leden,	1862-1913.
Archief	van	het	leesgezelschap	De	Vereeniging,	inv.nr.	2,	Ledenlijst	1887.
Bevolkingsregister.
Gemeentebestuur	Haarlem,	1813-1957,	inv.nr.	1504,	order	nr.	90:	Kiezerslijst	1885.

 
Tabel 3: Beroepen Haarlemse elite, leden van het Leesmuseum  
en leden van De Vereeniging, 1885, absolute aantallen 
 

beroep LM Ver.  Haarlemse el ite   

 5 0 4 nerarel

 9 0 5 netnakiderp

kooplieden, fabrikanten, bankiers                        7          0 51 

ambachtsbazen, winkeliers                                     0          0 15 

vrije beroepen, hoge ambtenaren                     18          8 65 

boekhandelaren, uitgevers, redacteuren           5           1                9 

 84 2 4 peoreb rednoz

totaal  43 11 202 
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Bijlage 6: Het Leesmuseum: het lezersonderzoek

Bronnen
Er	zijn	twee	belangrijke	series	die	veel	informatie	geven	over	het	leengedrag.	De	eerste	serie	is	
het	register	voor	het	bespreken	van	uit	te	lenen	boeken,	in	twaalf	delen.	Ik	noem	deze	serie	het	
reserveringsregister.	Deze	serie	loopt	van	1873	tot	en	met	1913.	Daarnaast	is	er	een	serie	van	
eveneens	twaalf	delen	uitleenregisters,	die	de	periode	1868	tot	1914	beslaat.	Het	probleem	bij	
het	gebruiken	van	deze	bronnen	is	dat	ze	elkaar	tot	begin	jaren	tachtig	ten	dele	overlappen.
Vanaf	begin	jaren	tachtig	is	het	systeem	duidelijk:	de	lezers	die	een	nieuw	aangeschaft	boek	
wilden	lezen,	schreven	hun	naam	in	het	reserveringsregister.	Bovenaan	elke	pagina	staat	één	
boektitel,	daaronder	zetten	de	lezers	hun	handtekening.	In	de	kantlijn	zette	de	conciërge	de	
dag	en	de	maand	(niet	het	jaar)	waarop	iemand	het	boek	kreeg.	Brachten	de	lezers	het	terug,	
dan	kreeg	een	volgend	iemand	het	boek.	Dat	was	niet	per	se	de	volgende	op	het	lijstje	van	re-
serveringen,	want	de	conciërge	hield	kennelijk	bij	dat	 iemand	niet	tien	boeken	tegelijkertijd	
kreeg.	Uiteindelijk,	als	iedereen	het	boek	had	gehad,	werd	een	streep	door	de	pagina	gehaald.	
Het	geheel	krijgt	daardoor	een	bepaald	chaotische	aanblik.	Uit	de	data	in	de	kantlijn	is	af	te	
leiden	dat	de	meeste	boeken	ongeveer	twee	jaar	circuleerden.

De	lezers	konden	op	twee	manieren	hun	gereserveerde	boek	in	handen	krijgen:	door	het	
zelf	mee	te	nemen	als	ze	aan	de	beurt	waren	of	door	het	te	laten	thuisbezorgen.	De	boeken	die	
werden	thuisbezorgd,	werden	door	de	conciërge	chronologisch	ingeschreven	in	een	heel	net	
uitleenregister,	waarin	ook	werd	opgetekend	wanneer	het	weer	retour	kwam.	Het	koppelen	
van	bepaalde	boeken	aan	leners	in	dit	register	is	dus	een	kwestie	van	bladzijde	voor	bladzijde	
doorlezen.	Misschien	hield	de	conciërge	ook	een	administratie	bij	van	de	nieuwe	boeken	die	
de	leden	zelf	meenamen,	maar	als	dat	zo	was,	is	deze	niet	bewaard	gebleven.	Hoe	het	systeem	
precies	werkte,	en	of	de	lezers	die	hun	gereserveerde	boeken	kwamen	ophalen	de	hele	dag	te-
rechtkonden,	is	me	niet	duidelijk	geworden.	De	verleiding	is	groot	de	rommelige	serie	reserve-
ringsregisters	te	laten	voor	wat	ze	is	en	de	keurige	serie	thuisbezorgde	boeken	te	analyseren,	
maar	van	alle	62	lezers	van	nieuwe	boeken	liet	nog	niet	de	helft	zijn	boeken	thuisbezorgen.	
Vandaar	dat	ik	vooral	het	reserveringsregister	heb	gebruikt.

Aanvankelijk	liepen	de	series	echter	door	elkaar.	De	nette	uitleenserie	is	aanvankelijk	hele-
maal	niet	zo	netjes.	In	de	eerste	jaren,	van	ongeveer	1868	tot	1880,	pakten	sommige	lezers	een	
boek	uit	de	kast	en	schreven	hun	naam	in	het	uitleenregister	of	in	een	alfabetisch	register,	of	ze	
schreven	hun	naam	in	geen	enkel	register	en	wandelden	met	boek	en	al	de	deur	uit.	Althans,	er	
raakten	veel	boeken	weg.	Het	reserveringsregister	werd	aanvankelijk	maar	weinig	gebruikt.	
Ook	lijkt	er	voor	ongeveer	1880	weinig	verschil	te	zijn	tussen	het	meenemen	van	oude	en	nieu-
we	boeken.	In	elk	geval	vinden	we	in	september	1880	in	het	uitleenregister	een	dringende	op-
roep:	‘De	leden	worden	er	op	opmerkzaam	gemaakt	dat	dit	boek	alleen	bestemd	blijft	voor	de	
aanteekeningen	van	de	heer	Schot	[de	conciërge].	De	werken	die	door	de	leden	worden	mede-
genomen	moeten	in	het	alfabetisch	register	worden	ingeschreven.’

Dat	lijkt	dan	wel	te	werken:	het	uitleenregister	bevat	niet	langer	handtekeningen	en	slordi-
ge	 notities	 van	 titels	 in	 diverse	 handschriften,	 tegelijkertijd	 krijgt	 het	 reserveringsregister	
meer	namen	per	titel.	Wil	men	dus	voor	de	periode	voor	1880	weten	hoeveel	maal	een	bepaald	
boek	wordt	uitgeleend	en	door	wie,	dan	is	het	nodig	zowel	het	uitleenregister	te	doorzoeken	
als	het	reserveringsregister.	Het	voordeel	van	het	reserveringsregister	na	1880	is	dat	alle	lezers	
van	één	boek	bij	elkaar	staan.

Naast	deze	uitleengegevens	over	nieuwe	boeken,	bestaat	ook	nog	een	snippertje	uitleen-
register	van	oude	boeken.	Het	 lijkt	erop	dat	aanvankelijk	dat	onderscheid	niet	zo	werd	ge-
maakt.	Na	circulatie	werd	een	boek	in	de	bibliotheek	opgenomen,	en	was	dan	ook	uitleen-
baar.	Twee	delen	van	dit	uitleenregister	van	‘oude	boeken’	zijn	bewaard	gebleven.	Ze	beslaan	
de	periode	van	juni	1885	tot	ongeveer	1890.	De	leden	schreven	hierin	zelf	hun	naam.	Het	is	
wel	een	soort	alfabetisch	register,	maar	er	is	voortdurend	verwarring	of	het	alfabet	slaat	op	
de	lener	of	op	de	auteur	van	het	boek.	Daarnaast	is	er	een	uitleenregister	van	tijdschriften	
over	de	periode	1880-1885.
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De	bronnen	rondom	de	uitlening	zijn	dus	vermoedelijk:
1.een	reserveringsregister,	bewaard	1873-1913,	betrouwbaar	vanaf	ongeveer	1880.	In	totaal	be-

vat	dit	register	ruim	honderdduizend	uitleningen.
2.een	uitleenregister	voor	thuisbezorgde	boeken,	bewaard	van	1868-1914,	eveneens	betrouw-

baar	vanaf	1880.
3.mogelijk:	een	alfabetisch	register	van	meegenomen	(nieuwe?)	boeken,	niet	bewaard.
4.een	alfabetisch	register	van	de	uitleen	van	oude	boeken,	juni	1885-circa	1890.
5.een	uitleenregister	van	tijdschriften,	periode	circa	1880-1885.

Deze	bronnen	wezen	in	de	richting	van	een	steekproefperiode	na	1880,	maar	ook	niet	zo	laat	
dat	het	Leesmuseum	alweer	op	zijn	retour	was,	hetgeen	zeker	de	aanschaf	van	boeken	en	de	
uitleencijfers	heeft	beïnvloed.	De	keuze	is	gevallen	op	circa	1885.

Methode
De	lezers	en	de	boeken	vormen	dynamische	bestanden:	er	komen	voortdurend	nieuwe	lezers	
bij	en	er	vallen	lezers	af,	nieuwe	boeken	worden	toegevoegd	aan	de	bestaande	collectie.	In	dit	
onderzoek	is	de	‘steekproefcollectie’	gedefinieerd	als	die	boeken	die	in	het	jaar	1885	circuleer-
den.	Dát	de	boeken	circuleerden	in	1885	is	op	te	maken	uit	het	uitleenregister.	Alle	boeken	die	
tussen	1	januari	en	31	december	in	het	uitleenregister	werden	opgetekend,	circuleerden	in	elk	
geval	in	dat	jaar.	Het	waren	boeken	die	in	1884	of	1885	waren	aangeschaft.	Het	gaat	om	292	
titels	van	nieuw	aangeschafte	boeken.

De	leden	zijn	al	degenen	die	het	hele	jaar	1885	lid	waren,	129	personen.	Zij	hadden	allemaal	
de	mogelijkheid	om	de	292	circulerende	titels	aan	te	vragen,	maar	dat	deden	er	maar	62,	de	
lezers	van	nieuwe	boeken.	Vervolgens	ben	ik	in	het	reserveringsregister	van	elk	van	deze	292	
titels	nagegaan	of	ze	door	de	62	lezers	werden	gelezen,	en	kwam	daarbij	op	10.017	uitleningen.	
De	129	leden	lazen	deze	boeken	niet	allemaal	in	1885,	maar	wel	in	een	periode	van	ongeveer	
twee	jaar,	want	zolang	circuleerden	boeken.	Alleen	is	niet	precies	aan	te	geven	welke twee	jaar,	
want	sommige	lezers	die	snel	een	boek	reserveerden,	lazen	de	steekproefcollectie	in	1884	en	
1885	en	anderen	vooral	 in	1885	en	1886.	Het	totaal	aantal	 leningen	van	10.017	betekent	dus	
ongeveer	vijfduizend	titels	per	jaar	voor	62	lezers.	Dit	komt	overeen	met	de	gegevens	van	het	
uitleenregister.	Omdat	dit	register	chronologisch	is,	is	heel	precies	vast	te	stellen	dat	23	lezers	
in	 1885	 gezamenlijk	 1881	 boeken	 leenden.	 Vertaald	 naar	 twee	 jaar	 en	 62	 lezers	 is	 dat	 10.141	
uitleningen.	Dat	klopt	dus	aardig.	In	de	tekst	spreek	ik	meestal	gemakshalve	van	de	uitlenin-
gen	in	1885,	maar	dan	bedoel	ik	de	hele	periode	waarin	de	boeken	van	de	steekproefcollectie	
werden	uitgeleend.

Boeken	 werden	 meer	 uitgeleend	 dan	 uit	 dit	 onderzoek	 blijkt:	 ze	 werden	 bijvoorbeeld	 in	
1884	geleend	door	mensen	die	ergens	voor	december	1885	opzegden,	of	ze	werden	in	1885	of	
1886	geleend	door	mensen	die	in	de	loop	van	1885	of	1886	lid	werden.	Die	vallen	buiten	de	62	
lezers.	Het	tellen	van	het	totaal	aantal	uitleningen	van	één	werk	is	behalve	arbeidsintensief	ook	
tamelijk	overbodig:	een	kleine	steekproef	laat	zien	dat	de	aantallen	leners	per	boek	weliswaar	
wat	hoger	uitkomen,	maar	dat	ze	in	dezelfde	mate	fluctueren	als	aan	de	hand	van	het	leenge-
drag	van	de	62	lezers	is	vast	te	stellen.	En	dat	is	logisch,	want	die	62	lezers	zijn	niet	fundamen-
teel	anders	dan	degenen	die	lid	worden	of	degenen	die	vertrekken.	Ook	de	62	lezers	zijn	geen	
stabiele	groep,	wel	over	1885,	maar	niet	over	een	paar	jaar	gezien.	Ze	waren	voor	1885	al	heel	
lang	lid,	of	juist	recent	in	Haarlem	komen	wonen	en	lid	geworden.	Wat	betreft	de	periode	na	
1885:	sommigen	van	‘de	62’	bleven	nog	lang	lid,	anderen	vertrokken	juist	uit	Haarlem,	gingen	
dood	of	zegden	hun	lidmaatschap	op.

Indeling in categorieën
Van	alle	129	leden	is	onderzocht	of	ze	ooit	iets	lazen	van	de	oude	of	nieuwe	collectie.	Het	blijkt	
dat	er	nogal	wat	leden	waren	die	erg	weinig	–	één	of	twee	boeken	–	leenden	in	twee	jaar	tijd.	
Die	heb	ik	bij	de	‘leeszaallezers’	gerekend,	zij	waren	toch	vooral	lid	van	het	Leesmuseum	van-
wege	de	leeszaal.	Ik	heb	de	grens	gelegd	bij	zes	boeken	of	minder	in	twee	jaar	tijd.	Dan	is	er	een	
categorie	van	achttien	leden	die	uitsluitend	of	vrijwel	uitsluitend	oude	boeken	leende,	en	een	
categorie	van	tien	leden	die	zowel	oude	als	nieuwe	boeken	leende.	Een	volgende	categorie	nam	
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nieuwe	boeken	zelf	mee,	daargelaten	of	ze	wel	eens	één	of	twee	oude	boeken	meenamen.	En	
er	is	ook	een	categorie	‘nieuw,	thuisbezorgen’,	met	lezers	die	wel	eens	een	paar	oude	boeken	
zelf	meenamen.	Als	iemand	bijvoorbeeld	282	nieuwe	boeken	leent	en	4	oude,	is	het	voor	de	
analyse	toch	helderder	om	dat	lid	in	te	delen	bij	de	categorie	‘leners	van	nieuwe	boeken’,	en	
iemand	die	bijvoorbeeld	174	nieuwe	en	83	oude	boeken	leent,	in	te	delen	bij	‘oude	en	nieuwe	
boeken’.	De	categorieën	zijn	dus	niet	honderd	procent	homogeen.
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Bijlage 7: Leengedrag in tabellen

 Tabel 1 De leden van het Leesmuseum, ingedeeld naar omvang van 
het aantal geleende oude en nieuwe boeken en sekse  
 

 aantal m aantal v aantal m+v % van alle leners 

minder dan 100 boeken 30 5 35 44 

van 100-200 boeken 15 1 16 20 

meer dan 200 boeken 24 5 29 37 

alle leners                                   69                  11                    80                      100 
 

Tabel 2 Beroep leden en gebruik van het Leesmuseum (%) 
 

 
 
Tabel 3 Leden naar sekse en gebruik van 
het Leesmuseum  

m/v I II III IV V  
aantal mannen        47 15         5       27 22 116 

aantal vrouwen         2 3 5 2 1 13 

mannen % 40       13         4       23 20 100 

vrouwen % 15 23 38 15         8       100 

 
  
 

Tabel 4 Gender huishouden en gebruik van het Leesmuseum (absolute aantallen)  

 I II III IV V I t/m V % alleen leeszaal 

 
Legenda tabel 2, 3 en 4 
I = alleen leeszaal 
II = alleen oude boeken 
III= oude en nieuwe boeken 
IV= alleen nieuwe boeken, zelf meenemen 
V= alleen nieuwe boeken, thuisbezorgen 
 
 

Tabel 5 Aantal en gemiddeld aantal geleende boeken (oud en nieuw) per beroepsgroep 
 

beroep uitleningen aantal leners gemiddeld  
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Tabel 6 Vergelijking genreverdeling steekproefcollectie (coll.) en 
genreverdeling uitleningen (uitl.) nieuwe boeken 
 
genre  Aantal coll.  %  Aantal uitl. %  

 

 

Tabel 7 Geleende nieuwe boeken naar beroep en genre (%) 

beroep Romans Poëzie Toneel  g+g p+m b+m rest 

 8 5 4 9 5 7 26 srezjiwredno ,nerarel

predikanten en emeritus predikanten 62 7 5 8 4 5 9 

ondernemers en kooplieden 65 6 4 9 3 5 8 

vrije beroepen, hoge ambtenaren, officieren 61 6 5 9 5 5 9 

boekenvak, journalistiek 60 7 5 8 5 6 9 

 8 6 4 8 4 7 36 peoreb rednoz

Arentina Arendsen 59 4              11                 8 6 5 6 

Daniël de Haan 72 7 3 9 2 3 4 

 9 5 4 9 4 7 26 srenel ella

Legenda: 
g+g = geschiedenis, reisverslagen, geografie 
p+m = politiek of maatschappij 
b+m = biografie, memoires, brieven 
 
 

 
Tabel 8 Geleende nieuwe boeken naar religie (alleen Nederlands-hervormd en  
rooms-katholiek) en genre (%) 
 

religie romans poëzie toneel  g+g p+m b+m rest 1 2 3 

 
Legenda: 
g+g = geschiedenis, reisverslagen, geografie  1= aantal geleende nieuwe boeken 
p+m= politiek of maatschappij   2= aantal leners 
b+m= biografie, memoires, brieven  3= gemiddeld aantal boeken per lener 
 

 

Tabel 9 Geleende nieuwe boeken naar klasse personele belasting en genre (%) 
 

klasse pb romans poëzie toneel  g+g p+m b+m rest 1 2 3 

Legenda: zie tabel 8 
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Toelichting op aantallen huishoudens in tabel 11 t/m 14
De	 24	 huishoudens	 met	 alleen	 mannen	 zijn	 allemaal	 eenpersoonshuishoudens.	 Daarvan	 is	
van	vijftien	het	leesgedrag	onbekend,	omdat	ze	alleen	in	de	leeszaal	komen.	Van	negen	is	wel	
vast	te	stellen	hoevéél	oude	en	nieuwe	boeken	ze	lenen,	maar	drie	van	deze	negen	huishoudens	
tellen	niet	mee	in	genreverdelingen	enzovoort,	omdat	ze	alleen	oude	boeken	lenen.	Er	blijven	
dus	zes	eenpersoonsmannenhuishoudens	over	om	‘mannelijk’	leesgedrag	te	onderzoeken. 

Tabel 10 Geleende nieuwe boeken naar leeftijdscategorie en genre (%)  

leeftijd romans poëzie toneel  g+g p+m b+m rest 1 2 3 

<35 jaar 62 8 4 8 4 5 9 2366 14 169 

35-55 jaar 63 6 5 9 4 5 8 4899 29 169 

>55 jaar 61 7 5 9 4 5 9 2752 19 145 

alle leners 62 7 4 9 4 5 9 10.017 62 162 

Legenda: zie tabel 8 

 

Tabel 11 Aantal en gemiddeld aantal geleende boeken (oud en nieuw) naar gender  
huishouden (hh) 

 aantal aantal hh gemiddeld 

 
 

Tabel 12 Geleende nieuwe boeken naar gender huishouden en genre (%) 
 
 romans poëzie toneel g+g p+m b+m Rest 1  2 

Legenda: zie tabel 8 
1 = absoluut aantal geleende boeken 
2 = aantal huishoudens 
 

 
Tabel 13 Geleende nieuwe boeken naar gender huishouden en taal (%) 
 
 Duits Engels Frans Nederlands 1 2 

 Legende: zie tabel 12 

 

 
Tabel 14 Geleende nieuwe boeken naar gender huishouden en sekse auteur (%) 

 mannelijke auteurs  vrouwelijke auteurs 1 2 

Legende: zie tabel 12 
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Tabel 14 Geleende nieuwe boeken naar gender huishouden en sekse auteur (%) 

 mannelijke auteurs  vrouwelijke auteurs 1 2 

Legende: zie tabel 12 

 



475

Van	de	elf	huishoudens	met	alleen	vrouwen	zijn	er	twee	van	wie	we	het	leesgedrag	niet	weten,	
omdat	ze	alleen	in	de	leeszaal	komen.	Van	de	resterende	negen	zijn	er	vier	die	bestaan	uit	één	
vrouw,	en	vijf	uit	huishoudens	met	meer	vrouwen.	Van	deze	negen	huishoudens	zijn	er	drie	die	
alleen	oude	boeken	lezen,	dus	van	zes	van	deze	negen	is	het	leesgedrag	op	het	niveau	van	gen-
re	enz.	te	onderzoeken.	Van	deze	zes	zijn	er	drie	die	uit	één	vrouw	bestaan,	drie	andere	be-
staan	uit	twee	vrouwen.

Gemengde	huishoudens	bestaan	in	alle	gevallen	uit	minimaal	twee	volwassenen,	bijvoorbeeld	
een	echtpaar,	een	weduwnaar	met	een	volwassen	dochter	of	nicht,	of	een	vrouw	die	nog	bij	
haar	ouders	woont.	Van	de	94	gemengde	huishoudens	is	van	32	het	leesgedrag	onbekend,	om-
dat	dit	leeszaalbezoekers	zijn.	Twaalf	huishoudens	lezen	alleen	oude	boeken.	Er	blijven	dus	
vijftig	huishoudens	over	om	het	leesgedrag	per	‘gemengd’	huishouden	te	onderzoeken.

Alle	leden	zijn	129	mensen,	van	wie	80	boeken	lenen.	62	leden	lenen	uitsluitend	nieuwe	boe-
ken.	Van	de	laatste	groep	horen	50	leden	tot	gemengde	huishoudens,	6	tot	vrouwenhuishou-
dens	en	eveneens	6	tot	mannenhuishoudens. 

Tabel 17 Spreiding uitlening Nederlandse ‘top tien ’ over tien leners met uiteenlopende  
aantallen geleende boeken 
 

 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 titel  naam auteur

  Waarheen? avaJ nav italeM          

Antoinette Ontwaakt als een vlinder           

Justus van Maurik Burgerluidjes           

Bernarda Taco Vaalsma           

J.H. Hooijer Mijnheer Daniël           

A.S.C. Wallis Vorstengunst         

Carel van Nievelt Ahasverus. Nieuwe Phantasiën           

F.A. Buijs Novellen uit het kleinsteedse leven         

A. Hoek Niet verlaten      

F. Nagtglas Uit het Zeeuwse volksleven           

A.L.H. Obreen In Spanje. Reisindrukken           

  Ontrouw? hcrubreT .C          
 
Legenda: kolom 1 t/m 10: tien afzonderlijke leners 
Beroepen van deze leners, tussen haakjes aantal door hen geleende boeken 
1 = advocaat (32)    6 = man zonder beroep (168) 
2 = predikant (32)    7 = Daniël de Haan (174) 
3 = leraar HBS (73)    8 = kantonrechter (209) 
4 = Arentina Arendsen (98)   9 = predikant (285) 
5 = uitgever (144)    10 = vrouw zonder beroep (288) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabel 15 Geleende nieuwe romans naar gender huishouden 

 aantal geleende romans  % van alle leningen 

mannenhuishoudens 421 65 

vrouwenhuishoudens 624 66 

gemengde huishoudens 5174 61 

alle leners 6219 62 

Tabel 16 Geleende nieuwe Franse romans naar gender huishouden 

 aantal geleende 
Franse romans  

% van alle geleende romans 
 

mannenhuishoudens 103 24 

vrouwenhuishoudens 170 27 

gemengde huishoudens 1287 25 

alle leners 1560 25 
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Tabel 18 Aantal titels van auteurs van  
de Nederlandse ‘top tien’ in collecties  
van Haarlem en Arnhem 

naam auteur Haarlem Arnhem 

 
Tabel 19 Voorbeelden van auteurs met veel titels in collecties van Haarlem en Arnhem   

Nederlandstalige auteurs Haarlem Arnhem Franse auteurs Haarlem  Arnhem Duitse auteurs Haarlem Arnhem 

 

 
Tabel 20 Boekenbezit en gebruik van het Leesmuseum  
(absolute aantallen) 
 

boekenbezit leeszaal grote leners 

minder dan ƒ 50 aan boeken  6 4 

tussen ƒ 50 en ƒ 100 aan boeken 1 1 

meer dan ƒ 100 aan boeken 6 6 
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boekenbezit leeszaal grote leners 

minder dan ƒ 50 aan boeken  6 4 

tussen ƒ 50 en ƒ 100 aan boeken 1 1 

meer dan ƒ 100 aan boeken 6 6 
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Bijlage 8: Inkomensverhoudingen in 1890 en 1912

De	cijfers	van	1890	zijn	berekend	op	basis	van	het	Kohier van de Plaatselijke Directe Belasting 
der Gemeente Haarlem, dienst 1891;	dit	is	een	gedrukt	exemplaar,	bibliotheek	nha.	Latere	kohie-
ren,	zoals	die	van	1912,	bevinden	zich	in	het	archief	van	de	ontvanger,	zie	bijlage	4.	De	plaatse-
lijke	directe	belasting	werd	in	1890	geheven	op	de	‘vertering’,	dat	wil	zeggen	de	uitgaven,	per	
gezin	per	jaar.	Inwonende	personen	(meestal	kinderen)	ouder	dan	twintig	jaar	met	een	eigen	
inkomen	waren	ook	belastingplichtig,	maar	de	opzet	van	het	kohier	maakt	het	mogelijk	vast	te	
stellen	dat	dit	niet	veel	voorkwam;	ze	worden	daarom	verder	buiten	beschouwing	gelaten.

Bij	een	‘vertering’	van	minder	dan	ƒ	300	per	jaar	hoefde	men	geen	belasting	te	betalen.	Het	
kohier	kent	28	klassen,	oplopend	van	ƒ	300	tot	ƒ	400,	tot	ƒ	26.000	tot	ƒ	29.000.	Een	steek-
proef	van	één	op	tien	uit	het	kohier	levert	dus	een	gedifferentieerde	inkomensverdeling	op.	Er	
werden	in	1891	ruim	zesduizend	gezinshoofden	en	alleenstaande	personen	aangeslagen;	op	
basis	van	de	volkstelling	van	1889	is	vast	te	stellen	dat	dit	iets	meer	is	dan	de	helft	van	de	ge-
zinshoofden	en	alleenstaanden.	Maar	dat	betekent	niet	dat	de	helft	van	de	huishoudens	qua	
uitgaven	onder	de	ƒ	300	per	jaar	bleef,	want	vooral	in	de	onderste	regionen	zijn	de	vrijstellin-
gen	belangrijk.	Een	gezin	dat	bijvoorbeeld	ƒ	500	aan	uitgaven	had	en	naast	het	gezinshoofd	uit	
drie	personen	bestond,	kreeg	ƒ	150	aftrek	en	viel	daarmee	net	in	de	belasting.	Dit	gezin	be-
taalde	maar	belasting	over	ƒ	50,	namelijk	ƒ	500	minus	de	algemene	vrijstelling	van	ƒ	300,	mi-
nus	een	aftrek	van	ƒ	150,	namelijk	ƒ	50	per	persoon;	het	gezinshoofd	telde	niet	mee	bij	deze	
aftrek.	Bij	eenzelfde	bedrag	aan	uitgaven	betaalde	een	gezin	met	vier	personen	naast	het	ge-
zinshoofd	niets	en	bleef	dus	buiten	het	kohier.	De	onderste	categorie	is	dus	heel	vaag.	Ik	ben	
ervan	uitgegaan	dat	van	de	5700	gezinnen	die	buiten	de	belasting	vielen	er	2900,	dus	weer	
ongeveer	de	helft,	meer	hadden	dan	ƒ	300	per	jaar	(ƒ	6	per	week),	maar	minder	dan	ƒ	500.	Met	
andere	woorden,	deze	gezinnen	bestonden	uit	vijf	personen:	het	gezinshoofd	en	vier	anderen.	
Het	 zal	 duidelijk	 zijn	 dat	 in	 de	 hogere	 inkomensregionen	 met	 ruimere	 inkomensklassen	 de	
aftrek	veel	minder	of	geen	consequenties	heeft	voor	mijn	berekeningen.	De	categorie	ƒ	6	tot	
ƒ	10	per	week	(ƒ	300	tot	ƒ	500	per	jaar)	in	de	tabel	bestaat	uit	een	groep	van	1700	gezinnen	die	
aangeslagen	werden	en	2900	die	buiten	het	kohier	vielen	wegens	vrijstellingen.

Voor	de	cijfers	van	1912	verwijs	ik	naar	bijlage	4.	In	1912	werd	de	belasting	geheven	op	alle	
inkomens	hoger	dan	ƒ	500	per	jaar,	of	ƒ	10	per	week.	Zie	ook	de	cijfers	in	mijn	artikel	‘The	city	
council	and	the	economic	élite’,	152-153	en	162-163.	Ten	slotte:	er	was	wel	sprake	van	een	ze-
kere	inflatie	tussen	1890	en	1912,	maar	die	was	per	saldo	geringer	dan	de	onzekerheidsmarges	
die	voortvloeien	uit	de	schattingen.	Met	geldontwaarding	is	daarom	geen	rekening	gehouden	
in	schema	en	tabel.

Bronnen	en	literatuur:
Kohier van de Plaatselijke Directe Belasting der Gemeente Haarlem, dienst 1891 [bibliotheek	

nha].
Boudien	de	Vries,	‘The	city	council	and	the	economic	élite:	Haarlem	1890-1920’.
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Bijlage 9: Leengedrag bij socialistische bibliotheken

Het	gaat	in	deze	bijlage	om	de	bibliotheek	der	Brillantslijpersknechten-Vereeniging	‘Streven	
naar	 Verbetering’	 en	 om	 de	 Bibliotheek	 van	 den	 Algemeenen	 Nederlandschen	 Diamantbe-
werkersbond	(1906).

Bron:	Maina	van	der	Zwan,	Kennis is macht. Leescultuur onder de Amsterdamse diamantbewer-
kers rond 1900,	berekend	op	basis	van	tabel	1.

Totaal	uitgeleende	boeken	in	deze	tabel	is	288,	dit	is	28	procent	van	alle	uitleningen	van	alle	
lezers	tezamen	(1.028).
Bron:	Maina	van	der	Zwan,	Kennis is macht. Leescultuur onder de Amsterdamse diamantbewer-
kers rond 1900.

Tabel 1 Collectie en uitleningen per genre (SnV)  

genre % collectie % uitleningen 

 

 

 
Tabel 2 De dertig meest uitgeleende boeken in de  
periode 10 mei t/m 1 november 1900 (SnV) 

 * letiT  ruetuA

 
* = aantal malen uitgeleend 
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Een	auteur	van	wie	maar	één	boek	geliefd	is,	zoals	Hildebrand	met	zijn	Camera Obscura, heeft	
niet	zoveel	kans	om	op	deze	lijst	te	komen.	Gemiddeld	per	exemplaar scoort	zo’n	auteur	wel	
hoog	en	verschijnt	in	tabel	2.	De	laatste	kolom	laat	zien	hoe	vaak	boeken	van	een	auteur	gemid-
deld	van	de	plank	kwamen.

Bron:	Maina	van	der	Zwan,	‘De	boekerij	van	de	diamantbewerkers’,	205.	De	laatste	kolom	is	
door	mij	toegevoegd.

Bron:	iisg,	Archief	andb,	inv.nr.	F	61,	Uitleningenboek	1900	en	Catalogus ‘Streven naar Verbe-
tering’.	Het	gaat	om	de	boeken	die	dertig	slijpersknechten	en	negen	roosjessnijdsters	in	1900	
leenden.

Tabel 3 De zestien auteurs die het vaakst werden uitgeleend    
in de periode 10 mei t/m 1 november 1900 (SnV) 
 
auteur aantal 

uitgeleend 
uitleenbare 
exemplaren 

gemiddeld 
per exemplaar 

 
 

Tabel 4 Verdeling aantal populaire auteurs naar leningen door   
mannen en vrouwen (SnV) 
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Bron:	Van	der	Kamp,	Bondsboekerij,	tabel	op	pp.	65-68,	informatie	pp.	69-70	en	Catalogus 
‘Streven naar Verbetering’.

Toelichting	bij	tabel	5:
De	aantallen	uitleenbare	exemplaren	wijken	iets	af	van	de	aantallen	in	tabel	1	van	bijlage	11,	
omdat	daar	titels	zijn	geteld	en	hier	nummers,	dus	een	boek	in	twee	delen	telt	hier	voor	twee.

Het	aantal	boeken	van	Heijermans	dat	Van	der	Kamp	noemt,	is	vermeerderd	met	de	publica-
ties	van	Heijermans	onder	de	pseudoniemen	Koos	Habbema	en	Samuel	Falkland.

Marryat:	Capt.	Frederick	Marryat,	1792-1848,	schrijver	van	zeeverhalen	en	andere	avonturen-
romans.	Noch	het	Nut,	noch	het	Leesmuseum	had	iets	van	hem,	maar	een	paar	commerciële	
bibliotheken	hadden	veel	van	zijn	boeken.	Vader	van	de	schrijfster	Florence	Marryat.

Noordwal:	 Cornélie	 Noordwal,	 1869-1928,	 schrijfster	 van	 minstens	 zeventien	 sentimentele	
romans,	door	de	meeste	critici	verfoeid.	Succesvolle	titels	waren	Intra Nos. Een familieroman 
(1902)	 en	 Nina Donker. Een boek voor bakvisschen (1904).	 De	 biografische	 schets	 van	 Hans	
Pars	en	Louis	Putman	(2002)	heeft	de	veelzeggende	ondertitel	veel gelezen, weinig geprezen.

Net	als	bij	tabel	3	geldt	ook	hier	dat	een	auteur	met	maar	één	populair	boek	niet	zo	snel	op	deze	
lijst	komt.	Dat	zijn	voor	het	eerste	half	jaar	van	1905:	Alexandre	Dumas,	Margaretha Gautier 
(38	keer	uitgeleend);	Grant	Allen	De vrouw die den moed had (34	keer)	en	Cécile	de	Jong	van	
Beek	en	Donk,	Hilda van Suylenburg (22	keer).

 

 

Tabel 5 Populairste auteurs eerste half jaar 1905 (Bondsboekerij) 
 
auteur boeken uitgeleend in collectie ANDB in collectie SnV 
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Bijlage 10: Catalogi van Haarlemse boekhandelsbibliotheken

Bewaarde	 catalogi	 Haarlemse	 boekhandelsbibliotheken,	 1840-1915,	 in	 chronologische	 volg-
orde.	 Tenzij	 anders	 vermeld,	 zijn	deze	catalogi	 te	vinden	 in	de	Universiteitsbibliotheek	 van	
Amsterdam,	Bijzondere	Collecties.

Leesinrigting van A.C. Kruseman te Haarlem (NB	er	zijn	twee	exemplaren:	og	59	659	en	og	59	
660.	Exemplaar	659:	catalogus	circa	1840	met	vier	supplementen;	exemplaar	660:	catalo-
gus	van	circa	1845	met	eveneens	vier	supplementen.	NB	op	het	schutblad	van	nr.	660	staat	
abusievelijk:	1841-1845.

Catalogus der Lees-bibliotheek van Hollandsche en Engelsche werken van smaak, van F.H.P. Kre-
lage (Haarlem	 1862)	 vindplaats:	 nha,	 familiearchief	 Krelage,	 inv.nr.	 66,	 Stukken	 betref-
fende	de	boekhandel	van	(...)	F.H.P.	Krelage	te	Haarlem,	1857,	1860	en	z.d.	Met	boekenca-
talogi,	1862	en	1865.	De	eerste	is	een	catalogus	van	de	leesbibliotheek,	de	tweede	betreft	de	
verkoop	van	de	inboedel,	winkelvoorraad	e.d.	wegens	faillissement.

Katalogus van de bibliotheek behoorende bij de leesinrichting van binnen- en buitenlandsche tijd-
schriften en romans van J.M. Schalekamp, firma Van Asperen van der Velde & Co (circa	1870).

Catalogus der leesbibliotheek van Hollandsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitse romans, Von 
München en Rookmaaker (1877).

Catalogus der leesbibliotheek van Hollandsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche romans van J. 
Rookmaaker,	met	vervolgcatalogi	 1884,	 1887,	 1888	en	twee	ongedateerde	supplementen.	
NB	de	vervolgcatalogi	sluiten	aan	bij	een	niet	bewaarde,	eerdere	overzichtscatalogus.	In	dit	
pakket	is	ook	een	ongedateerde	overzichtscatalogus	van	circa	1890	te	vinden,	met	daarbij	
een	supplement	van	ook	circa	1890.	Het	verschil	tussen	‘vervolgcatalogus’	en	‘supplement’	
is	niet	helemaal	duidelijk.	Wellicht	zijn	supplementen	in	dit	geval	lijsten	van	‘vergeten’	boe-
ken	bij	het	samenstellen	van	de	catalogus.

Catalogus der leesbibliotheek van Hollandsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche boeken van 
G.F. Gunning, voorheen Von München & Rookmaaker (circa	1900).

Catalogus der Hollandsche, Fransche, Duitsche en Engelsche Leesbibliotheek van P. Kuipers, met 
het tweede en derde vervolgsupplement. De	catalogus	is	van	circa	1895,	het	derde	vervolgsup-
plementen	loopt	tot	circa	1900.

Vierde supplement op den catalogus Hollandsche, Fransche, Duitsche en Engelsche leesbibliotheek 
van G.W. Groeneveld (circa	1901).	Dit	 is	waarschijnlijk	het	supplement	op	het	derde	ver-
volgsupplement	van	de	catalogus	van	Kuipers.	Groeneveld	nam	circa	1900	de	leesbiblio-
theek	van	Kuipers	over.

Catalogus der leesbibliotheek van de Firma De Haan & Zoon, Boek- en Muziekhandelaars (circa	
1900).

Catalogus der leesbibliotheek van H. de Vries, Haarlem (circa	1915).	Ik	bedank	Anneliek	Hop-
penbrouwers,	medewerkster	van	boekhandel	H.	de	Vries,	dankzij	wie	 ik	 inzage	kreeg	in	
deze	catalogus.
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Bijlage 11: Vergelijking collecties van een aantal bibliotheken, 
1890-1915
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Tabel 2 Aanwezigheid controversiële titels, al dan niet in vertaling 
 

  Volks-
bibliotheek 
Nut, 
Haarlem 

Commerciële 
bibliotheek 
Gunning 

Commerciële 
bibliotheek 
Kuipers 

Commerciële 
bibliotheek 
De Haan 

Commerciële 
bibliotheek 
De Vries 

Arbeiders- 
bibliotheek 
ANDB 

Elite- 
bibliotheek 
Leesmusem 
 

Bibliotheek 
voor kleine 
burgerij, Nut 
Amsterdam 

Lodewijk van Deyssel,  
Een liefde* 

1889  •  • • • 

Oscar Wilde, The picture  
of Dorian Grey 

1890  • • •  •  • 

Grant Allen,  
The woman who did 

1897 • • • • • • 

Cornélie Huygens,  
Barthold Meryan 

1897  • • • •  • 

Cécile de Jong van Beek  
en Donk, Hilda 

1897  • • • • • • 

Jeanne Reyneke van  
Stuwe, Hartstocht 

1899 • • • • • 

 
* De eerste druk van Een liefde had geen enkele bibliotheek, het jaartal slaat op de tweede druk. Van de overige titels is het jaartal van de eerste druk. 
 

 

Tabel 3 Omvang en verdeling naar taal (% ) romancollecties in commerciële  
bibliotheken  

 * gnavmo E D F N raaj 

 0091 11 21 03 74 9481 namesurK

 008 51 - - 58 2681 egalerK

Schalekamp 1870 67 33 - - 600 

Von München en Rookmaaker 1877 47 27 5 21 2700 

Rookmaaker 1890 53 22 6 19 4300 

 0015 71 6 12 65 0091 gninnuG

 0082 31 6 8 37 0091 .ac srepiuK

Groeneveld ca. 1900 70 10 6 13 3000 

 0081 - - - 001 0091 naaH eD

 0054 - - - 001 5191 seirV eD

Leesmuseum 1885 44 24 21 11 4000 
 
* De omvang van de collectie is zoveel mogelijk teruggebracht tot aantal titels  en niet aantal delen. Rookmaaker 
vermeldde bijvoorbeeld als omvang van zijn collectie: ‘meer dan  6000 delen’. Groeneveld was de opvolger van 
Kuipers; volgens het Adresboek voor den boekhandel hield Kuipers er in 1900 mee op. Groeneveld breidde de 
collectie dus uit, maar een precieze datering voor de catalogi is  niet te geven. Hoewel bij Kuipers een van de 
supplementen ontbreekt, is dat, anders dan voor tabel 1, voor deze tabel niet belangrijk. Door het systeem van 
catalogisering is namelijk precies na te gaan hoeveel Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse titels in dat 
ontbrekende supplement moeten hebben gestaan.               

 

 

 
Tabel 4 Aanwezigheid populairste Nederlandse romans van het Leesmuseum in collecties commerciële bibliotheken 
 

Naam auteur Titel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Antoinette Ontwaakt als een vlinder     

Melati van Java Waarheen?         
J.H. Hooijer   lëinaD reehnjiM     
Bernarda Taco Vaalsma           
Justus van Maurik Burgerluidjes           
A.S.C. Wallis Vorstengunst           
F.A. Buis Novellen uit het kleinsteedse leven          
Carel van Nievelt Ahasverus. Nieuwe Phantasieën           
A.L.H. Obreen       nekkurdnisieR .ejnapS nI

F. Nagtglas       nevelsklov eswueeZ teh tiU

C. Terburch Ontrouw?         
A. Hoek       netalrev teiN

 Kolom 1/m 5: aanwezig in collectie   Kolom 6 t/m 10: ander werk van deze auteur aanwezig in collectie 
1 = Rookmaaker     6 = Rookmaaker 
2 = Kuipers     7 = Kuipers 
3 = De Haan     8 = De Haan 

4 = Gunning     9 = Gunning 
5 = De Vries     10 = De Vries 
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Bijlage 12: Overzicht van bibliotheken

In	 bovenstaande	 tabel	 zijn	 niet	 alle	 commerciële	 bibliotheken	 opgenomen.	 Het	 is	 tamelijk	
moeilijk	 de	 precieze	 jaartallen	 aan	 te	 geven	 waarin	 een	 boekhandelaar	 een	 leesbibliotheek	
had,	omdat	de	leesbibliotheek	of	leesinrichting,	voor	veel	boekhandelaars	immers	een	neven-
bedrijf,	niet	elk	jaar	in	het	Adresboek voor den boekhandel of	het	Haarlemse	Adresboek	werd	
vermeld.	Bovendien	is	de	informatie	uit	beide	adresboeken	niet	hetzelfde.	Zo	stonden	Frin-
trop,	Wed.	J.J.	Groot,	Kramer	en	De	Vries	wel	als	boekhandelaar	en	leesbibliotheekhouder	in	
het	Haarlems	Adresboek van	1921,	maar	alleen	De	Vries	stond	in	het	Adresboek voor den boek-
handel,	echter	als	boekhandelaar;	van	de	leesbibliotheek	werd	niet	gerept.	Daarentegen	ston-
den	 Groeneveld,	 Strijland	 en	 Vijlbrief	 wel	 weer	 als	 leesbibliotheekhouder	 in	 het	 Adresboek  
voor den boekhandel en	niet	als	zodanig	in	het	Haarlemse	Adresboek.	Slechts	bij	de	Haarlem-
sche	Algemene	Boekhandel,	Vernout	en	Willemsen	kwamen	de	opgaven	overeen.

 
bibliotheek jaartallen aantal 

boeken in 
aantal lezers in  doelgroep 

Nutsbibliotheek 1794-1966 1920: 6000 1921/22: 1515 volk 

J.J. van Brederode 1845-na 1905 ? 250-500? commerciële bibliotheek 

A.C. Kruseman 1849-1857 1849: 1900 250-500? commerciële bibliotheek 

Leesgezelschap  
De Vereeniging 

1853-1920 40 à 50 per 
jaar 

1885: 19 elite 

Haarlemse Jongelings 
Vereeniging 

1855-na 1920 1916: 300 1920: 130 protestantse jongelingen 

Weten en Werken 1856?-1910 1902: 1000 100? ambachtslieden 

Vereeniging Verbreiding 
Waarheid 

1860-na 1920 1890: 900 1870: 200 volk 

Leesmuseum 1861-1914 1914: 5800 1885: 129 elite 

F.H.P. Krelage 1862 1862: 800 250? commerciële bibliotheek 

St. Vincentius 1864-1980 1900: 7000 1916: 1494 katholiek volk 

J.M. Schalekamp 1870 1870: 600 250? commerciële bibliotheek 

De Haan 1871-na 1910 1900: 1800 250-500? commerciële bibliotheek 

Rookmaaker 1872-1896 1890: 4300 250-500? commerciële bibliotheek 

Ned. Protestantenbond 1880-na 1920 ? 1908: 302 protestants volk 

R.K. Volksbond 1889-na 1920 1921: 660 1900: 300? katholiek volk 

Museum voor kunst-
nijverheid 

1889-na 1920 1915: 4500 50? ambachtslieden, vakbibliotheek 

Jongelings Ver. Nathanaël 1892-na 1920 1920: 500 1892: max. 40 protestantse jongelingen 

Willen is Kunnen 1895-na 1920 1895: 650 1900: 115 arbeiders bij Werf Conrad 

Kuipers 1895-1900 1900: 2800 250-500? commerciële bibliotheek 

Groeneveld 1900-na 1920 1900: 3000 250-500? commerciële bibliotheek 

Gunning  1896-na 1905 1900: 5100 250-500? commerciële bibliotheek 

Technische Boekerij 1904-1923 1923: 650 100? ambachtslieden, vakbibliotheek 

Jonge Vooruitstrevend-
vrijz. te Haarlem 

1908-1916 1912: 40 25? leden van de vereniging 

Strijland 1909-1948 ? 250-500 commerciële bibliotheek, niet 
verbonden aan boekhandel 

Geloof en Wetenschap 1910-1916 1916: 300? 100? katholieke elite 

R.K. Kring 1912-1921 1916: 450 1912-1920: 40-
65  

katholieke middenstandsjongeren 

Parochiebibliotheek  
H. Hart 

1913-na 1920? 1913: 1120 100? katholieke middenstand 

De Vries 1915-na 1920 1915: 4500 250-500 commerciële bibliotheek 

Christelijke 
Volksbibliotheek 

1918-na 1920? 1918: 500? 1918: 170 protestants volk  

R.K. openbare bibliotheek* 1921-1971 1921: 3500 1922: 900 katholieke middenstand en hoger 

Stadsbibliotheek** 1922-heden 1920: 
50.000 

1922: 2200 alle Haarlemse inwoners 

 
*  De R.K. OLB hield niet op te bestaan, maar fuseerde in 1971 met de Stadsbibliotheek. 
** De Stadsbibliotheek bestaat sedert 1596; zij functioneert tevens als openbare bibliotheek sedert 1922. Aantal lezers is 
exclusief de bezoekers van de lees- en krantenzaal. 
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Het	is	mogelijk	op	basis	van	deze	gegevens	een	heel	voorzichtige	schatting	te	maken	van	het	
aantal	gezinnen	dat	in	1920	bereikt	wordt	door	deze	leeninstellingen.	Uitgangspunt	is	een	aan-
tal	 van	 19.270	 gezinnen;	 dat	 is	 het	 aantal	 huishoudens	 plus	 alleenstaande	 personen	 bij	 de	
volkstelling	van	1920.	Verder	wordt	uitgegaan	van	tien	commerciële	bibliotheken,	die	gemid-
deld	minimaal	250	gezinnen	bereikten	en	maximaal	500.	Dit	was	waarschijnlijk	onvoldoende	
voor	een	behoorlijk	inkomen,	maar,	als	gezegd,	voor	de	meeste	boekhandelaren	waren	de	in-
komsten	 uit	 de	 leesbibliotheek	 een	 bijverdienste.	 Met	 250	 tot	 500	 gezinnen	 bedoel	 ik	 niet	
evenzoveel	abonnementen,	maar	abonnementhouders	plus	enigszins	regelmatige	incidentele	
bezoekers.

Ook	van	andere	instellingen	is	een	minimum	en	maximum	in	1920	geschat,	rekening	hou-
dend	met	de	wijze	van	inschrijven:	bij	Vincentius	werden	gezinnen	ingeschreven,	bij	de	pro-
testantse	 jongelingsverenigingen	 konden	 gezinsleden	 ‘meelezen’,	 terwijl	 bij	 het	 Nut	 en	 de	
beide	openbare	bibliotheken	elk	gezinslid	werd	ingeschreven.

–Nut,	 werf	 Conrad,	 Technische	 boekerij	 enz.,	 aanverwante	 instellingen:	 minimaal	 700,	
maximaal	1300

–Vincentius	plus	parochiebibliotheek:	1300-1650
–Kleinere	protestantse	bibliotheken:	600-850
–R.K.	openbare	bibliotheek	(rekening	houdend	met	overname	van	de	boekencollectie	en	

de	lezers	van	de	R.K.	Kring	en	de	R.K.	Volksbond):	300-600
–Stadsbibliotheek:	1000-1500
–Commerciële	bibliotheken:	2500-5000

Minimum	is	6400	gezinnen;	dit	is	een	derde	van	de	gezinnen.
Maximum	is	10.900	gezinnen;	dit	is	60	procent	van	de	gezinnen.

Het	gaat	bij	deze	schattingen	om	het	lezen	van	boeken.	Het	is	onmogelijk	om	rekening	te	hou-
den	met	het	feit	dat	sommige	lezers	zich	bij	het	lenen	van	boeken	niet	beperkten	tot	één	van	
deze	bibliotheken,	maar	er	meerdere	bezochten.

Het	element	wilde	speculatie	wordt	in	deze	berekeningen	erg	groot,	maar	de	exercitie	is	wel	
interessant	om	de	relatieve	omvang	van	de	diverse	bibliotheeksectoren	te	schatten,	evenals	het	
aantal	gezinnen	dat	in	aanraking	kwam	met	geleende	boeken.	Deze	zeer	globale	schattingen	
van	het	aantal	lezers	in	1920	kunnen	we	vergelijken	met	de	uitkomsten	van	een	landelijk	onder-
zoek	naar	het	 lezen	onder	226	georganiseerde	arbeiders	en	kantoorbedienden	in	1934-1935.	
Knulst	en	Kraaykamp	verwijzen	naar	dit	onderzoek	in	Leesgewoonten,	31.	Van	de	ondervraag-
den	las	bijna	iedereen	een	krant,	driekwart	wel	eens	of	vaak	een	tijdschrift	en	twee	derde	wel	
eens	of	vaak	een	boek.	De	respondenten	uit	dat	onderzoek	zijn	uiteraard	niet	representatief	
voor	alle	gezinnen:	georganiseerde	arbeiders	zijn	meestal	de	beter	geschoolden,	die	relatief	
meer	met	boeken	in	aanraking	kwamen.	Dat	in	Haarlem	in	1920	volgens	een	maximumschat-
ting	ruim	50	procent	en	volgens	een	minimumschatting	een	derde	van	alle gezinnen	wel	eens	
in	aanraking	kwam	met	een	geleend	boek,	botst	daarmee	dus	niet.

Bronnen:
Adresboek voor den boekhandel
Adresboek Haarlem
Jaarboekje,	1920
Verschillende	catalogi,	zie	bijlage	10
Volkstellingsgegevens
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