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We leven in het tijdperkvan de leesclub. De leden er-
van komen maandelijks bijeen om een boek te bedis-
cussi€ren, bijvoorbeeld de nieuwe roman van Kluun
ofHerman Koch. Uitgevers spelen hierhandig op in,
door speciale edities van boeken voor leesclubs te pu-
bliceren. ook zijn sommige auteurs zich bewust van
deze, voor de commercie belangrijke doelgroep.Zo
publiceerde Renate Dorrestein in zoro een roman
met de veelzeggende titel De leesclub, over het reilen
en zeiTenvanzeven lezende vrouwen. Het boek richt
zich,vanzelfsprekend, op de leesclubjes in den lan-
de, getuige het achterin opgenomen leesdossier en
de lijst met discussieonderwerpen.

We denkt dat lezen in gezelschap een uiwinding is

van de moderne tijd, heeft het mis. Dat laat Boudien
de Vries, universitair hoofddocent sociale geschiede-

nis aan de Universiteit van Amsterdam, overtuigend
zien in Een stad vol lezers. Leescuhuur in Haailem fi5o-
tgzo.Het mooi uitgegeven boek - gebonden en ver-
lucht met illustraties, deels in kleur - behandelt een

onderwerp op het snijvlak van neerlandistiek en so-

ciale geschiedenis: de negentiende-eeuwse leescul-

tuur. De laatste decennia is het onderzoek hiernaar
in opkomst. Toch weten we nog maar weinig over de

negentiende-eeuwse lezer. Wie las er, wat las men en

waarl Dankzij De Vries' onderzoek kunnen deze wa-
gen worden beantwoord, althans voor de Haarlemse

situatie. Dit mag op het eerste gezicht een beperken-

de afbakening lijken. Maar wie zich realiseert hoe-

veel tijdrovend archiefonderzoek de aureur heefr

moeten verrichten om de Haarlemse leescultuur in
kaart te breng en, zalbegrljpen dat het voor idn per-
soon onmogelijk is om een overzichtsstudie te schrij-
ven over de nationale, laat staan internationale, lees-

cultuur. Uit het beeld dat De Vries schetst, blijkt
bovendien dat de Haarlemse leescultuur duidelijk
overeenkomt met de situatie in andere Nederlandse
steden. In die zin kan de monografie dienen als pars
pro toto en krijgen haar conclusies een bredere be-
tekenis.

Lezen werd in de loop der tijd steeds minder een

elitebezigheid. Het aantal lezers dat zelf boeken
kocht, nam toe; de inkomens stegen en de werktij-
den verminderden. Hierdoor verdwenen geleidelijk
aan ook de vooroordelen die over lezen bestonden.
(Men meende lange tijd datlezenkon zorgen voor
geloofsafiral, verkeerde politieke idee€n en zedenbe-

derf, vooral bij vrouwen.) Een van de aardige aspec-

ten van het boek is dat De Vries de Haarlemse lezer
een gezicht geeft. In het eerste deel behandelt ze drie
lezers: de rijke Haarlemse bierbrouwer Dani€l de

Haan (die vele maatschappelijke functies vervulde en

verzot was op non-fictie), de bloemschilderes Aren-
tina Arendsen (die belangstelling had voor toneel en

Nederlandse romans verslond) en de fabrikant Ru-
dolph Gallandat Huer (die een passie had voor taal-
kunde). op basis van de beschikbare bronnen slaagt

De Vries erin de rol die boeken in hun levens speel-

den, te reconstrueren . Zo is van De Haan allereerst
een boedelbeschrijving overgeleverd, die na zijn
dood werd opgesteld en waarin ookzijn boekenbezit
werd opgetekend. Daarnaast is er een veilingcatalo-
gus beschikbaar, die opgesteld werd toen De Haans

bibliotheek onder de hamer kwam. Ten slorte komt
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zijn naam voor in de leenregisters van het Haarlemse

Leesmuseum. Niet alleen schetst De Vries een leven-

dig beeld van het boekenbezi t van dezelezende bier-
brouwer, en passant geeft ze ook aan welke nadelen

er verbonden zijn aan het gebruik van de diverse on-
derzoeksbronnen.Zo noemde de notaris in boedel-
beschrijvingen aan het einde van de negentiende
eeuw steeds minder vaak de afzonderlijke titels die
hij aantrof, zoals in eerdere decennia gebruikelijk
was geweest. De veilingcatalogus heeft ook zijn be-
perkingen, omdat deze enkel deboeken vermeldt die
De Haan in zijn laatste levensfase bezat. Ook met de

informatie uit de leenregisters van het Leesmuseum

moet voorzichtig worden omgesprongen.In deze in-
stelling, die in het stadhuis was gevestigd en die be-
doeld was voor de plaatselijke elire, was sprake van
strenge sociale controle. Dat had tot gevolg dat de le-
den niet zomaar alles konden lezen. ook op andere
plaatsen in het boek legr De Vries steeds uit wat de

voor- en nadelen zijnvan de verschillende onder-

zoeksbronnen .ZokanEen stadvollezers dienen als een

boekwetenschappelij k handboek.

In het tweede deel van haar boek scherst De Vries
een beeld van de institutionele infrastructuur van de

Haarlemse leescultuur. Ze gaat in op de verschillende
leesinstituties, zoals de leesgezelschappen en de di-
verse typen bibliotheken. De tweede helft van de ne-
gentiende eeuw was debloeiperiode van de commer-

ciele winkelbibliotheken, die verbonden waren aan

een boekhandel. Daarnaasr kende Haarlem confessi-

onele (katholieke en protesrants-chrisrelijke) en cha-
ritatieve boekencollecties. De bekendste was die van

de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgericht
in 1794, die het motto 'beschaving door ontwikke-
ling' huldigde. Vanuit idealistische overwegingen
wilde de elite'het volk'nuttige boeken laten lezen.

Maar uit de overgeleverde bronnen wordt duidelijk
dat de lagere standen in de praktijk meer senrimen-
tele romans en avonturenverhalen lazen dan de elite
wenselijk achtte, net zoals de lezers van socialistische

volksbibliotheken bij voorkeur geen Marx lazen.

De fascinerendste leesinstantie die in het boek aan

bod komt, is het leesmuseum, De notabelen van
Haarlem kwamen ersamen omkranten en tijdschrif-
ten te bestuderen op de leeszaal, om recente boeken
te lenen en om sigaren te roken. Er was sprake van een

burgerlijk beschaafdheidsid eaal.Zo noteerde een lid
in rs85 in het klachtenregister: 'De ondergeteekende

heeft hedenavond het Leesmuseum verlaten, een

kloek besluit, omdat hij door het onhebbelijke zwee-
ten van een lid in zijn lectuur op hoogst onaangena-
mewijze werd gestoord. Moge dit lid eindelijk eens

begrijpen, dat men in gezelschap van vreemden zich
anders gedraagt dan in zijn eigen huis.'

Het archief van het Leesmuseum blijkt een waarde-
volle bron. Zo kunnen bepaalde nuances worden
aangebracht. De Vries laat bijvoorbeeld zien dat
katholieke leden van het Leesmuseum wel degelijk
romans van Emile Zol alazen,ook al stonden die op
de kerkelijke index.Ze gaat ook in op de perikelen
rondom de aanschaf van Van Deyssels roman Een lief-
de QasT),nenvan de leden stelde voor om het boek te
bestellen. Een ander lid reageerde hierop met: .Dit

quasi-kunst-werk behoort niet in een leesmuseum
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De lecszaal van het Amsterdamse Leesmuseum in r9r7

maar in een pornographische bibliotheek!'De aan-

vrager verdedigde zich door te stellen dat hij de

tweede druk bedoelde, waaruit de beruchte mastur-
batiesctne was geschrapt.

Boudien de Vries voorziet mer haar boek in een

leemte.Een stddyollezersis deeerste studie die een ge-

detailleerd overzicht geeft van de leescultuur in een

bepaalde tijd en plaats en van de onrwikkelingen die
er hebben plaatsgevonden. Bovendien is het werk -
ondanks het feit dat leenregisters, veilingcatalogi en

andere archiefstukken beslist niet tot de spannend-

ste lectuur behoren - plezierig om te lezen, doordat
de schrijfster haar verhaal opvrolijkt met aardige

voorbeelden, mooie vondsten en gegevens over de le-
vens en het leesgedrag van enkele specifieke Haar-
lemse lezers,

Een nadeel is dat in de studie niet wordt ingegaan

op de periode voor r85o, terwijl de meeste leesinsti
tuties, zoals de leesmusea en de commercidle leesbi-

bliotheken, hun wortels hadden in de vroege negen-

tiende eeuw. Een rweede bezwaar is dat De Vries nau-

welijks de inhoud van de behandelde werken be-
spreekt. Hoewel de negentiende-eeuwse lezers veel

auteurs lazen die ook tegenwoordig nog deel uitma-
ken van de literaire canon (zoals Beets, Van Lennep,
Bosboom-Toussaint, Couperus en Van Eeden), zijn
de meeste aureurs die zijlazenthans goeddeels ver-
geten. Wie waren zij en wat schreven ze voor boekenl
Door meer in te gaan op de inhoud van werken van
schrijvers als FrederikNagtglas, Melati vanJava, Jus-
tus van Maurik enAntoinette (pseudoniem van Loui-
se Victorine Nagel)hadnen stadyollezers ook kunnen
fungeren als een soort alternatieve literatuurgeschie-

denis. Het zou interessant zijn geweest om de literai-
re smaak die binnen de leesinstituties bestond te

koppelen aan de letterkundige geschiedenis. Nu
moet de lezer het in de meeste gevallen doen mer ty-
peringen vanJan ten Brink. Maar dit neemt niet weg

datEenstadyollezers eenmijTpaal vormt in het onder-
zoek naar de Nederlandse leescultuur.
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