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DE VELE GESCHIEDENISSEN VAN HET BOEK
Bij wijze van inleiding
Han Brouwer

`In ons midden heeft, jaren lang, een waardig man geleefd, die zóóveel liefde koesterde
voor het boekhandelaarsbedrijf, dat hij over deszelfs ontwikkeling steeds vlijtig aanteekeningen heeft gezameld, om ze eindelijk uit te werken tot vier deelen interessante
"Bouwstoffen"', schreef op één januari 1895 een anonymus in het Nieuwsblad voor den
Boekhandel. Met de `waardige man' die uit liefde voor het boekenvak zijn hele leven
aantekeningen vergaarde, doelde de auteur op de Haarlemse uitgever A.C. Kruseman.
`Jammer: hij heeft geleefd', vervolgde hij, want op 13 april 1894, honderd jaar geleden,
was Arie Cornelis Kruseman overledene.
Kruseman werd geboren te Haarlem in 1818. Na zijn leerjaren bij zijn stadgenoot
Pieter Francois Bohn, bij M. Westerman te Amsterdam en K. Fuhri in Den Haag te
hebben doorgebracht, was hij bijna veertig jaar actief als boekverkoper-uitgever in zijn
geboortestad aan het Spaarne. Kruseman had een hoge opvatting van zijn beroep:
boekhandelaar-uitgever: geen beroep dat ernstiger is, (...) is hij een man op zijn
post, een helderdenkende, zelfstandige persoonlijkheid, dan heeft hij zelfde oogen
om zich heen te slaan en de handen uit de mouwen te steken. Dan neemt hij zijn
tijd en diens behoeften waar. Dan schept hij zelf zijn ondernemingen, gesteund
door de beste krachten, die het hem zal mogen gelukken voor zijn plannen te winnen. Dan is hij meer dan handelaar enkel: dan hee ft hij aandeel in de bewegingen,
moge het zijn in den vooruitgang, zijns tijds op het gebied van wetenschap, kunst
en maatschappelijk belang; dan is hij een machte.
Kruseman voegde zijn leven lang het woord bij de daad. Hij behoorde tot de toonaangevende uitgevers van zijn dagen. Vele vooraanstaande Nederl an dse schrijvers – zoals Isaac
da Costa, Potgieter, Nicolaas Beets, mevrouw Bosboom-Toussaint, J.J.L. ten Kate, Busken Huet en J. van Lennep – werden door hem uitgegeven. Als man die de tekenen van
zijn tijd waarnam, gaf hij niet a lleen letterkundige werken uit, maar ook tijdschriften: de
`onsterfelijke Aglaja', een populair damesblad met handwerkpatronen, geïllustreerde werken, zijn troetelkind de almanak Aurora, en series zoals De voornaamste godsdiensten, Natuurlijke historie van Nederland en de Bibliotheek van buitenlandsche klassieken 3.
Na het midden van de eeuw stootte hij zijn boekwinkel en leesbibliotheek af om
voortaan louter als uitgever werkzaam te zijn. In 1857 zorgde hij voor grote opschudding in de wereld van het boek door zijn roemrijke fonds met één klap onder de veiling-
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Detail van een drukkerswerkplaats in bedrijf.
Uit de serie Nova Reperta
door Theodoor Galle naar
Jan van der Straat, genoemd
Johannes Stradanus.
Gravure ca. 1600

hamer te brengen. Hij meende dat zijn fonds te groot en te divers was geworden. Als
uitgever wilde hij van richting veranderen. Fondsveilingen waren rond het midden van
de negentiende eeuw niet nieuw, maar Krusemans daad gaf de stoot tot de definitieve
doorbraak van de 'second-hand handelaar'4 . Kruseman en zijn generatie markeren een
keerpunt in de ontwikkeling van het boekbedrijf waarbij uitgever, debitant en antiquaar definitief uiteen gaan als afzonderlijke, gescheiden bedrijfstakken, met weldra eigen beroepsorganisaties.
In 1878 trok Kruseman zich terug uit zijn zaken en wijdde hij zich geheel aan het
schrijven. De aantekeningen die hij zijn hele leven zo liefdevol had verzameld, werkte
hij uit tot de vierdelige, in 1886-87 gepubliceerde Bouwstoffen voor een geschiedenis van
den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880. Zijn uitgangspunt
daarbij was: `onze boeken, onze handel, onze handelaars, onze handelsbond: zij hebben
hun geschiedenis'. De boekhandel mag dan een tak van handel zijn als alle andere,
dankzij de `waardigheid' van zijn koopwaar is het meer dan `eenige andere een handel
van verantwoordelijkheid', die dan ook in de eerste plaats warenkennis vereist. Immers,
`de geestelijke maatschappij verlangt velerlei soort van broden'. Belangrijke ingrediënt
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Geketende boeken.
Librije Walburgskerk
Zutphen. Anno 1564

van die warenkennis was de bibliografie. In zijn Bouwstoffen nam Kruseman dan ook
per decennium naar genre en vakgebied geordende `Boekenlijsten' op. Hoewel door de
auteur slechts bedoeld als een 'boekverkoopersboek', een leerboek voor `boekhandelaren van een jonger geslacht', is het tot op de dag van vandaag een onmisbaar naslagwerk
voor een ieder die geïnteresseerd is in het boekbedrijf in de negentiende eeuw5.
In zijn belangstelling voor de geschiedenis van het boek en het boekbedrijf stond
Kruseman in zijn dagen bepaald niet alleen. Hij was bijvoorbeeld goed bevriend met de
Amsterdamse uitgever Frederik Muller, die niet alleen het moderne antiquariaat een
professionele grondslag gaf, maar ook oprichter en eerste bibliothecaris was van de bibliotheek van de in 1815 opgerichtte Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des
Boekhandels. Bovendien gaf hij vanaf 1851 het tijdschrift De Navorscher uit. Kruseman en Muller zijn representanten van een informele kring van verzamelaars, liefhebbers, bibliothecarissen, bibliografen, uitgevers en publicisten die tezamen als de eerste
generatie boekhistorici kunnen worden aangemerkt. Historische belangstelling voor
het boek was uiteraard niet nieuw in de negentiende eeuw – van ouds waren verzamelaars ook bibliografen? – maar in de loop van de vorige eeuw deed zich een opmerkelij9
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ke verdichting en verbreding van deze interesse voor. De Haagse uitgever Martinus Nijhoff, hij werd door Kruseman in het voorwoord van zijn Bouwstoffen bedankt, gaf de
BibliografischeAdversaria uit, het eerste bibliografische tijdschrift in Nederland 8. De titel van dit onregelmatig verschijnende periodiek is typerend voor de belangstelling en
publikaties van de eerste generatie boekenvorsers: bronnenpublikaties, naslagwerken,
bibliografieën en voorts een vloed aan gespecialiseerde sprokkel-artikelen betreffende
het vroege boek. Met zijn Bouwstoffen was Kruseman een van de weinigen van deze pioniers die een samenvattend overzichtswerk publiceerden.
De bibliologen

Zestig jaar na het overlijden van A.C. Kruseman aanvaardde H. de la Fontaine Verwey,
bibliothecaris v an de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek, op 10 mei 1954 met het uitspreken v an een rede onder de titel De wereld van het boek het ambt v an bijzonder hoogleraar in de wetenschap v an het boek en de bibliografie a an de Universiteit van Amsterdam. Deze oratie vormde de klaroenstoot voor een nieuwe generatie onderzoekers.
Tegelijkertijd markeert zij de professionalisering en academisering van het boekhistorisch
onderzoek, dat inmiddels de waardigheid v an een officiële academische discipline had verworven. Centrum van de nieuwe bedrijvigheid was de Universiteit v an Amsterdam. Samen met de neofiloloog Wytze Hellinga, hij introduceerde de uit de Shakespeare-filologie ontstane analytische bibliografie in Nederland, vormde De la Fontaine Verwey de
drijvende kracht achter deze ontwikkelingen. In zijn oratie voerde hij een pleidooi voor
een brede benadering van de boekwetenschap – of bibliologie – waarin de biografie van
het boek als materieel object en tekstdrager centraal staat. Het bibliografisch onderzoek,
gericht op de produktie en de beschrijving van boeken, diende ve rvolgens aangevuld te
worden met onderzoek naar papier, i ll ustraties, boekb an den, drukkers, uitgevers en boekverkopers. Al deze onderdelen zouden tezamen de bouwstoffen voor de wetenschap v an
het boek vormen, die op haar beurt een plaats verdient in het bredere complex der historische wetenschappen 10. In 1962 verscheen Kopij en druk in de Nederlanden. Deze door
Hellinga samengestelde atlas van het Nederlandse gedrukte boek, waarin alle as pecten van
de produktie van een boek tot de verschijning e rvan worden belicht, mag de belangrijkste
publikatie uit de Amsterdamse school worden genoemd' 1.
Buiten de schijnwerpers van de universiteit bouwde I.H. van Eeghen, adjunct-archivaris van het Amsterdamse Gemeente Archief, gedurende enkele decennia gestaag a an
haar magnum opus, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725 12 . Met dit meerdelige
werk werd de Bouwstoffen-traditie, de boekhandelsgeschiedenis, nieuw leven ingeblazen. Aanv an kelijk opgezet als een beperkte studie met een sterk documentair-biografische inslag, verbreedde het perspectief zich allengs tot een schets van de contouren van
de boekhandel in de Republiek, met de nadruk op de buitenlandse handel en op de organisatorische en financiële aspecten van het boekbedrijf.
De derde generatie

Sinds anderhalf à twee decennia is onmiskenbaar sprake van een groeiende belangstel-
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ling zowel in Nederland als daarbuiten voor heden en verleden van het boek vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en benaderingen. De aanwijzingen daarvoor
zijn legio. Nieuwe tijdschriften werden in het leven geroepen, grote internationale congressen vonden plaats en spraakmakende publikaties rolden van de persen. In 1979 verschenen bijvoorbeeld zowel The printing press as an agent of change van Elizabeth L. Eisenstein als Robert Darntons The Business of Enlightenment: a publishing history of the
Encyclopédie, 1775-180013.
In Nederland waren het vooral de leerlingen uit de Amsterdamse Fontaine VerweyHellinga-school die een lans braken voor de opvatting dat de bouwstoffen voor de wereld van het boek veel méér omvatten dan de `geschiedenis van het papier, de drukinkt,
de drukpers, het lettersnijden, de typografische vormgeving, de boekillustratie of de geschiedenis van de boekband'. Met name de Leidse boekhistoricus Bert van Selm heeft
zich ingezet voor een brede benadering van de geschiedenis van het boek. Een benadering die naast onderzoek van de produktie, evenzeer de distributie – de handel in boeken – en de consumptie – het kopen, verzamelen en lezen van boeken – dient te omvatten 14. Boekgeschiedenis opgevat in deze brede zin zou de ruggegraat vormen van de
cultuurgeschiedenis 15 . Bij de uitvoering v an dit programma lag en ligt de nadruk sterk
op het onderzoek naar de organisatie van de boekdistributie, de handelsgebruiken, de
voorraadvorming – Van Selm demonstreerde in zijn proefschrift op exemplarische wijze de mogelijkheden van boekhandelscatalogi voor onderzoek naar het boekbedrijf in
de vroegmoderne tijd – en op de reconstructie van de fondsen v an individuele uitgevers 16. Ook een al wat ouder thema, de Republiek als intellectuele stapelmarkt – in de
zeventiende eeuw zouden in de Nederlanden meer boeken zijn geproduceerd dan in de
ons omringende landen – mag zich in een vernieuwde, internationale belangstelling
verheugen. Een resultaat daarvan is het besef van het belang van de binnenlandse
markt'7.
Ook vanuit andere disciplines dan de bibliologie werd de belangstelling voor het boek,
de verspreiding en het publiek aangewakkerd. Allereerst door beoefenaars van de cultuurgeschiedenis. In de naoorlogse decennia was de cultuurgeschiedenis lange tijd het
lelijke eendje v an de academische geschiedschrijving. De laatste jaren heeft deze discipline een opmerkelijke revival doorgemaakt. Centrale onderdelen van deze vernieuwing
zijn de verbreding van het traditionele, klassieke cultuurbegrip ten gunste van een nietnormatieve opvatting van cultuur, de grotere aandacht voor de media van cultuuroverdracht en vooral voor het publiek van culturele instituties, zoals concertzaal en schouwburg en van boeken en tijdschriften – bijvoorbeeld De Gids18. In de ideeëngeschiedenis
werd de exclusieve aandacht voor de denkbeelden van canonieke auteurs ingeruild voor
onderzoek naar de sociale en geografische circulatie en verspreiding van gedrukt gedachtengoed, kortom naar het geïnteresseerde publiek. In het verlengde daarvan kwamen ook de auteurs van het tweede en derde échelon in het vizier: ging de belangstelling van het publiek wellicht bovenal uit naar de werken van die auteurs die
hedentendage niet tot de canon van reuzen-denkers behoren19? Interesse voor vergeten
11
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auteurs bracht ook sinds lang verwaarloosde typen goedkoop drukwerk, zoals almanakken en blauwboekjes, onder de aandacht van onderzoekers. Rondom deze typen efemeer drukwerk woedde lange tijd een heftig debat over volkscultuur in de vroegmoderne tijd. Vanuit de sociale geschiedenis werd veel onderzoek verricht naar de sociale
en geografische verspreiding van geletterdheid en naar het boekbezit van boeren, burgers en edellieden. Uitgangspunt hierbij was het achterhalen van de culturele niveaus,
het wereldbeeld van sociale groepen. Vrucht van deze nieuwe benaderingen en invalshoeken w as niet alleen een reeks publikaties, maar bovenal een veelheid aan nieuwe vragen en onderzoeksterreinen: het aanbod van boeken, boekjes en tijdschriften, de distributiekanalen en beschikbaarheid van drukwerk, de organisatievormen van het publiek,
vormen van leesgedrag en boekgebruik.
Een enigszins vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor in de literatuurwetenschap.
Lange tijd dominante opvattingen van het autonome kunstwerk werd de wacht aangezegd door functionele en institutionele benaderingen waarbij het maatschappelijk reilen en zeilen van literatuur centraal staan. Een tweetal benaderingen, een historische en
een eigentijdse, kunnen hier worden onderscheiden. Een inmiddels respectabele benadering in de historische letterkunde betreft het onderzoek naar het literaire bedrijf– auteurs, uitgevers, boekverkopers, critici, literaire organisaties, kopers en lezers – in uiteenlopende periodes. Centraal hierbij staat de vraag onder welke voorwaarden
literatuur – zowel de toppers als de draken van toen – werd geproduceerd, gekanaliseerd
en gerecipieerd20.
Een meer precieze variant – vooral beoefend door de Tilburgse empirische literatuursociologen – betre ft onderzoek naar het eigentijdse literaire bedrijf. Uitgangspunt
is hier de vraag hoe en onder welke voorwaarden het boekenaanbod wordt geordend,
hoe aan bepaalde segmenten daa rvan door literaire instituties – uitgeverij, literaire kritiek, literatuuronderwijs, bibliotheken, boekenclubs, literatuurwetenschap – het predikaat `literair' wordt toegekend en ve rvolgens de mate waarin deze processen van invloed
zijn op het kopen en lenen van boeken21.
Nauw hiermee verwant, maar in een breder verband, is recent sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar eigentijdse vormen van vrijetijdsbesteding, naar mediagebruik en
leefstijlen. Hier zijn andere onderzoeksmethoden mogelijk dan bij historisch onderzoek. De historicus moet over het algemeen woekeren met schaarse en heterogene gebruikerssporen22. De onderzoeker van de eigentijdse leescultuur heeft daarentegen de
mogelijkheid aan de hand van enquêtes en vragenlijsten lezers te onde rv ragen naar zowel smaak en voorkeuren als naar de aan het lezen van kranten, tijdschriften en boeken
bestede tijd23.
Een generatie zonder programma?

De zoëven geschetste verbreding van interesses en invalshoeken hee ft niet geleid tot welomschreven programma's hoe boekgeschiedenis bedreven en geschreven zou moeten
worden24. Sterker nog, over deze vraag wordt in Nederland nauwelijks een discussie gevoerd. Samenbindend element voor vele onderzoekers is het door de Amerikaanse his-
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toricus Robert Darnton geschetste globale communicatiemodel van het gedrukte
woord. In dit model wordt de circulatie van het gedrukte woord getraceerd van de auteur, via de uitgever, drukker, boekverkoper en andere tussenpersonen naar het kopende, lenende en lezende publiek. Darnton omschrijft de boekgeschiedenis als de `sociaalculturele geschiedenis van de communicatie via het gedrukte woord' 25 . Doel is het
verwe rv en van inzicht in de wijze waarop ideeën in druk werden doorgegeven en hoe de
confrontatie met het gedrukte woord denken en gedrag van de mens in de laatste vijfhonderd jaar heeft beïnvloed26.
In de Nederlandse literatuur vaart dit model onder de vlag van de produktie, distributie en consumptie v an lectuur – de kerngebieden, zoals we zagen, van de boekgeschiedenis nieuwe stij127. Gemeenschappelijk ideaal is de integratie van boekgeschiedenis en cultuurgeschiedenis, kortom de plaatsbepaling v an het boek in de cultuur. Over hoe en langs
welke wegen dit doel bereikt zou kunnen worden, bestaat – afgezien van de veelvuldig gehanteerde ruggegraat-metafoor 28 – geen overeenstemming. Het is bovendien de vraag of
het drieëenheids-model daartoe wel het meest geëigende voertuig is. Het betreft immers
aan de economische theorie ontleende begrippen – produktie, distributie, consumptie –
die vooral de maatschappelijke circulatie van het boek in kaart brengen en niet zozeer de
betekenis van het boek als communicatiemedium. Lezen en boekgebruik vormen in dit
model slechts de sluitpost van de rekening. Dit brengt met zich mee dat de boekgeschiedenis geïsoleerd wordt van de geschiedenis van andere media en van andere vormen van
cultuuroverdracht29. Het model is bovenal geschikt om, uitgaande van de uitgever-boekverkoper, de onbewogen-beweger in de wereld van het boek, de publikatie en verspreiding
van een werk te traceren. Op dit vlak is het d an ook het meest succesvol en uitvoerig beproefd, zowel door Darnton als door anderen30
De Fran se nouvell e cuisine

Dit communicatiemodel lag ook aan de basis van de vierdelige Histoire de l édition
francaise31 , die onder redactie van Henri-Jean Martin en Roger Chartier in de jaren
1983-1986 verscheen. Door velen in binnen- en buitenland wordt dit monumentale
werk als een `jaloezie opwekkend' 32 en navolgenswaardig voorbeeld gezien. In Amerika
en Engeland staan inmiddels in navolging van het Franse model grootschalige nationale onderzoeksprojecten op stapel, terwijl ook in Nederland wordt gefluisterd over een
veeldelige groot-Nederlandse geschiedenis van het boek33.
De Histoire, in de wandelgangen wel aangeduid als de `histoire du livre'- of de `livre
et société'-benadering ter onderscheiding van de `Angelsaksische school' waarin het
boek als materieel object centraal staat, kan beschouwd worden als een uitwerking van
het onderzoeksprogramma zoals dat door L. Febvre en H.-J. Martin werd geschetst in
het in 1958 verschenen LApparition du livre. In dit boek, waarin een integrale benadering van de geschiedenis van het boek werd bepleit, werd radicaal gebroken met de esthetische en antiquarische benadering van het boek. Centraal stond daarentegen het
boek als handelswaar èn de sociaal-culturele betekenis van het boek in de vroeg-moderne tijd, het boek als kracht in de geschiedenis34.
13
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De Histoire beoogde een integrale geschiedenis van het boek te geven van de Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw. Centrale invalshoek daarbij is, zoals de titel aangeeft, de geschiedenis van de uitgeverij en de boekhandel. Onder welke economische,
juridische en technische voorwaarden werden boeken geproduceerd en verspreid? De
periodisering geschiedde dan ook op basis van fundamentele veranderingen in de technisch-economische condities van de boekproduktie. Ondanks de brede opzet werden
zowel de auteurs als het publiek nogal mondjesmaat bedeeld. Inmiddels heeft een van
de twee redacteuren, Roger Chartier, zich ontwikkeld tot de internationale spraakmaker van het historisch onderzoek naar lezen en boekgebruik. Onlangs voerde hij ook een
pleidooi voor hernieuwd onderzoek naar de geschiedenis van de positie van de auteur35.
Leescultuur in veelvoud

Zoëven werd betoogd dat lezen en boekgebruik onder het verzamelbegrip consumptie
slechts de mager bedeelde en bovendien nauwelijks geproblematiseerde sluitpost vormen van het drieëenheids-model. De laatste jaren is sprake van een groeiende belangstelling voor leesgedrag en boekgebruik. Deze interesse wordt van verschillende kanten
aangewakkerd. Allereerst speelt een historiografische imp as se hier een rol. Veel recent
sociaal- en cultuurhistorisch onderzoek naar geletterdheid en naar de verspreiding en
circulatie van boeken vond plaats op basis van de sociologische benadering van cultuur,
namelijk de aanname dat de verspreiding van boeken langs de lijnen van de sociale stratificatie zou verlopen. Een en andermaal blijkt echter uit onderzoek dat er wel een globale samenhang vastgesteld kan worden tussen bijvoorbeeld boekbezit of lectuuraanschaf en sociale positie, maar dat van een dwingend verband geen sprake is36. Met name
Roger Chartier hield welsprekende pleidooien om het onderzoek naar de verspreiding
van boeken aan te vullen met het in kaart brengen van de vormen van boekgebruik, de
uiteenlopende wijzen waarop dezelfde teksten door individuen en groepen werden gelezen, geïnterpreteerd en toegeëigend. Dit pleidooi ging samen met de opwaardering
van lezen als een actieve, zin- en betekenisscheppende praktijk, die afhankelijk is van
leesvaardigheid en leesonderwijs, van het genre en de materiële uitvoering van boeken,
van de sociale kringen en de ideologische factoren die het lezen reguleren en beïnvloeden37 . Deze opwaardering ontketende een grote belangstelling voor de korte en lange
duur van het leesgedrag – hardop of stil, voorlezen, individueel of collectief, intensief of
extensief– en voor de plaats van het lezen te midden van andere culturele praktijken38.
Daarnaast won de gedachte veld dat geletterdheid, lees- en schrijfvaardigheid, in
plaats van een simpel binair fenomeen, een uiterst complexe grootheid is die een spectrum aan vaardigheden en competenties omvat. Tussen de culturele nulgraad van de
elementaire leesvaardigheid en de `sophisticated' leescultuur van een literaire criticus
bevindt zich een scala aan drempels – tijd, koopkracht, toegankelijkheid – en te verwerven vaardigheden. Centrale vraag daarbij is hoe en langs welke kanalen individuen en
groepen kennis verwerven omtrent het titelaanbod. Hoe weten zij wat er te koop is op de
markt en hoe zijn zij vervolgens in staat daaruit een keuze te maken39?
Van niet minder belang is het inzicht dat lees- en schrijfvaardigheid voor meer doel-
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Schrijvers: `Der arme Poet'(1839).
Karl Spitzweg Nationalgalerie Berlin.

einden gebruikt kunnen worden dan alleen ten bate van het kopen en verzamelen van
boeken. Leescultuur omvat veel meer dan de `boekcultuur' van de liefhebber. De Franse
historicus Daniel Roche heeft bijvoorbeeld aangetoond dat in de lagere strata van Parijs in
de achttiende eeuw weliswaar een actief gebruik werd gemaakt van de lees- en schrijfvaardigheid – brieven schrijven, lezen en voorlezen van pamfletten en vliegende blaadjes –
maar dat daar nauwelijks boeken aan te pas kwamen4o
Beeldvorming
In Darntons communicatiemodel staat de materiële produktie van boeken centraal. Onderbelicht blijft daardoor de beeldvorming rondom het boek. Toch is dit om meer dan
een reden van groot belang, boeken zijn wel materiële maar geen neutrale objecten. Een
voorbeeld kan dit duidelijk maken. De centrale vraag in het onderzoek naar `boek en publiek', zo wordt door meer dan een auteur betoogd, is niet zozeer de vraag `welke lezers
lazen welke boeken', maar veeleer de vraag naar het `waarom'. Waarom lazen lezers juist
deze boeken en wat betekende dat voor hen? Kortom, lezen als daad van culturele zinge15
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Lezers: `La lecture de la let-

tre' (1921) Pablo Picasso
Musée Picasso Paris

ving41 . Deze vraag is, afgezien van individuele gevallen, nauwelijks beproefd te beantwoorden42. Een factor die hierbij een belangrijke rol speelt is de verbeelding v an het
boek, oftewel de symbolische orde43 . Het boek is immers geen neutraal object, integendeel, er is geen object in de geschiedenis dat met hogere en meer tegenstrijdige waarden
is omringd dan het boek — zowel de weg naar de hemel als de weg naar de hel waren geplaveid met boeken. De beeldvorming rondom het boek wil ik a an duiden met de term

16

DE VELE GESCHIEDENISSEN VAN HET BOEK

symbolische produktie44. Het gaat hierbij om het schier onverwoestbaar pedagogisch optimisme waarmee uiteenlopende elites in de loop der eeuwen het boek met een beschavende werking hebben opgeladen – met censuur als keerzijde – in het kader van ideële
aanbodsstrategieën zoals leesonderwijs, leesinstructies, literatuuronderwijs, Nuts- en
Openbare Bibliotheken, leesbevordering en propaganda voor het boek en wat al meer45.
Bepaalde bevolkingsgroepen, de zogenaamde `risicogroepen' in de wereld van het boek:
jongelingen, meisjes en vrouwen, mogen zich traditioneel in de speciale belangstelling
van de leespedagogen verheugen. Een belangstelling die periodiek tot uiting komt in publieke debatten over, bijvooreeld, de leeswoede' in de tweede helft van de achttiende
eeuw of over de leesbibliotheken in de negentiende en twintigste eeuw46.
De vele geschiedenissen van het boek
Het spanningsveld tussen de materiële en de symbolische produktie maakt het boek tot
hèt ambigue culturele object bij uitstek: de gefixeerde, gestandariseerde vorm en tekst
enerzijds, de beeldvorming, de vertogen over nut en nadeel van het lezen voor het leven
en de mobiele, voortvluchtige betekenissen van lezers en gebruikers anderzijds. Het
boek is dan ook voortdurend met uiteenlopende en tegengestelde symbool- en gebruikswaarden opgeladen. Pas de laatste decennia lijkt het boek, ondanks onheilsprofeten zoals George Steiner, z'n onschuld te hebben verworven: het boek is geen maatschappelijke kwestie meer. De vermeend diabolische werking lijkt te zijn overgedragen
op andere media.
Dit spanningsveld maakt het boek tot een kristallisatiepunt, een microkosmos van
een reeks van geschiedenissen: de eb en vloed van het titelaanbod, de opmars van nieuwe en de transformatie, aanpassing en bewerking van oudere genres, de ontwikkeling
van typografie en vormgeving 47, van voorraadrisico en fondsvorming, de lange duur
van de beeldvorming van het boek, van techniek en technologie, de hoofd- en zijwegen
van de verspreiding en kanalisering van drukwerk, van liefhebberende, gesubsidieerde
en broodplank-schrijvers, de regels en de sturing van de smaak, de harde en zachte hand
van censuur en verbod, een evoluerend en expanderend instrument van kennis- en informatieoverdracht, van reclame en propaganda, van canonisering en verguizing, van
geletterdheid en leesonderwijs, de veelkleurige geschiedenis van lezen en boekgebruik,
van voorlezen en nalezen, van reciteren en memoriseren, van leesplankjes en boekenkastjes, van vrije tijd en lezen voor iedereen.
De liefde voor a ll e boeken
Veertig jaar geleden sprak H. de la Fontaine Verwey tijdens zijn openbare verkenning van
de wereld van het boek de volgende woorden uit: `de wetenschap v an het boek is geboren
uit de verliefde a an dacht van de verzamelaar'48. De eerste generatie boekenvorsers, van wier
inspanningen wij nog altijd d ankbaar gebruik maken, bestond in niet onbelangrijke mate
uit bibliofiele liefhebbers en verzamelaars. Kruseman verzamelde uit liefde voor het boekenvak een leven l ang bouwstoffen. Hebben professionalisering en academisering deze liefdevolle b an d van de onderzoeker met zijn object verbroken? Het antwoord op deze vraag
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lijkt `nee' te moeten zijn. Het verschil is echter dat de kieskeurige passie van de bibliofiel
voor het bijzondere, zeldzame en kostbare boek veranderd is in de gulzige en mateloze liefde van de moderne onderzoeker voor alle boeken. Maar is de passie voor alle boeken ook
een wetenschappelijke deugd? In hoeverre wordt de boekhistoricus verblind door de hartstocht voor zijn onderzoeksobject? A priori is hij of zij immers geneigd de verbreiding v an
het boek als een zegen te beschouwen. In zijn liefde voor alle boeken lijkt de boekenvorser
een van de laatste apostelen v an het boek. Op schijnbaar vanzelfsprekende wijze draagt hij
zo bij aan de beeldvorming rond het boek – het grote voertuig v an de beschaving – en legitimeert daarmee ve rvolgens de ratio v an zijn onderzoeke9. Ondanks de professionalisering is de betrokkenheid van de onderzoeker bij zijn object nog altijd groot. Bibliomanie
en bibliologie sta an echter met elkaar op gesp an nen voetSO. De quasi evidente status van
het boek blokkeert de onbegrensde nieuwsgierigheid en de tomeloze wil tot weten. Ook
voor de moderne onderzoeker is het boek nog altijd geen object als a lle andere.
De wereld buiten de wereld v an het boek
Voor de moderne media-specialist lijkt het boek niet veel meer te zijn dan een wat onhandig gebundelde hoeveelheid informatie van weinig interactieve aard, een verouderd
medium dat dringend een electronische revisie behoeft. Voor de moderne boekenvorser, gefascineerd door het boek als materieel object en als vaandeldrager van het boek in
de ban van z'n eigen beeldvorming, is het boek nog altijd een evidentie. Deze verliefde
verblinding is, ondanks de vele nieuwe onderzoeksvelden, verantwoordelijk voor een falende interesse: de blindheid voor de wereld buiten de wereld van het boek en voor het
boek als informatiedrager, als medium van communicatie in samenspraak of rivaliteit
met andere media.
De plaatsbepaling van het boek, en van de wereld van het boek in uiteenlopende periodes roept de vraag op naar de verhouding tot andere, rivaliserende en concurrerende
media van kennis- en cultuuroverdracht. Hoe, langs welke kanalen en met behulp van
welke media worden oude en nieuwe kennis en informatie, waarden en normen overgedragen, bestreden en ve rv ormd? Een centraal, lange-termijnperspectief zou daarbij
kunnen zijn: de verschriftelijking van alledaagse kennis en de ontwikkeling van een op
boek en schrift gebaseerde informatie-maatschappij, een proces dat an dere media verdringt, marginaliseert en oproept.
Discipline of interesseveld?
De historisering van voorheen onbeweeglijk geachte objecten en praktijken maakt het
boek tot een knooppunt van een reeks van geschiedenissen. Kan de boekgeschiedenis
derhalve wel beschouwd worden als een discipline met een eenduidig object, methode
en werkwijze? Voor Kruseman en de zijnen – `men of leisure', beoefenaars van het boekenvak en bibliografen – zou deze vraag een non-issue geweest zijn. Zijn Bouwstoffen
was immers primair bedoeld als `boekverkoopersboek', een aanwijzing voor de professionalisering van het boekenvak. Met de bibliologen van de tweede generatie werd de
boekwetenschap een academische discipline op basis van de biografie van het boek als
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materieel object. Met de derde generatie zijn – onder de driekleur van produktie, distributie en consumptie – de ramen en deuren van de wereld van het boek wijd open gezet. Hedentendage lijkt in plaats van een eenduidige discipline veeleer gesproken te
moeten worden van een uitwaaierend multidisciplinair onderzoeksveld, waar oud en
nieuw, traditie en innovatie naas t elkaar bestaan, invalshoeken en benaderingen elkaar
kruisen, maar met een gemeenschappelijk, overkoepelend idee: de plaats van het boek
in de ontwikkeling van cultuur en maatschappij. De wereld van het boek wordt tegenwoordig doorkruist door onderzoekers vanuit onderscheiden onderzoekstradities, met
verschillende interesses, benaderingen en methodes. De cultuurhistoricus-nieuwe-stijl
zoekt naar het publiek van zijn instituties en media. De bibliograaf houdt het vaandel
van de dienstbare wetenschap hoog en beschrijft de bevolkingsregisters van de wereld
van het boek – de onmisbare warenkennis van zowel boekverkoper als onderzoekers 1.
De literatuurwetenschapper heeft de hermeneutische cirkel van de tekstinterpretatie afgezworen en probeert de maatschappelijke voorwaarden van het reilen en zeilen van literatuur en lectuur in kaart te brengenS2 . De boekhandelshistoricus reconstrueert het
fonds van een uitgever, beschrijft de regels van het boekenvak S3 of inventariseert de
ontwikkeling en schaalvergroting van het boekbedrijf als bedrijfstak en cultuurproducent54 . De onderzoeker van alledaagse praktijken probeert de omgang met het gedrukte woord – variërend van zingen en memoriseren tot snobisme – in uiteenlopende tijden en plaatsen te achterhalen S5 . De kerkhistoricus traceert de rol van kerkboeken in de
ontwikkeling van de spiritualiteit, in het spanningsveld van voorgeschreven orde en geleefde praktijkeb . De als cultuurwetenschapper herboren volkskundige brengt, met de
aantekeningen uit het dodenhuis in de hand, de ontwikkeling van de materiële cultuur,
de groepsgewijze stoffering van het dagelijks leven in kaartS7 . De pershistoricus richt
zich in het bijzonder op de opkomst en ontwikkeling van de massa-pers als centraal onderdeel van maatschappelijke en culturele veranderingen 58. De historisch antropoloog,
geïnteresseerd in vormen van communicatie, verkent het spectrum van media en rituelen in een bepaalde periode en plaats S9. De kunsthistoricus maakt jacht op de verbeelding van boek en lezers60 . De socioloog inventariseert eigentijdse leefstijlen en
rolpatronen, mediagebruik en vrijetijd. De begripshistoricus, ten slotte, ontrafelt de transformatie van het boek als metafoor van de som van alle menselijke ervaringen61.
Jaarboek: inzet en opzet

De eerste jaargang van het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis beoogt een staalkaart te geven van verschillende benaderingen, invalshoeken en thema's bij de hedendaagse bestudering van de bonte wereld van het boek. De auteurs is gevraagd aan de
hand van een casus – een type teksten, een institutie of een praktijk – een meer algemene vraag van cultuur-, literair- of boekhistorische aard te behandelen binnen een
ruimer tijdsperspectief en daarbij ook aandacht te besteden aan de gehanteerde methode en werkwijze.
Het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis is bestemd voor zowel de specialist
van uiteenlopende periodes als voor de liefhebber. Het Jaarboek beoogt een platform en
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podium te zijn voor de recente veelzijdige belangstelling voor het boek in heden en verleden, voor uiteenlopende benaderingen en invalshoeken bij de bestudering van de rol
en functies van het boek in cultuur en maatschappij. De volgende jaargangen zullen
voor een deel zijn gewijd aan specifieke thema's – bijvoorbeeld censuur, zelfcensuur en
sturing van de smaak, vrouw en boek, verdwenen continenten van de boekgeschiedenis,
bijbels door de eeuwen heen. Op deze wijze wil de redactie ook onderzoek stimuleren
en initiëren en op haar wijze bijdragen aan de vorming van een discipline in wording.
De ontwikkelingen in binnen- en buitenland zullen kritisch worden gevolgd door het
opnemen van rond een thema of periode gegroepeerde review-artikelen van recentelijk
verschenen boekhistorische publikaties.
De redactie hanteert een brede omschrijving van het fenomeen boek: plano's, folio's,
duodecimo's, vliegende blaadjes, tuinboeken en pocketboeken, boeken in afleveringen
en feuilletons, tijdschriften en kranten. Het Jaarboek wil aandacht besteden aan zowel
het oude als het nieuwe boek, aan zowel de eerste drukkers in de Nederlanden, de `internationals' van de zestiende eeuw als aan hedendaagse drukkers in de marge, aan middeleeuwse stadsbibliotheken en aan negentiende- en twintigste-eeuwse winkelbibliotheken, aan marskramers in de zeventiende eeuw en aan eigentijdse bibliobussen en
boekenclubs, aan leesinstructies uit de zestiende eeuw en aan de Handleiding voor leeskringen, aan propaganda voor het boek, aan voor- en nalezen door de eeuwen heen.
De redactie dankt de auteurs dat zij bereid en op betrekkelijk korte termijn ook in
staat waren een artikel te schrijven. Zij ziet met grote belangstelling suggesties voor themanummers, review-artikelen en kleurrijke bijdragen over een reeks van thema's uit de
wereld van het boek tegemoet. Want dit eerste Jaarboek smaakt naar meer. De redactie
ziet rijkhalzend uit naar de tweede jaargang. Bestaat er immers een opwindender, fascinerender en meeslepender object dan het boek en de vele geschiedenissen van het boek?
Noten
J.W.Enschedé schreef, in opdracht van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, een tweedelige monografie: A.C. Kruseman, Amsterdam 1899-1901. Voor deze inleiding
heb ik dankbaar gebruik gemaakt van: P.G. Hoftijzer/O.S. Lankhorst, 'Book History in The Netherlands. A Survey of Studies of the Early-Modern Period' [ter perse].
2 A.C. Kruseman. Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de
halve eeuw 1830-1880. Amsterdam 1886-87. Dl. I, xxvi.
3 Over literaire series in de negentiende eeuw leze men het recent verschenen proefschrift van L. Kuitert. Het ene boek in vele delen. Amsterdam 1993.
4 L. Kuitert, `De second-hand handel. Een doorbraak op het gebied van goedkope literatuur', in: De
Negentiende Eeuw 15 (1991) 185-202.
5 De anonymus in het Nieuwsblad vroeg zich met vooruitziende blik af `zal er ooit iemand zich melden ter voortzetting van zijn werk?' Sindsdien behoorde de negentiende eeuw tot de meest verwaarloosde terreinen van het boekhistorisch onderzoek. De laatste jaren is van een opmerkelijke ommekeer sprake; zie het review-artikel van de hand van B. Luger.
6 Over de schatkamers van deze bibliotheek, in 1845 gesticht door het boekenvak als vakbibliotheek
voor collega's, thans internationaal befaamd onder de beoefenaars der boekwetenschap: M. Keyser,
`Op zoek naar de Negentiende Eeuw: 1. De Bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de
belangen des Boekhandels', in: De Negentiende Eeuw 11 (1987) 3-18.
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J. Viardot, Naissance de la bibliophilie', in: C. Jolly (ed.). Histoire des bibliothèques francaises. Parijs
1988 DL II 269-289.
De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek & prent zal ter gelegenheid van het tienjarig jubileum een themanummer –10 (1993-94) nr.5 – wijden aan haar voorgangers in ruime zin, waaronder de Bibliografische Adversaria en De Navorscher.
Een jaar voor zijn overlijden publiceerde Kruseman het enige overzichtswerk over het Nederlandse
boekbedrijf in de vroeg-moderne periode: Aanteekeningen betreffende den boekhandel van Noord-Nederland in de 17e en 18e eeuw. Amsterdam 1893. Volgens de auteur `het knutselwerk van den ouden
dag'. Dat hij het niettemin publiceerde was uit de hoop dat `het weinig beduidende van mij kon
grondstof worden voor het beter en uitvoeriger werk van een ander'.
Hoe deze integratie tussen boekwetenschap en geschiedschrijving gerealiseerd diende te worden,
heeft De la Fontaine Verwey niet expliciet uitgewerkt. Enkele summiere opmerkingen daarover in de
Voorrede op deel I van zijn Uit de wereld van het boek. Amsterdam 1975-1979.3 dln.: `de geschiedenis van het boek heb ik altijd gezien als een onderdeel van de cultuurgeschiedenis'. Drie elementen zijn daarbij van belang: de plaats van het boek in een bepaalde cultuurperiode, het boekenbedrijf
en de typografische vorm.
Het huisorgaan van de bibliologische generatie is het vanaf 1971 verschijnende tijdschrift Quaerendo. Met de publikatie werd beoogd de lacune op te vullen die was ontstaan na het verscheiden van
Het Boek in 1966. Dit periodiek verscheen vanaf 1912 als voortzetting van het Tijdschrift voor Boeken Bibliotheekwezen dat in 1903 werd opgericht.
5 dln. Amsterdam 1960-1978.
Een overzicht van de recente binnen- en buitenlandse literatuur biedt mijn artikel: `Rondom het
boek. Historisch onderzoek naar leescultuur, in het bijzonder in de achttiende eeuw. Een overzicht
van bronnen en benaderingen, resultaten en problemen', in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 20 (1988) 50-120.
B. van Selm. Een menighte treffelijcke boeken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw. Utrecht 1987, 2.
B. van Selm. Inzichten en Vergezichten. Zes beschouwingen over het onderzoek naar de geschiedenis van
de Nederlandse boekhandel. Amsterdam 1992, 42. Helemaal consequent was Van Selm niet in deze
opvatting. Naast de ruggegraat-metafoor, want meer was het niet, zag hij de boekwetenschap ook als
hulpwetenschap, namelijk als toeleveringsbedrijf voor andere historische disciplines.
De fondsreconstructie als vanzelfsprekend uitgangspunt voor het boekhandelshistorisch onderzoek is
inmiddels onder vuur komen te liggen. Allereerst door Van Selm zelf – in zijn posthume Inzichten
en Vergezichten, 28 – en vervolgens door L. Kuitert in haar bespreking – De Boekenwereld 10 (199394) 92-95 – van het proefschrift van B.P.M. Dongelmans. Johannes Immerzeel Junior (1776-1841).
Het bedrij f van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw. Amstelveen 1992.
C. Berkvens-Stevelinck e.a. (eds.). Le Magasin de l'Univers. The Dutch Republic as the centre of the European Booktrade. Leiden 1992. Aan het Pierre Bayle Instituut te Nijmegen wordt sinds jaar en dag
onderzoek verricht naar de uitgave van Franstalige tijdschriften in de Republiek in de periode rond
1700; zie bijvoorbeeld: H. Bots (ed.). La dif f asion et la lecture des journaux de langue francaise sous
l'ancien régime. Amsterdam-Maarssen 1988.
Zie de bijdrage van Remieg Aerts.
Veel van dit type onderzoek heeft zich gericht op de achttiende eeuw. Zie bijvoorbeeld het opstel van
Robert Darnton, `In search of the Enlightenment: recent attempts to create a social history of ideas'
uit 1971, in Nederlandse vertaling opgenomen in zijn De Kus van Lamourette. Amsterdam 1990,
193-219; H.U.Gumbrecht e.a. (eds.). Sozialgeschichte derAufkldrung in Frankreich. München-Wenen 1981.2 dln.
Recente proeven van dit onderzoek naar de literaire bedrijvigheid: W. van den Berg e.a. (red.). Haarlemse kringen. Vijftien verkenningen naar het literair-culturele leven in een negentiende-eeuwse stad. Hilversum 1993; E.K. Grootes (red.). Haarlems Helicon. Literatuur en toneel te Haarlem voor 1800. Hilversum 1993.
H. Verdaasdonk, `Empirische literatuursociologie aan de Katholieke Universiteit Brabant. Achtergronden en aard van een onderzoeksprogramma', in: TTT Interdisciplinair tijdschrift voor taal- &

21

BROUWER

tekstwetenschap 6 (1986) 211-218; idem, `Marketing en sociologie van het boek', Boekman Cahier 2
(1990) 4-14.
22 Boeiende perspectieven biedt de methode van `oral history', bijvoorbeeld: A.-M. Thiesse. Le roman
du quotidien. Lecteurs et lectures populaires à la Belle Époque. Parijs 1984.
23 W. Knuist. Van vaudeville tot video. Rijswijk 1989; G. Kraaykamp/W. Knuist, `Stijgend scholingsniveau, afnemende belezenheid. Verschuivingen in het gebruik van media tussen 1955 en 1990', in:
Massacommunicatie 20 (1992) 22-37. G. Kraaykamp. Over lezen gesproken. Een studie naar de sociale differentiatie in leesgedrag. Amsterdam 1993.
24 Dit gaat niet op voor tot de eigen tijd beperkte vormen van literatuursociologisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Daar lijkt het soms te wemelen van theorieën – zie noot 21 en 23.
25 De historische plaatsbepaling van de status van het gedrukte woord in uiteenlopende periodes roept
de vraag op naar de plaats van andere media. Zo bezien zou boekgeschiedenis dus media- of communicatiegeschiedenis dienen te zijn. In het vanaf 1989 verschijnende Jaarboek mediageschiedenis
worden `media' primair opgevat als moderne massamedia; zie ook: H. Kleijer e.a. (red.). Tekens en
teksten. Cultuur, communicatie en maatschappelijke veranderingen vanaf de late middeleeuwen. Amsterdam 1992. Hierna geciteerd als Kleijer e.a., Tekens en teksten.
26 R. Darnton, `What is the history of books?', oorspronkelijk verschenen in 1982, in Nederlandse vertaling opgenomen in zijn De Kus van Lamourette. Amsterdam 1990,103-125. De centrale vraag van
de boekgeschiedenis werd in gelijkluidende termen omschreven door Roger Chartier, een van de
godfathers van de Franse boekgeschiedenis nieuwe stijl: `in what manner did the circulation of more and more printed texts modify thoughts and sensibilities?' (R. Chattier. Frenchness in the History
of the Book: From the History of Publishing to the History of Reading. Worcester 1988,14). Hierna geciteerd als Chartier, Frenchness in the History of the Book.
27 Vgl.: J.J. Kloek/W.W. Mijnhardt (red.). De productie, distributie en consumptie van cultuur. Amsterdam 1991.
28 Zie ook: F.A. Janssen. Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving. Amsterdam 1989, 34. Hierna geciteerd als Janssen, Auteur en drukker.
Daarnaast is ook voor Janssen de boekgeschiedenis, `onder het aspect van de analytische bibliografie'
– zie ook de bijdrage van P.J.Verkruijsse – een hulpdiscipline voor talloze andere historische disciplines.
29 Vgl.: M. Giesecke, `Buchwissenschaft als Medien-und Informationswissenschaft', in: Buchhandelsgeschichte 1992, B.97-B.107.
30 Voor Nederland: B.P.M. Dongelmans, `Boekhandelsgeschiedenis en literatuurgeschiedenis: de gedichten van H.Tollens bij J.Immerzeel jr. verschenen', in: Voortgang 8 (1986) 189-237; J.Salman/G.Verhoeven, The comptoir-almanacs of Gillis Joosten Saeghman', in: Quaerendo 23 (1993)
93-114.
31 Een paperback-editie met bijgewerkte bibliografie verscheen in de jaren 1989-1991. Niet minder
monumentaal is de door Claude Jolly geredigeerde Histoire des bibliothèques francaises. Parijs 19881991.4 din. Hoewel Duitsland een lange bibliotheekhistorische traditie kent, is daar geen vergelijkbaar werk beschikbaar. Een handzaam overzicht biedt: R. Wittmann. Geschichte des deutschen Buchhandels. München 1991. Ook in Nederland is de situatie pover; vergelijk.: P. Schneiders. Lezen voor
iedereen. Geschiedenis van de openbare bibliotheek in Nederland Den Haag 1990.
32 Janssen, Auteur en drukker, 36.
33 Een schets van de diverse nationale projecten, met uitzondering van het Nederlandse, in: Lei pziger
Jahrbuch zur Buchgeschichte 1 (1991) 304-316.
34 De opvatting van het boek als nieuw communicatiemedium en van de uitvinding van de boekdrukkunst als `communicatierevolutie' heeft, hoewel met kracht verdedigd door bijvoorbeeld E. Eisenstein en M. Giesecke, inmiddels – op basis van de geconstateerde continuïteit tussen het handgeschreven en het gedrukte boek, van de lange duur van leesgedrag en leesgewoontes en van het
voortbestaan van handschriften – de nodige averij opgelopen; samenvattend: Chartier, Frenchness in
the History of the Book, 15-20; zie ook de bijdragen van W. Heijting en F. Janssen.
35 R. Chartier. L'Ordre des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe siècle.
Aix-en-Provence 1992, hfst.2; zie ook mijn bespreking: `De liefde voor alle boeken. De boekge-
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schiedenis volgens Roger Chartier', in: De Boekenwereld 9 (1992-93) 141-146. In haar bijdrage
neemt Lisa Kuitert de handschoen van Chartier op.
36 Een tweede impasse betreft het volks-elitecultuur debat. De uitweg van Roger Chartier bestond uit de
benadering van `volkslectuur' als een uitgeversstrategie, dat wil zeggen de wijze waarop een heterogeen
corpus teksten door uitgevers werd bewerkt en aangepast met het oog op andere, nieuwe publieksgroepen. Vergelijk voor Nederland: `Volk en boek 1450-1800', themanummer Leidschrift 5 (1989) nr. 3.
37 Een belangrijke rol in de herwaardering van alledaagse praktijken speelde: M. de Certeau. L'Invention du quotidien. D1.1. Arts de faire. Parijs 1980. Zie ook de boeiende schets van R. Darnton, `Eerste aanzet tot een geschiedenis van het lezen', in: zijn De kus van Lamourette, 140-166.
38 Enkele belangwekkende studies: P. Saenger, 'Silent Reading: its impact on late medieval script and
society', in: Viator 13 (1982) 367-414; P. Veit, `Piété, chant et lecture: les pratiques religieuses dans
l'Allemagne protestante àl'époque moderne', in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 37 (1990)
624-641; E. Schon. Der Verlust der Sinnlichkeit oder die Verwandlungen des Lesers. Mentalitdtswandel
um 1800. Stuttgart 1987; K. Flint. The Women Reader, 1837-1914. Oxford 1993; zie ook de bijdragen van W. Heijting en A. Baggerman.
39 Wel aangeduid als `literaire socialisatie'. Het thema werd in Nederland aangezwengeld door H. Verdaasdonk in zijn boekje De vluchtigheid van literatuur. Het verwerven van boeken als vorm van cultureelgedrag, Amsterdam 1989 en toegepast door J.J. Kloek/W.W. Mijnhardt, `Lezersrevolutie of literaire socialisatie?', in: J. Goedegebuure (red.). Nieuwe wegen in taal- en literatuurwetenschap. Tilburg
1993. Een centrale rol speelt dit thema in: L. Kuitert, Het ene boek in vele delen, passim.
40 D. Roche. Le peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe siècle. Parijs 1981; over alledaagse
schrijfpraktijken in de negentiende eeuw: R. Chartier (ed.). La correspondance. Les usages de la lettre
au XIXe siècle. Parijs 1991.
41 Vergelijk de recente oproep van J.J. Kloek, naar aanleiding van 25 jaar `provokaties' van H.R. Jauss,
aan de literatuurwetenschappers, de deskundigen bij uitstek om uitspraken te doen over de betekenis van boeken voor lezers: `Van receptie-esthetika naar leescultuur – en terug?', in: Forum der Letteren 34 (1993) 242-252. Zie ook de bijdrage van Lizet Duyvendak.
42 Zie het door Arianne Baggerman in haar bijdrage geanalyseerde leesgedrag van Otto van Eck
43 Evenzeer onderbelicht, maar van niet minder belang bij het zoeken naar factoren die van invloed zijn
op het `waarom' van het lezen, zijn maatschappelijke `push' en `pull' factoren. Een mooie studie vanuit een dergelijk functioneel perspectief is: W.J. Gilmore. Reading becomes a necessity of life: material
and cultural li fe in rural New England, 1780-1835. Knoxville 1989.
44 Ik gebruik dit begrip in aansluiting bij de Tilburgse literatuursociologen voor wie het een sleutelrol
vervult in de reconstructie van het eigentijdse literaire veld. Daar heeft deze term, in aansluiting bij
het werk van P. Bourdieu, exclusief betrekking op de produktie van opvattingen over literatuur door
literaire instituties; zie: W. de Nooy. Richtingen & lichtingen. Literaire classificaties, netwerken, instituties. Rotterdam 1993.
45 Een voorbeeldige studie: A.-M. Chartier/J. Hébrard. Discours sur la lecture (1880-1980). Parijs 1989.
Voor Nederland: J. Blokker. De kwadratuur van de kwattareep. Zestig jaar collectieve propaganda voor
het Nederlandse boek. Amsterdam 1990.
46 Vergelijk voor Duitsland: A. Martino. Die Deutsche Leihbibliothek. Geschichte einer literarischen Institution (1756-1914). Wiesbaden 1990; zie ook de bijdrage van Greetje Heemskerk. Uiteraard
blaast ook de uitgever z'n deuntje mee in de fanfare van de symbolische produktie – Krusemans `dan
is hij een macht' is daarvan een illustratie. Over de uitgeverij als cultuurproducent: F. de Glas. Nieuwe lezers voor het goede boek. Amsterdam 1989.
47 Boeiende, in Nederland nog nauwelijks beproefde perspectieven biedt: D.F. McKenzie. Bibliography
and the sociology of texts. Londen 1986. Een recent Nederlands voorbeeld is: Garrelt Verhoeven, `En
koopt er geen dan met dees fraaie Faem. De reisuitgaven van Gillis )oosten Saeghman', in: Literatuur 9 (1992) 330-339.
48 Vergelijk zijn onlangs gepubliceerde memoires: De verdwenen antiquaar en andere herinneringen van
een bibliothecaris. Amsterdam 1993.
49 In zijn aanstekelijk en meeslepend enthousiasme was Bert van Selm daarin een grootmeester: `Het is
aan ons om Het Boek zijn status terug te geven, om steeds opnieuw voor een breed publiek te
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demonstreren hoe waardevol ons bibliofiele erfgoed is' (Dankwoord', in: META 25 (1990-91) 99103)
De Nederlandse bibliofielen hebben zich inmiddels georganiseerd in een nationaal genootschap dat
dit jaar zijn eerste jaarboek zal doen verschijnen.
Zie: H. Borst (e.a.). `Wonen in het woord – leven in de letter. Analytische bibliografie en literatuurgeschiedenis', in: Literatuur 5 (1988) 332-341.
Boeiende perspectieven biedt: H. Pleij, `De betekenis van de beginnende drukpers voor de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur in Noord en Zuid', in: Spektator 21 (1992) 227-263.
Zie de bijdrage van Frank de Glas. Over de `kijkcijfers' in de wereld van het boek handelt de bijdrage van Berry Dongelmans.
Nieuwe inzichten en vergezichten biedt het dit najaar te verschijnen proefschrift van Hendrik-Jan
van Leusen, Het onstaan van de moderne boekhandel in Nederland Middelburg, 1740-1800.
Bijvoorbeeld: W. Frijhoff. Wegen van Evert Willemsz. Een Nederlands weeskind uit de zeventiende
eeuw op zoek naar zichzelf. Nijmegen 1994, hfst.8.
Th. Clemens. De godsdienstigheid in de Nederlanden in de spiegel van de katholieke kerkboeken 16801840. Tilburg 1988.2 dln.; `Verbeelding van vroomheid. De devotieprent als cultuurwetenschappelijke bron', themanummer Volkskundig Bulletin 16 (1990) nr. 3.
Vergelijk de themanummers van het Volkskundig Bulletin 9 (1983) nr. 1, `Boedelinventaris' en 19
(1993) nr. 3, `Mensen en dingen'.
Bijvoorbeeld: F. van Vree, `Massapers en modernisering. De pers als spiegel en oorzaak van maatschappelijke veranderingen', in: Kleijer e.a., Tekens en teksten, 95-108; M. de Coo-Wijgerinck e.a.
(red.). De gezegende pers. Aspecten van de katholieke persgeschiedenis in Nederland tijdens de 19de en
20ste eeuw. Zeist 1989.
Vergelijk: P. Burke. Stadscultuur in Italië tussen Renaissance en Barok. Amsterdam 1988. Dl. III Vormen van communicatie'; G. Rooijakkers, `Opereren op het snijvlak van culturen: Middelaars en media in Zuid-Nederland', in: P. te Boekhorst e.a. (red.). Cultuur en maatschappij in Nederland 15001800. Meppel/Heerlen 1992.
S. Schulz (ed.). Leselust. Niederlli ndische Malerei von Rembrandt bis Vermeer. Stuttgart 1993.
Vergelijk: H. Blumenberg. Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt 1981.
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Boekhistorische verkenningen rond het Nederlandstalig godsdienstig
proza in de zestiende eeuw
Willem Heijting
Wie een boekhistorisch overzicht wil bieden van het Nederlandstalig godsdienstig proza in de zestiende eeuw, kan niet zonder meer aansluiten bij wat hierover eerder verschenen is. Ten eerste moet vastgesteld worden dat er geen enkele publikatie is waarin
het genre als zodanig volledig wordt behandeld. Weliswaar mag `het boek in Nederland
in de zestiende eeuw' een populair onderwerp genoemd worden – er werd in 1986 zelfs
een complete tentoonstelling aan gewijd 1 – maar de bibliografen en de boekhistorici
richtten hun inspanningen toch bij voorkeur op het thema: de drukkunst in dienst van
de reformatie2. Men heeft ook wel enkele genres uit de zestiende-eeuwse religieuze
boekproduktie aan een onderzoek onderworpen 3, maar het godsdienstig proza is daar
niet bij.
De fascinatie die uitgaat van de geschiedenis van het boek in de reformatietijd is
groot, en dat maakt het lezen van de publikaties hierover tot een genoegen. Tegelijk komen wij echter tot een tweede vaststelling, namelijk dat de belangrijkste premissen
waarop deze literatuur is geb aseerd aan herziening toe zijn. Ik formuleer vier vragen
waa rvan het nuttig kan zijn deze bij de huidige stand van kennis opnieuw te stellen: (1)
Hoe groot was de rol van het godsdienstige boek in de overgang van de middeleeuwen
naar de nieuwe tijd? (2) Hoe verhoudt de boekgeschiedenis zich tot de kerkgeschiedenis? (3) Hoe functioneerde het boekenbedrijf wanneer het ging om de godsdienstige
lectuur in de volkstaal? (4) Hoe is het gesteld met de inventarisatie van het boekenaanbod op ons gebied?
Ik zal op deze vragen ingaan in een viertal boekhistorische verkenningen. Soms lijken deze verkenningen ons ver van ons onderwerp af te voeren, maar uiteindelijk komen we steeds weer terecht bij de boekhistorische problematiek rond het godsdienstig
proza uit de zestiende eeuw. De eigenlijke boekwetenschappelijke beschrijving van dit
cultureel invloedrijk genre is hiermee naar men hopen mag wat dichterbij gekomen.
Van een luister- naar een leescultuur?
De vraag hoe groot de betekenis van het gedrukte godsdienstige boek in de overgang
van de middeleeuwen naar de moderne tijd was, staat vanzelfsprekend niet los van de
fundamentele vraag welke rol de typografie als zodanig heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Westerse beschaving. Een kernachtig antwoord op deze vraag vinden wij in
de in 1977 uitgesproken oratie van Ve rvliet: de typografie, die het boek zijn sacrale karakter had ontnomen, speelde een voorname rol in de progressie van het menselijk we-
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ten. Om die reden markeert de overgang van het scribale naar het typografische tijdperk
het begin van de moderne tijd4. Het is hier de plaats niet om dit thema volledig te behandelen en daarom belicht ik slechts enkele aspecten.
De boekdrukkunst in dienst van de vooruitgang: deze teneur overweegt ook wanneer
er gesproken wordt over het Nederlandse boekenbedrijf tijdens de opkomst van het humanisme en de reformaties. Trouwens, was het niet Luther zelf die de drukkunst omschreef als een goddelijke gave waarmee de ware religie in alle talen over de gehele wereld verbreid zou worden? Hij was maar één van de velen die sinds het midden van de
vijftiende eeuw de lof van de boekdrukkunst hebben gezongen. De grote rol van de typografie werd een locus communis in de historiografie van de reformatie7.
Natuurlijk zou het onzinnig zijn voorbij te zien aan de onmiskenbare en grote invloed die de drukkunst sinds de vijftiende eeuw op tal van terreinen van onze beschaving heeft uitgeoefend. We moeten ons echter wel realiseren dat het gedrukte woord
maar één van de media is waarvan men zich voor de onderlinge communicatie placht te
bedienen. Het boek moet dus bestudeerd worden in relatie tot andere media – een inzicht dat wij te danken hebben aan impulsen van Darnton en andere, vooral Franse en
Amerikaanse boekhistorici8.
Deze noodzaak geldt des te sterker wanneer het gaat om het religieuze boek. Steeds
is er een spanningsveld tussen de mondelinge verkondiging van het evangelie en het geschreven bijbelwoord, tussen het gesprek over de godsdienst en de religieuze lectuur.
Dit spanningsveld, dat tot op de dag van vandaag is blijven bestaan, werd nog versterkt
doordat zich in de leescultuur een revolutie voltrok: nadat het tot in de late middeleeuwen zeer gebruikelijk was geweest om teksten hoorbaar te lezen, sloeg na een lange periode van overgang (die in de oudheid al aanving) de balans om naar het stillezen. Er is
wel gezegd dat deze omslag een grotere mentale aanpassing vergde dan de overgang van
geschreven naar gedrukte teksten. Lezen werd immers een innerlijke, dus individuele
ervaring10. Hoe dit ook zij, als wij de markt voor het godsdienstig proza in de periode
van de reformatie en de contrareformatie willen overzien, kunnen wij de invloed die het
stillezen daarop juist in die tijd heeft gehad niet negeren. Daarom ga ik wat dieper in op
de veranderingen die de leescultuur tot de zestiende eeuw heeft ondergaan11.
De voor ons doel meest bruikbare uiteenzettingen over de ontwikkeling van de leescultuur vinden wij in enkele publikaties van Paul Saenger 12. Saenger weerlegt de oudere opvatting dat de schrijf- en leescultuur gedurende de gehele middeleeuwen een ongewijzigde voortzetting geweest zou zijn van een oraal georiënteerde praktijk in de
oudheid. Hij wijst onder andere op bepaalde nieuwigheden in de oudste christelijke en
patristische handschriften. In toenemende mate worden daarin middelen toegepast die
de geledingen van de tekst voor de lezer visueel waarneembaar maken. De niet-joodse
christenen hadden deze geledingen nodig omdat zij buiten de traditie van de joden
stonden, die gewend waren grote delen van de Schrift uit het hoofd te leren. Geleidelijk verschenen de voor ons vanzelfsprekende maar toen nog nieuwe signalen voor de
tekstgeleding, zoals de woordscheiding door middel van een spatie, de interpunctie en
de nummering van hoofdstukken en paragrafen 13. De betere visuele toegankelijkheid
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van de geschreven teksten die hieruit resulteerde, stimuleerde het stillezen, dat ook in
de oudheid niet geheel onbekend was.
In de loop van de veertiende eeuw werd het stillezen de gangbare praktijk. Dit had
vergaande gevolgen voor de lectuurconsumptie. Het lezen ontwikkelde zich tot een
privé-activiteit, en dat stimuleerde de ontplooiing van een spiritualiteit waarbij de persoonlijke relatie met God centraal stond. Deze individualisering van het geloof deed
zich niet alleen voor bij de geestelijkheid, maar ook bij de leken. Zo was het in de veertiende en de vijftiende eeuw niet ongewoon dat leken tijdens de mis voor zichzelf gebeden in de volkstaal zaten te lezen, als het ware om te compenseren dat het Latijn van de
celebrant niet werd verstaan 14. Men kan dit alles zien als een geheel binnen de kerkelijke orthodoxie vallende verrijking van de devotie. Het stillezen stimuleerde volgens
Saenger echter ook ontwikkelingen in een geheel andere richting. Buiten het terrein van
de godsdienstige lectuur is er het voorbeeld van de erotische literatuur, die in de vijftiende eeuw een periode van bloei beleefde. Maar even zo goed maakte men gebruik van
de verruimde mogelijkheden om onorthodoxe of ketterse teksten te lezen. Een en ander
vergrootte bij een grote groep mensen de onzekerheid in geloofszaken en bevorderde
het verlangen naar religieuze vernieuwing.
Het stillezen werkte niet alleen individualiserend, maar het ging ook veel sneller dan
hoorbaar lezen. Mede hierdoor nam de vraag naar boeken ook in de Nederlanden nog
vóór de uitvinding van de boekdrukkunst enorm toe 15 . De boekdrukkunst kwam dus
op een moment dat de vraag naar boeken wel tot een technische innovatie moest leiden,
zoals de reformatie plaatsvond toen de individualisering van het geloof al niet meer te
stuiten was. We kunnen dan ook met de opvatting van Gutenbergs uitvinding als een
diepe en absolute cesuur in onze geschiedenis, zoals verwoord door Martin Luther en
talloze anderen, onvoldoende uit de voeten. Het lijkt zinvoller om deze uitvinding op
een langere lijn te plaatsen, waarop ook andere belangrijke vernieuwingen van de communicatie gesitueerd kunnen worden 16. De veranderingen in het communicatiepatroon vormen dan samen wellicht niet zozeer een eenduidige lineaire beweging – in
het algemeen opgevat als `vooruitgang' – als wel een complex samenstel van bewegingen waarbij verschillende trends opkomen en weer op de achtergrond raken 17. Het doet
dan ook evenmin recht aan de werkelijkheid om in dit verband uit te gaan van een diepe kloof tussen oraliteit en schriftcultuur, aldus de uitkomst van recent mediëvistisch
onderzoek dat naar mijn mening ook relevantie heeft voor de zestiende eeuw18.
De godsdienstige praktijk levert ons diverse voorbeelden hoe het gesproken woord
en de communicatie door het geschreven of gedrukte boek met elkaar kunnen interfereren. Afhankelijk van de aard van de tekst kunnen daarbij nog verschillen optreden.
Zo had het hoorbaar lezen van een gebed uit een gebeden-of getijdenboek tot in de vijftiende eeuw een sacrale functie. Verstaanbaarheid was daarbij geen vereiste – de norm
was eerder de `ruminatio', het herhaald opzeggen met gedempte stem. Door het herhaald uitspreken van een tekst maakte men zich de inhoud eigen 19 . Deze sacrale functie van het hardop lezen van het gebed nam af nadat vanaf de veertiende eeuw het bezit
van boeken in de volkstaal sterk was toegenomen. Overigens maakt het hardop bidden
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nog steeds deel uit van onze christelijke cultuur, om het even bij welke kerkelijke richting.
Tegenover het inwendig begrijpen van de gebeden tekst staat de uitwisseling van gedachten in een dialoog of een gesprek. Deze manier van communiceren wordt veel
moeilijker verdrongen door het boek. Zo kende men in de kringen van de Moderne
Devotie de praktijk van de `collatie'. Iedere zon- en feestdag hielden de broeders en zusters des gemenen levens in hun huizen een `groepsgesprek' naar aanleiding van een gelezen tekst. Voor scholieren en geïnteresseerde leken organiseerde men afzonderlijke
collaties20. Nadat de boekdrukkunst een plaats in onze cultuur had gekregen, raakte dit
soort gesprekken niet uit de mode, ook niet in vernieuwingsgezinde en reformatorische
milieus. Ik denk hierbij niet zozeer aan de grote godsdienstdebatten waa rv an er in de
zestiende eeuw talloze hebben plaatsgevonden 21 , als wel aan de conventikelachtige bijeenkomsten van kleine groepen reformatorischgezinden die vóór circa 1550 op diverse
plaatsen in de Nederlanden werden gehouden. Het verloop van deze vergaderingen vertoont merkwaardige overeenkomsten met de collaties van de Moderne Devoten. Zeer
goede documentatie hebben wij bijvoorbeeld over de groep Leuvenaren die in 1543
door de plaatselijke overheid is opgepakt 22. In deze Leuvense kring, waa rvan alle betrokkenen konden lezen, kwam men regelmatig met vier à vijf personen bijeen. De
plaats van vergadering kon een woonhuis zijn, maar ook een herberg of een plaats buiten de stad in de open lucht. `Ende alsoe vergadert zynde', zo verklaarde één van de betrokkenen, `las gemeynlick de voirschreven Joes de Nieuwe Testament, Apostille, oft
eene andere boeck die hy met hem bracht, ende conte oft disputeerde van diversche articulen vanden geloove' 23 . Tien jaar daa rvoor hield men op het Vlaamse platteland al
dergelijke bijeenkomsten. In Decavele's geschiedenis van de reformatie in Vlaanderen
vindt men ze als volgt beschreven:
Tijdens de bijeenkomsten in de herbergen (...) las telkens iemand een passage voor
uit het Nieuwe Testament en gaf daarbij een korte verklaring; hierop begaf men
zich twee aan twee naar de binnenkoer om er de beluisterde teksten te bespreken;
eindelijk – hoe modern is die werkwijze! – werden in een nieuwe voltallige vergadering de verschillende bevindingen aan elkaar getoetst24.
Men hield de clandestiene vergaderingen overigens ook in een groot aantal steden zoals
Maastricht, Antwerpen, Veere, Den Briel, Leiden en Amsterdam 25 . Natuurlijk traden
de overheden al gauw streng op tegen het houden van conventikels. Het is bekend dat
de inquisitoren steevast vragen stelden over het bezit van verboden boeken. Dat men
ve rvolgens meestal ook naging of de lectuur in een verdachte bijeenkomst besproken
placht te worden, is minder bekend26.
Een opvallend aspect van de godsdienstige lectuur uit de bloeitijd van de conventikels, tot halverwege de zestiende eeuw, is het grote aandeel van de dialoog in de teksten
die op de markt kwamen. Niet alleen in Duitsland 27 maar ook bij ons verscheen een
vrijwel ononderbroken stroom van boekjes waarin de religieuze onderwerpen van de

28

DEVOTE EN SEER SCHOONE BOEKSKENS

dag op een bevattelijke wijze in gespreksvorm werden behandeld. Dit sluit wonderwel
aan bij de lees- en discussiecultuur van de beschreven bijeenkomsten (maar ook bij de
cultuur van de rederijkersgezelschappen, die vaak met de conventikels geassocieerd waren28). In Duitsland, waar de alfabetisering minder ver gevorderd was dan hier, zouden
de gespreksgroepen zelfs de meest gangbare plaats voor de overdracht van de nieuwe
ideeën geweest zijn. Ook daar kwamen de gesprekken op gang naar aanleiding van de
meegebrachte lectuur. Scribner, die de verspreiding van reformatorische ideeën in
Duitsland heeft onderzocht, stelt dan ook v as t dat deze te vaak nauw verbonden wordt
met de directe invloed van de drukkunst29 . In veel situaties is eerder sprake van een indirecte invloed van de drukkunst in wisselwerking met orale informatiecircuits.
De dialoogvorm heeft op den duur mischien wel terrein verloren, maar desalniettemin verkreeg hij een vaste plaats in het belangrijke genre van de catechismus 30. Nog
voor de zeventiende eeuw geldt dat de catechismi doelbewust gericht waren `op een zeer
mondelinge vorm van lezen'. Net als in de preek en in literaire werken als die van Jacob
Cats is hierin sprake van interferentie tussen de orale en de schriftcultuur31.
Hoewel dus de verslagen van de conventikels zeer vaak iets vermelden over de boeken
die er rondgingen – het Nieuwe Testament en diverse `nieuwe Evangely boecxkens' –
wordt de communicatieve betekenis daa rvan geëvenaard door de draagwijdte van het
gesproken woord. Het is zaak om bij het verdere onderzoek de typografie niet in een exclusief dualistisch model te beschouwen, een model dus waarin het boek de orale cultuur verdringt, maar eerder als één van de agentia in een veelzijdig communicatieproces32. Een praktisch probleem daarbij is natuurlijk dat van het gesproken woord in de
zestiende eeuw naar verhouding zo weinig op schrift is v as tgelegd: hier geldt de zegswijze `verba volant, scripta manent'. Voor de geschiedschrijving van de religie in overgangstijd blijft de drukpers dus nog steeds één van de rijkste informatiebronnen. Om
die reden is het van groot belang het onderzoek naar de voortbrengselen daa rvan te blijven voortzetten.
Boekgeschiedenis en kerkgeschiedenis

De zestiende eeuw is de eeuw van humanisme, reformatie en contrareformatie, en het
historisch onderzoek is daarom steeds in sterke mate gericht geweest op het in kaart
brengen van deze stromingen. De verdeeldheid in verschillende kerkelijke en buitenkerkelijke stromingen heeft echter in ons land gedurende de negentiende en een groot
deel van de twintigste eeuw vooral aanleiding gegeven tot geschiedschrijving voor de
groepering waartoe men zelf behoorde. De geschiedschrijving was dus verzuild, dat wil
zeggen ideologisch geladen33. Men overschreed ongaarne de grens van de eigen groep,
of ging zelfs uit van de intentie het goed recht daa rvan te verdedigen. Er verschenen op
deze manier talrijke waardevolle publikaties, maar dan vooral over de eigen instituties
en de leidende figuren daarbinnen. De kerk als instituut stond meer centraal dan de individuele geloofsbeleving als factor van het maatschappelijk leven.
Sinds enige decennia wint een andere benadering veld, waarbij het terrein van onderzoek heel ruim wordt opgevat als de geschiedenis van de godsdienst en van de gods-
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dienstige mens. De Nederlandse kerkgeschiedenis door O.J. de Jong, waarvan de eerste
uitgave in 1972 verscheen, is hiervan een voorbeeld34 . Deze opvatting stimuleert het
onderzoek naar langere lijnen in de geschiedenis, waarbij het beter mogelijk is recht te
doen aan zowel overgangsverschijnselen als constanten binnen een algemeen cultuurhistorisch kader.
Ook de boekhistorici kunnen met deze aanpak nog aanzienlijke winst boeken. In feite kozen zij in het algemeen net als de kerkhistorici voor een verzuilde opstelling, en wel
door zich vergaand te beperken tot de uitwendige geschiedenis van het godsdienstige
boek. Met de inhoud moesten de theologen zich maar bezighouden. Een uitgesproken
vertegenwoordigster van deze tot op heden gangbare opstelling was onze grote bibliografe M.E. Kronenberg, die haar boekje over Verboden boeken en opstandige drukkers in
de hervormingstijd aanving met de woorden: `Wie theologische beschouwingen over de
Kerkhervorming verwacht, zal hier zijn gading niet vinden' 35. Zij dacht bij `theologische beschouwingen' ook aan de kerkgeschiedenis. Het laat zich raden dat deze manier
van werken al gauw leidt tot een opsommend, inventariserend eindprodukt waaraan
het historisch verhaal ontbreekt 36; de boekgeschiedenis wordt gefragmentariseerd37. De
inventarisatie van de boekproduktie alsmede de ambachtelijke en – in mindere mate –
de economische organisatie van het boekenbedrijf komen zo nog het best uit de verf.
De sociaal-culturele en de intellectuele geschiedenis komen daarentegen vaak te weinig
aan bod. Als gevolg hie rvan is de positie van de auteur in het communicatiecircuit 38 onderbelicht, zoals ook de mogelijkheden voor receptie-onderzoek nauwelijks zijn benut.
Over de lezer wordt vrijwel niet geschreven, en het eerder genoemde onderzoek naar de
leescultuur in de zestiende eeuw is dan ook een nog volledig braakliggend terrein39.
De boekgeschiedenis beoefend als een integrerend onderdeel van de cultuurgeschiedenis voert ons wanneer het gaat om het godsdienstig proza vanzelfsprekend vooral
naar de kerkgeschiedenis. Een onderdeel hie rv an dat in het bijzonder de aandacht verdient, is de reformatiegeschiedenis van ongeveer 1 520 tot 1560, want het beeld dat wij
hie rvan hebben, is tijdens de laatste jaren ingrijpend geretoucheerd. Ik geef slechts enkele hoofdlijnen aan voorzover deze voor de boekhistoricus van belang zijn en verwijs
voor het overige naar de aangehaalde literatuur.
Vorige generaties historici zagen in de Nederlandse reformatie graag een stroming
die vooral door ideeën van eigen bodem werd gevoed 40. Zij wezen op parallellen met de
spiritualiteit van de Moderne Devotie en benadrukten de invloed die de advocaat Cornelis Hoen in een zeer vroeg stadium op Zwingli zou hebben uitgeoefend met een geschrift over het avondmaal. Het paste goed in dit beeld dat verwante reformatorische
ideeën aangetroffen werden in een `1520' gedateerde bundel sermoenen van een zekere
Niclaes Peeters. Vanwege de onkatholieke opvatting van het avondmaalssacrament
duidde men deze eerste nieuwgezinden aan als `sacramentariërs'. Voor een iets latere periode noemde men ze ook wel `nationaal-gereformeerden'.
Zo ontstond het beeld van een eigen, Nederlandse variant van de reformatie die zich
al vanaf de jaren '20 van de zestiende eeuw liet gelden als een samenhangende, benoembare stroming. Deze opvatting bleek echter niet houdbaar te zijn. Gedurende de
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laatste decennia ontwikkelden de kerkhistorici een nieuwe visie, die nu ook onderbouwd wordt door de resultaten van boekhistorisch onderzoek 41 . Er zijn geen aanwijzingen dat zich ooit `sacramentariërs' of `nationaal-gereformeerden' in het kader van
een stroming hebben gemanifesteerd. De oudste stroming die in de Nederlanden van
zich liet horen, is die van de dopersen. Hun aanwezigheid dateert van omstreeks 1530.
In het algemeen echter had de vernieuwingsbeweging hier te lande tot ongeveer 1550
een onbestemd, diffuus karakter. Pas daarna wint de door Calvijn en anderen geïnspireerde gereformeerde richting veld, om na 1572 uit te groeien tot de kerk die de samenleving in het Noorden diepgaand zou beïnvloeden. De katholieken waren hiermee
geenszins van het toneel verdwenen, maar in het openbaar konden zij zich niet meer laten gelden.
Alleen tegen deze kerkhistorische achtergrond kunnen wij een duidelijk beeld krijgen van wat zich tijdens deze bewogen eeuw afspeelde in het circuit van het godsdienstige boek. Andersom kunnen de kerkhistorici niet zonder boekhistorische inbreng.
Hoezeer deze beide disciplines elkaar overlappen, zal hieronder nader blijken.
Het boekenbedrijf, het geloof en de lezer

Hiermee komen wij tot onze derde vraag: hoe functioneerde het boekenbedrijf wanneer
het ging om de godsdienstige lectuur in de volkstaal? Alweer zonder een volledig beeld
te willen geven doe ik enkele stations aan van het door Darnton beschreven informatiecircuit, waarbinnen het boekenbedrijf een plaats heeft42.
Wie over de vijftiende- en zestiende-eeuwse lectuur in de volkstaal spreekt, komt al
gauw voor de vraag te staan: is dat dan ook volkslectuur, dat wil zeggen populaire lectuur voor de maatschappelijk en intellectueel minder bedeelden? Dit is een vraagstelling
die tegenwoordig weinig relevant wordt bevonden. Godsdienstige lectuur in de volkstaal wordt niet alleen aangetroffen bij mensen van eenvoudige komaf, maar ook bij vertegenwoordigers van de maatschappelijke bovenlaag. Er is voor deze boeken geen duidelijke scheiding tussen de leescultuur van de culturele elite en die van de minder
geletterde meerderheid van de bevolking43 . Een andere vraag is: onderscheidt de auteur
zich door milieu of afkomst? Vooralsnog meen ik ervan te moeten uitgaan dat de auteurs van religieuze teksten in de volkstaal in principe uit dezelfde groep voortkomen als
de auteurs van de theologische werken in het Latijn. Ook ten aanzien van de zeventiende eeuw is een dergelijke conclusie getrokken 44. Natuurlijk waren er, vooral onder
de dopersen, religieuze auteurs van eenvoudige komaf. Toch lijkt het mij nog wel een
onderzoek waard of en in hoeverre de door hen geschreven teksten buiten een bestaande traditie voor de formulering van religieuze teksten in de volkstaal stonden. Waarschijnlijk vertoonden de teksttradities in het algemeen lange, doorlopende lijnen.
Zo'n doorlopende lijn zien wij bijvoorbeeld wanneer het gaat om teksten die uiting
geven aan de individualisering van het geloof, waarover ik het eerder had in verband
met de ontwikkeling van de leescultuur. In de vijftiende eeuw werd de Nederlandse
markt overspoeld door teksten die inspeelden op deze individualisering, of, zoals ik het
elders omschreven zag, op `het toenemend gevoel van zondigheid en van angst omtrent
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eigen heil'45 . In de spiritualiteit van de vroege Nederlandse reformatie was deze beklemtoning van het persoonlijke één van de meest opvallende aspecten 46. Een onderzoek naar de uitgaven van de drukkers Crom en Mierdmans, die rond 1540 vrijwel als
enigen vernieuwende lectuur op de Nederlandse markt brachten, wees uit dat daarin de
individualiserende tendens nog steeds zeer krachtig aanwezig was. De evangelischgezinden hadden in die jaren een intense belangstelling voor een herziening van hun bestaan
naar bijbelse normen47. Een uitgever moet aandacht hebben voor dit soort factoren,
want die bepalen de markt. In dit verband is het merkwaardig dat het altaarsacrament,
dat bekend staat als hèt centrale aandachtspunt van de Nederlandse nieuwgezinden, in
het fonds van Crom en Mierdmans een weinig prominente positie inneemt48. Zouden
deze goed ingevoerde drukkers nu juist hier een steek hebben laten vallen? Het zou kunnen zijn dat de sacramentskwestie meer iets is voor de wetenschappelijke literatuur in
het Latijn dan voor de godsdienstige lectuur in de volkstaal. Zo'n vraagstelling is echter
te zeer gefixeerd op de typografie als communicatiemiddel en gaat voorbij aan de orale
ovelevering. Wie zich daarop richt, kan vaststellen dat uit het lekenpubliek in de late
middeleeuwen dezelfde kritische geluiden over de sacramenten opklinken als uit het
milieu van de vroege nieuwgezinden49. Het nadere onderzoek dat hiernaar verricht
moet worden, leent zich uitstekend om de mondelinge overlevering en die door de typografie helder tegen elkaar af te zetten.
Men gaat er vaak stilzwijgend van uit dat de verschillende confessies elk hun eigen
boekenklimaat hebben. Dat echter de teksttradities wel degelijk de kloof tussen de confessies kunnen overspannen, is bij ons nooit in het algemeen aan de orde gesteld. Wel
zijn er natuurlijk allerlei voorbeelden bekend van katholieke teksten die op de een of
andere manier in een protestants kader hebben gefunctioneerd. Vooral in de zeventiende eeuw vond er een levendig grensverkeer plaats 50. Maar ook op een recent DuitsFrans congres over het religieuze boek werd de these van een confessioneel gedifferentieerd boekenklimaat aangevochten51.
Indien te onzent de religieuze teksttradities aan een onderzoek onderworpen zouden
worden, zijn er twee verschijnselen die in elk geval mede de aandacht verdienen: de variatie in de overlevering van religieus proza, en de veelvuldig voorkomende tekstconglomeraten. Beide verschijnselen doen zich voor in het Middelnederlands geestelijk proza52, maar ze zijn evenmin weg te denken uit de reformatorische lectuur van de
zestiende eeuw.
Tekstvariatie doet zich voor wanneer de praktijk van het godsdienstig leven om een
aanpassing vraagt: de teksten worden aangepast aan hun `Sitz im Leben'. Van dit soort
tekstvariatie is sprake in diverse rond 1540 uit het Duits vertaalde teksten van Lutherse auteurs. De vertalers lieten precies die zinsneden weg waarmee de Nederlandse
nieuwgezinden moeite zouden hebben53.
Tekstconglomeraten zijn in de middeleeuwse context een overbekend verschijnsel
(men denke aan de vele verzamelhandschriften), maar ook in de zestiende eeuw komen
ze veelvuldig voor. Zo gaf men graag gebeden- en devotieboekjes naar katholiek model
uit, met daarin verwerkt anonieme teksten van onvervalst reformatorische herkomst54.
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In de opeenvolgende drukken hiervan bleef de samenstelling zelden onveranderd.
Na de auteur en de tekst vormen de drukker en de uitgever, die in de zestiende eeuw
veelal in één persoon verenigd waren, het volgende station in het circuit van het gedrukte boek. Zonder twijfel is dit station het drukst bezochte. De studies waarin de individuele vertegenwoordigers van het boekenbedrijf centraal staan, overwegen echter;
publikaties met een algemene of een thematische invalshoek zijn schaars. In dit opzicht
ve rvult de dissertatie van Vermeulen over de motiveringen voor de produktie van Nederlandstalige gedrukte teksten tot 1540 een voortrekkersrol 55 . We begrijpen nu bijvoorbeeld iets beter waarom de drukkers boeken met een geheel verschillende confessionele strekking toch min of meer gelijkluidend aanduidden als `devote', 'seer schoone'
of `profijtelijke' boekskens 56 . Zij speelden hiermee in op de verwachtingen die deze titels bij het publiek wekten.
Wij komen zo op het terrein van de economische motivering, die in het boekenbedrijf vanzelfsprekend nooit afwezig is. In concrete situaties kan deze drijfveer op gespannen voet komen te staan met de levensbeschouwelijke opstelling van een drukker.
Het zou echter onjuist zijn te veronderstellen dat deze steeds een voo rvechter was van
het gedachtengoed dat hij met zijn uitgaven op religieus terrein hielp uitdragen. Het
beeld van de drukker die bereid was met zijn leven te boeten voor de verspreiding van
de godsdienstige ideeën waaraan hij trouw wilde blijven, strookt niet altijd met de werkelijkheid. De Delftse drukker Aelbrecht Hendricksz bijvoorbeeld haalde zijn inkomsten voor een aanzienlijk deel uit de verkoop van godsdienstige lectuur voor een gereformeerd publiek. Toch wilde hij niet deelnemen aan de avondmaalsviering, zo
verklaarde hij in 1578, `overmidts dat hij vrij woude zijn om te drucken ende te vercopen wat boecken dat hem beliefde' S7. De ve rvolging door kerk en overheid van reformatorische drukkers heeft ondertussen veel aandacht getrokken. Over de drukkers die
de bestaande kerk trouw bleven, is veel minder geschreven58.
Om te kunnen bepalen hoe groot de economische betekenis van de religieuze lectuur
in de volkstaal was, is het nodig te beschikken over een betrouwbare methode om de
omvang van de boekproduktie te kunnen vaststellen. Een simpele telling geb as eerd op
de aantallen uitgebrachte titels voldoet namelijk niet. De werkelijke output van een
drukkerij wordt immers bepaald door het aantal vellen per editie, vermenigvuldigd met
het getal van de oplaag. Alleen door toepassing van deze bibliometrische methode kunnen wij achterhalen hoe groot het aandeel van de religieuze lectuur in het fonds van een
drukker was. Dat een telling van edities anders kan uitpakken dan een telling van vellen, blijkt uit een kwantitatieve analyse van het fonds van Gheraert Leeu, één van de
grote vijftiende-eeuwse producenten van religieuze lectuur in de volkstaal 59. Dit genre,
bestaande uit heiligenlevens, devote en mystieke werken, is met 34 procent het grootste van zijn fonds, op afstand gevolgd door de profane literatuur en de weinig talrijke
maar gewoonlijk nogal lijvige liturgische werken (beide 15 procent) 60 . Of de veronderstelling opgaat dat de profane literatuur tijdens het begin van de reformatie van de
markt verdrongen zou zijn door het religieuze proza61 , zal gecontroleerd moeten worden met behulp van de zojuist omschreven bibliometrische methode.
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De distributie van religieuze lectuur verschilt slechts op onderdelen van die van de
overige genres. Wanneer het ging om verboden lectuur speelde vermoedelijk de ambulante handel een relatief belangrijke rol. De handel door colportage, in marktkramen en
langs de straat liet zich immers minder goed controleren dan de verkoop van boeken
door de gevestigde drukkers en boekverkopers. Er zijn dan ook talrijke berichten over
de verkoop van godsdienstige lectuur door reizende handelaren 62. We weten echter niet
welk publiek precies met deze handel werd bereikt, en er bestaat evenmin een overzicht
van het soort literatuur dat vooral buiten de gevestigde handel om werd verspreid.
Aan het eind van het boekencircuit zit dan de lezer, om wie het allemaal begonnen
is, maar over wie wij zo weinig weten. Dat er heel wat potentiële lezers waren, staat wel
vast. Over de alfabetiseringsgraad wordt steeds gezegd dat deze in onze streken in de
zestiende eeuw verder gevorderd w as dan in de omringende gebieden. Vaak wordt daar
echter niet aan toegevoegd dat men eerst leerde lezen, en dan p as schrijven. Berekeningen van de alfabetiseringsgraad gebaseerd op de aantallen bruidegoms en bruiden die
hun naam konden schrijven, geven dus een negatief beeld van de leesvaardigheid.
Het is moeilijk om een evenwichtig beeld te krijgen van het bezit van religieuze boeken in de zestiende eeuw. De verbreiding van het boekenbezit onder particulieren is een
verschijnsel uit de late middeleeuwen63 . Ook in de zestiende eeuw wordt bij personen
uit verschillende lagen van de maatschappij boekenbezit geconstateerd. Steeds vormt de
religieuze lectuur een groot, zo niet het grootste deel van de vermelde titels. Een systematisch onderzoek naar het boekenbezit in Amiens voor de periode van 1 503 tot 1576
leidde tot de vaststelling dat het godsdienstige boekenbezit overwoog 64. Hetzelfde
komt naar voren uit gegevens over de zeventiende en de achttiende eeuw. Piet Vissers
onderzoek naar de inhoud van de Friese boekenkasten in die tijd leidde tot de vaststelling dat de stichtelijkheid daarin domineerde65.
Het bezit van godsdienstige lectuur was, zoals te verwachten, niet gelijkelijk over de
bevolking verdeeld. Hoewel een grotere welvaart niet vanzelf een groter boekenbezit
met zich meebracht, w as het boekenbezit in de onderste laag van de maatschappij praktisch nihil. Dit correspondeert met de uitkomst dat onder degenen die de conventikels
van de nieuwgezinden bijwoonden geen boerenarbeiders, zwervers en bedelaars zijn
aangetroffen66. Een andere zinvolle onderverdeling van de bezitters van religieuze lectuur is die in mannen en vrouwen. De Nederlandse devotielectuur in het fonds van
Gheraert Leeu – één van zijn belangrijkste specialismen – lijkt uitsluitend in het bezit
van vrouwen te zijn geweest. Geen van de talrijke bezittersaantekeningen in de bewaard
gebleven exemplaren verwijst naar een man 67. Later zal deze verhouding wel wat meer
in balans gekomen zijn, maar onderzoek zal moeten uitwijzen of deze veronderstelling
met de werkelijkheid overeenstemt.
Een volgend desideratum betreft het onderscheid tussen het boekenbezit bij de katholieken en dat bij de protestanten. Dat bij elk van de religies het boekenbezit eigen
kenmerken vertoont, ligt voor de hand. Het zal dan ook mede interessant zijn te zien
waar de overlappingen in het boekenbezit zitten, en waar de leesculturen overeenstemming vertonen, ook als de concrete boektitels verschillen. Er zijn in elk geval aanwijzingen dat het boekenbezit bij de katholieken niet strikt valt af te scheiden van dat van
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de protestanten. Zo zijn er bij de 39 boeken die de leden van het Leuvense groep nieuwgezinden in 1543 in bezit hadden, diverse katholieke titels zoals de Medicijn der sielen,
Een gheestelijc Rosecransken en het Boexken leerende die nattier van den hemelschen wijngaert68. Aan het eind van de eeuw hadden de zeelieden die noodgedwongen een winter
op Nova Zembla doorbrachten in hun `Behouden Huys' niet alleen een zuiver gereformeerd (franstalig) boek van Jean Taffin bij zich, maar ook de Evangelien ende epistelen
alzo men die Boort gantsche jaer (..) hout, het wijd verbreide perikopenboek dat de belangrijkste bijbelteksten voor de Nederlandse katholieken toegankelijk maakte69.
Het onderzoek naar het godsdienstige boekenbezit in de zestiende eeuw staat dus
nog in de kinderschoenen. Afgezien van één enkele bundel studies over voornamelijk
kloosterlijk boekenbezit in het Zuiden tot ca. 155070 beschikken wij alleen over verspreide gegevens. Het wachten is nu op de onderzoekers die bronnen als boedelinventarissen71 en ketterverhoren72 willen doornemen op zoek naar gegevens over het particuliere boekenbezit73.
Devote en seer schoone boekskens: het aanbod

De pure inventárisatie van de boekproduktie, de beschrijving van de edities en de determinatie van het drukwerk behoren tot de intensiefst bewerkte terreinen van de boekgeschiedenis. Grote delen van onze boekproduktie uit het verleden zijn met een redelijke precisie in kaart gebracht, hoewel er altijd witte plekken zullen blijven. Met het
godsdienstig proza is echter nog maar weinig gedaan. Het laatmiddeleeuws geestelijk
proza omvat meer dan tachtig procent van de totale handschriftenproduktie, maar toch
heeft het literairhistorisch onderzoek dit genre vrijwel onbestudeerd gelaten 74. Ook een
vijftiende-eeuwse in druk verschenen bestseller als Dat liden ende die passie ons Heren
Jhesu Cristiwerd pas onlangs een afzonderlijke studie waardig geacht75 . In het algemeen
bestudeerde men toch bij voorkeur de `grote' literatoren en theologen.
Hoe omvangrijk de produktie van godsdienstig proza in de zestiende eeuw is geweest, valt nog niet te zeggen. De Bibliotheca catholica Neerlandica impressa 1500-1727
(BCNI)76 vermeldt voor de zestiende eeuw 4785 titels, maar hierbij zijn de Latijnse
werken inbegrepen. Een inventarisatie van de godsdienstige lectuur in de volkstaal verschenen tussen 1520 en 1540 levert veel lagere getallen op, namelijk 202 edities van katholieke teksten en 170 edities van reformatorische teksten77.
Afgezien van de algemene bibliografieën die de zestiende eeuw bestrijken, bestaan er
nauwelijks bibliografische overzichten speciaal op ons terrein. Ter aanvulling op de
paar bibliografieën die ik eerder heb geciteerd78 wil ik alleen nog de aandacht vestigen
op de De Troeyers bio-bibliografie van de Nederlandse minderbroeders 79. Natuurlijk
bestaan er diverse auteursbibliografieën en andere bouwstenen voor een bibliografie van
het Nederlandstalig godsdienstig proza 80, maar het is hier niet de plaats deze allemaal te
noemen.
Verschillende van de drukkers- en uitgeversbedrijven die veel godsdienstig proza op
de markt brachten, zijn voorwerp van studie geweest. Veel van deze studies, hoe waardevol overigens ook, vertonen de kenmerken van een gefragmentariseerde boekgeschie-
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denis, waarbij al gauw de sociaal-culturele aspecten van de geschiedenis vergeten worden. Dat het ook anders kan, bewijst de voorbeeldige monografie van Van den Oord
over het Bossche boekbedrijf, dat een groot aantal religieuze prozawerken heeft voortgebracht81 . Een andere belangrijke studie, waarin de boekgeschiedenis in een zeer algemeen historisch kader wordt geplaatst, is het boek van Pettegree over Emden en de Nederlandse opstand 82. Omstreeks 1560 was Emden enige tijd het belangrijkste centrum
voor de verbreiding van reformatorische lectuur.
Van groot belang zijn ook de talrijke publikaties van P. Valkema Blouw, die de kennis van de zestiende-eeuwse Nederlandse typografie over de gehele linie aanzienlijk
heeft vergroot. Zijn werk, dat mede de determinatie en de datering van anoniem drukwerk door middel van typografische analyse omvat, werpt zowel voor de boek- als voor
de kerkgeschiedenis veel vrucht af 83.
De zeventiende eeuw valt buiten ons kader, maar toch vermeld ik ook voor die periode nog enkele bibliografische repertoria. Van belang is vooral het magnum opus van
ds. J. van der Haar, de Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland 84. Dit
moedige eenmanswerk omvat meer dan 8000 titels van werken die in de boekgeschiedenis nog steeds een marginale plaats innemen, hoewel onomstotelijk vaststaat dat het
lezerspubliek van deze gereformeerde stichtelijke lectuur buitengewoon omvangrijk
was. Tot dezelfde sfeer behoort de dissertatie van Op 't Hof over Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands 85. Het maakt jaloers dat de Nederlandse seiziémiste nog
niet over dit soort werken kan beschikken.
Synthese

Het behoeft geen toelichting dat deze boekhistorische verkenningen rond het Nederlandstalig godsdienstig proza slechts een fractie van het terrein bestrijken. De teksten,
hun auteurs en de drukkers kwamen nog te weinig in beeld. Hier was het vooral de be**doeling aan te geven waar de leemtes in onze kennis zitten, en ertoe bij te dragen dat deze met hernieuwd elan worden aangepakt.
De nieuwe koers zal moeten inhouden dat de geïsoleerde beoefening van de boekgeschiedenis en van de geschiedenis, inclusief de kerkgeschiedenis, moet worden opgegeven. De boekgeschiedenis zal elementen van de sociaal-culturele geschiedenis moeten
incorporeren, en dat betekent bij ons onderwerp dat vanachter het godsdienstige boek
de gelovige mens en zijn leescultuur tevoorschijn komen. De boekhistoricus die zich
met het godsdienstige boek bezighoudt, mag er dan ook niet voor terugschrikken om
met theologische begrippen om te gaan. Als hij het niet doet wanneer dat op zijn weg
komt, doet wellicht niemand het, want de kennis van onze christelijke cultuur wordt
wellicht even zeldzaam als de kennis v an het Latijn. Omgekeerd zal de historicus bereid
en in staat moeten zijn om de meest gangbare boekwetenschappelijke methoden toe te
passen86. Als hij dat eerder had gedaan, dan zou hij ook eerder geweten hebben dat de
sermoenen van Niclaes Peeters niet in 1520 maar omstreeks 1543-1546 gedrukt zijn87,
en die wetenschap zou hem een andere kijk gegeven hebben op het verloop van de vroege Nederlandse reformatie88.
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De positie van de boekhistoricus in de historische disciplines

P.J. Verkruijsse
Halverwege de jaren zestig van de twintigste eeuw verscheen het eerste fotokopieerapparaat op de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. De produktietijd van een kopie,
inclusief het te drogen leggen van het kletsnatte velletje, was beduidend minder dan de
periode die nodig was om de desbetreffende pagina over te schrijven of samen te vatten.
Maar wat belangrijker w as: de kopie leek op het origineel en bevatte geen kopiistenfouten. Naarmate de tijd voortschreed werden de mappen en stapels fotokopieën van studenten en onderzoekers omvangrijker en de op de bibliotheek gemaakte eigenhandige
samenvattingen geringer. Ontegenzeggelijk heeft deze ontwikkeling geleid tot veel nutteloos kopiëren en tot normvervaging omtrent wat onder een boek verstaan moet worden. Voor veel studenten hebben tegenwoordig alle boeken het A4-formaat en is de
normale `bind'wijze linksboven geniet.
De vorm van een boek lijkt steeds minder van belang; de gefotokopieerde en vaak
verkleinde inhoud ervan komt als uniforme grijze brij op de student af. Alles lijkt even
(on-)belangrijk: een artikel uit het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde heeft
dezelfde vorm en kleur als een onderdeel uit Nederlandse literatuur, een geschiedenis of
uit de brieven-editie van De Schoolmeester door Marita Mathijsen. Geen wonder dat
sommigen zich afvragen, wanneer ze met een onopengesneden boek geconfronteerd
worden, hoe die boekenmakers die lettertjes aan de binnenkant van het papier gekregen
hebben.
Velen echter, die wel min of meer ingewijd zijn in druktechnieken, doen evenmin
iets met die kennis. De relatie tussen vorm en inhoud, tussen boek en daarin vervatte
tekst, wordt zelden aan de orde gesteld. In de historische wetenschappen en de literatuurwetenschap, ja zelfs in de kunstgeschiedenis, gaat het vooral om de tekst zonder dat
men zich druk maakt over de vraag of de tekst in het ene exemplaar wel identiek is aan
die uit een ander exemplaar of zonder dat men zich afvraagt waarom bijvoorbeeld bepaalde categorieën teksten in een bepaald bibliografisch formaat en in een bepaald lettertype gedrukt zijn. Alleen bibliofielen kijken naar de vorm en dan vaak weer wat minder naar de tekst.
Boekgeschiedenis

Als er een discipline is waarbij drukwerk naar inhoud èn naar vorm centraal zou moeten staan, dan is dat de boekgeschiedenis. Maar wat is boekgeschiedenis? Waardoor onderscheidt deze zich van andere historische disciplines? Alle historische disciplines –
politieke geschiedenis, kunstgeschiedenis, sociaal-economische geschiedenis, literatuur-
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geschiedenis, maritieme geschiedenis, rechtsgeschiedenis, godsdienstgeschiedenis enzovoort – maken gebruik van dezelfde soort bronnen, waaronder teksten, overgeleverd in
boekvorm. De bijzondere positie van de boekgeschiedenis zou hierin gezien moeten
worden, dat `het boek als medium voor het vastleggen van de voortbrengselen van de
menselijke geest tegelijkertijd produkt èn beweger is; beweger uiteraard doordat het
boek een spoor van invloeden in de geschiedenis trekt' 1.
Als de beoefening van de geschiedenis van het boek tot een afzonderlijke historische
subdiscipline moet leiden, is het de vraag of een boekhistoricus zich moet bezighouden
met het boek als produkt èn met het boek als beweger. Degenen die zich afficheren als
boekhistoricus besteden inderdaad aandacht aan vorm en inhoud, maar de aandacht
voor de vorm betreft meestal het boek als object van distributie en consumptie, na voltooiing van het produktieproces. Bestudering van de produktie – het drukproces dat
implicaties heeft voor de tekstgeschiedenis – wordt overgelaten aan de analytisch-bibliografen, die volgens sommigen alleen maar in actie zouden mogen komen in het kader van het editeren van teksten t. Deze dichotomie heeft inmiddels geleid tot een soort
`richtingenstrijd' tussen een Angelsaksische en een Frans-Duitse school. De Angelsaksische school zou zich te veel bezighouden met de technische aspecten (wat gebeurt er in
een drukkerswerkplaats?) en met het ten koste van veel tijd en energie opsporen van
vaak weinig betekenende varianten in exemplaren en drukken. De Frans-Duitse school
zou te weinig rekening houden met de produktiefactoren en eigenlijk geen boekgeschiedenis bedrijven, maar meer onder de noemer van cultuur- en ideeëngeschiedenis
vallen3.
Het lijkt me dat de wetenschap niet gediend is met diverse soorten boekhistorici die
elkaar verketteren. Integratie van de verschillende benaderingen moet mogelijk zijn, en
– hoe contradictoir het ook mag klinken – dat kan wellicht het best door minder de nadruk te leggen op boekgeschiedenis als afzonderlijke discipline. De inhoud van boeken
is immers vooral het studie-object van de desbetreffende discipline (cultuurgeschiedenis, ideeëngeschiedenis) of subdiscipline (zie het lijstje hierboven). De aandacht voor de
materiële vorm, voor de bron waarin teksten zijn overgeleverd, behoort niet overgelaten
te worden aan analytisch-bibliografen van andere disciplines. Het feit dat in Nederland
de analytische bibliografie geïntroduceerd is door Hellinga 4 mag er niet toe leiden dat
die kennis uitsluitend bij neerlandici blijft berusten. Waarom zouden historici wel geconfronteerd worden met de problematiek van het handgeschreven boek (codicologie),
maar niet met die van het gedrukte boek (analytische bibliografie)? Ideaal zou zijn als
tenminste een aantal beoefenaars van de diverse historische wetenschappen zich tot
boekhistoricus zouden ontwikkelen en zich met alle aspecten van de voor hen relevante gedrukte bronnen zouden bezighouden.
Wat zou een historicus met boekhistorische interesse bijvoorbeeld kunnen doen met
kronieken? Het zijn door hun inhoud belangrijke historische bronnen. Maar hoe kwamen ze tot stand en wat voor invloed hadden de produktiefactoren op de inhoud? Laten we als casus nemen enkele zeventiende-eeuwse Zeeuwse kronieken.
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`De liefhebbers te an imeren'
In de jaren tachtig van de zeventiende eeuw trekt een paar jaar lang een colporteur door
Zeeland, geen ongewoon verschijnsel in die dagen. In literatuur en beeldende kunst wemelt het eeuwenlang van ambulante handelaren, die onder benamingen als marskramers, kramers, venters, omlopers of liedjeszangers ook niet onbekend zijn in de niet-fictionele, sociaal-economische literatuur. Uit allerlei bronnen blijkt dat de handel in
bedrukt papier voor een niet onaanzienlijk deel in ambulante handen moet zijn geweest. Het betreft vooral bepaalde categorieën gemakkelijk in veelvoud te transporteren
drukwerk als almanakken, pamfletten en kranten, maar het is wel zeker dat ook omvangrijker boeken op deze wijze hun weg vonden naar potentiële kopers ten plattelande en in de stads . Deze vrijwel niet te kwantificeren distributie van slecht overgeleverd drukwerk vormt een probleem voor de boek- en cultuurgeschiedenis: welk publiek
kon op een gegeven moment kennis nemen van welke teksten?
Hoewel weinig bekend is over de sociale positie van kramers, kunnen we wel stellen
dat de colporteur met wie we in dit geval te maken hebben niet een doorsnee leurder is.
Hij studeerde rechten in Utrecht, was advocaat en vertaalde uit het Latijn, Frans en Italiaans. Niettemin heeft hij `twee jaer lanck gereijst en omgegaen (...) door geheel Zeeland en d'omleggende frontueren' 6 om een boek aan de man te brengen. Waarom deed
hij dat en hoe exceptioneel is dit geval?
Als we willen weten hoe het zit met de colportage van drukwerk in de zeventiende
eeuw zullen we toch gegevens nodig hebben over individuele gevallen om daaruit een
grootste gemene deler te destilleren. We kunnen alleen maar iets zeggen over welk percentage van wat gedrukt werd zijn weg vond naar de koper via de ambulante handel, als
we enig inzicht hebben in de totale produktie.
Wat kan een boekhistoricus met die Zeeuwse colporteur in de jaren tachtig van de
zeventiende eeuw? Het maakt niet veel uit waar het onderzoek begint, omdat factoren
die met produktie, distributie en consumptie te maken hebben geen lineair, maar een
cyclisch proces vormen. Een boek, van welke inhoud ook, is een commercieel produkt
dat te maken heeft met vraag en aanbod. En wat er het eerst is, is vaak moeilijk uit te
maken. In het onderhavige geval lijkt de vraag flink gestimuleerd te moeten worden,
want de colporteur heeft geen mars met boeken bij zich, maar waarschijnlijk – om de
`Liefhebbers te animeren'? – alleen een prospectus met als opschrift: `Conditien, Om
door Teyckenaers te Drucken de Cronyk van Zeeland, In twee Stucken, met Kopere
Platen in Folio'.
Over uitgaven bij intekening zijn in de zeventiende eeuw niet zoveel gegevens bekend8, maar dat een exemplaar van een prospectus uit 1682 bewaard is gebleven, is een
uitzondering. Het biedt de gelegenheid wat meer aan de weet te komen over de strategie van Johannes Meertens, de Middelburgse uitgever van de Nieuwe cronyk van Zeeland.

`Den drukker te encourageren'
Wat brengt Meertens ertoe een kroniek van Zeeland te willen uitgeven? Dat is heel een-
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voudig: alle vorige Zeeuwse kronieken zijn `t'eenemael (...) uytverkocht'. De kroniek
van Johan van Reygersberch, aangevuld door Marcus Zuërius van Boxhorn, is alleen
nog antiquarisch (`geen Exemplaren als gebonden') tegen een hoge prijs te krijgen.
Meertens ziet duidelijk een gat in de markt. De eerste druk van de kroniek van Reygersberch was verschenen in 1551 in Antwerpen; een waarschijnlijk door A. Roman bijgewerkte herdruk dateert van 1634, het jaar waarin ook de Latijnse kroniek van Jacobus Eyndius verscheen. De door Boxhorn vermeerderde uitgave van Reygersberchs
kroniek werd in 1644 in Middelburg gepubliceerd, terwijl de oorspronkelijke, niet-vermeerderde tekst ook nog werd uitgegeven te Amsterdam in 1646 10. Waarom de
Zeeuwse kronieken een periode van anderhalve eeuw omspannen (Reygersberch tot en
met Smallegange), mogen de historiografen en de cultuur- en ideeënhistorici uitleggen.
Het lijkt alsof in het geval van de door Meertens uit te geven kroniek keurig voldaan
wordt aan de wet van vraag en aanbod: er is vraag naar een nieuwe kroniek van Zeeland
en drukker-uitgever Meertens speelt daarop in. Zo simpel is het echter niet, want bij de
produktie van kronieken zijn meer personen en instanties betrokken. Wanneer Meertens in zijn prospectus van 1682 belooft de beide folio-delen binnen twee jaar te leveren, beschikt hij inmiddels over `een bequaem Schrijver' (de naam van de auteur, Mattheus Smallegange, valt nog steeds niet) en heeft hij zodanig inzicht in de kopij dat hij
`den overslach daer van gemaeckt' heeft, de omvang daarvan bepaald heeft op twee delen in folio.
Hoewel Smalleganges kroniek nogal eens afgedaan is als een compilatiewerk van het
vertaalde werk van Eyndius, de bijvoegselen van Reygersberch en Boxhorn en nog wat
onuitgegeven manuscripten, zit er wel degelijk veel werk in van Smallegange zelf. Hij
moet in de loop van vele jaren her en der bouwstoffen verzameld hebben uit tal van auteurs en archieven 11 . Het echte initiatief voor een nieuwe Zeeuwse kroniek zou wel eens
uitgegaan kunnen zijn van een zeer patriottisch genealoog-historicus die eind jaren zeventig van de zeventiende eeuw een uitgever zocht voor zijn groeiende stapel documentatiemateriaal over de geschiedenis van Zeeland en vooral over de Zeeuwse adel. Het
feit dat Smallegange er zelf enkele jaren op uit trekt als colporteur voor `zijn' kroniek
wijst op een duidelijke betrokkenheid – wellicht ook in financieel opzicht – bij deze onderneming.
Verder zijn bij de uitgave van een kroniek de uitgever en de desbetreffende overheid
tot elkaar veroordeeld, enerzijds voor het verkrijgen van octrooi en voor mecenaatsdoeleinden 12, anderzijds voor kwaliteitsbewaking, hetgeen vaak neerkomt op censuur.
Ook in het geval van deze kroniek is het eerste archivalische levensteken een octrooiaanvraag van drukker Meertens bij de Staten van Zeeland op 23 november 1680 13. De
Staten blijken niet echt enthousiast te reageren: ze willen wel eens precies weten `met
wat stucken en Documenten den Suppliant de voornoemde Cronijcque soude willen
Amplieren'. Blijkbaar kost het enige moeite die nieuwsgierigheid te bevredigen, want
het prospectus blijft nog ruim een jaar ongedrukt en uit de inhoud daarvan valt niet op
te maken dat het gewestelijk patronaat inmiddels is verworven. Tien jaar later blijkt dat
Meertens inderdaad zonder goedkeuring van de Staten aan zijn project begonnen is14,
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een goedkeuring die hij in 1688 blijkbaar voor de zoveelste maal had willen verwerven
door het reeds gedrukte deel van de kroniek aan een commissie van reviseurs voor te
leggen 15. Zo langzamerhand – in 1690 is het boek nog niet af– kan de drukker wel wat
`couragie' gebruiken en betreurt hij waarschijnlijk het zevende artikel uit zijn prospectus: `Yemand genegen zijnde den Drucker te Encourageren, met 25 Exemplaren op een
Naem te teykenen, sal een Exemplaer boven de 25 toe-hebben.'
In het prospectus is geen sprake van samenwerking met andere uitgevers voor deze
dure onderneming. Wellicht heeft Meertens p as in een later stadium een compagnon
gezocht en gevonden in de Amsterdamse uitgever Johannes van Someren, die vooral als
papierleverancier dienst lijkt te doen 16. Er is in het prospectus wel sprake van het toevoegen van zestig gravures in de kroniek (het zijn er uiteindelijk 85 geworden), zodat er
in een vrij vroeg stadium contact geweest moet zijn met illustratoren: tekenaars en graveurs, van wie er zeven bij name bekend zijn. Verder weten we dat er speciaal voor dit
boek nieuwe letter gegoten is 17, hetgeen kan betekenen aanvullende letter bij reeds ter
drukkerij van Meertens beschikbare polissen (complete sets letters, cijfers en leestekens)
of een compleet nieuwe polis.
`Mij sal gunst geschieden'

Uit het teruggevonden archiefmateriaal is een flink deel van de produktiefactoren en
-omstandigheden rondom de Zeeuwse kroniek van Smallegange te reconstrueren18.
Voor de verschillende onderdelen van dat produktieproces levert dat het volgende
beeld19.
Personen en instellingen die als positieve of negatieve 'stimulanten' hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het werk zijn: het publiek dat alleen nog maar over
antiquarische Zeeuwse kronieken kan beschikken; uitgever-drukker Meertens en diens
compagnon in Amsterdam, Van Someren; auteur Smallegange; lokale en regionale
overheden (vooral Goes steunt de auteur financieel); intekenaren; de Staten van Zeeland, die uiteindelijk de opdracht aanvaarden, maar die eerder een negatieve inbreng
hadden door het instellen van een commissie van reviseurs, die op de inhoud moest toezien.
Als leverancier van de tekst hebben we te maken met de auteur Smallegange, maar
hij treedt tevens op als vertaler van een eerdere kroniek die in het werk geïntegreerd
wordt, als bewerker van eerdere kronieken en als editeur van allerlei manuscripten en
archivalia.
Over de leveranciers van materialen is ook een en ander bekend. Het papier wordt
waarschijnlijk deels geleverd door de Amsterdamse compagnon. Wie de nieuwe letter
gegoten heeft, is niet bekend. Er is een aantal tekenaars en graveurs ingeschakeld voor
de talrijke prenten, waa rvoor in ieder geval koperplaten beschikbaar geweest moeten
zijn. Een groot deel van de kosten (voor 166 van in totaal ongeveer 200 vellen), gemoeid met het ve rvaardigen van deel 1 van de kroniek in een oplage van 1500 exemplaren, is bekend: £14S3-7-4, gespecificeerd naar papier, zetten en drukken, gieten,
vervoerskosten, tekenen en graveren, slijpen van de platen en rentelasten.
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Uitgever-drukker Meertens is niet de enige die bij het lange drukproces van bijna 30
jaar is betrokken. Aan de afronding van deel 1 (deel 2 is nooit verschenen) zijn meer
boekproducenten te pas gekomen, zowel in Zeeland als in Amsterdam: Johannes van
Someren, diens weduwe Hester de Weer, hun zoon Abraham van Someren en diens weduwe Cornelia Knijff, Gilles Horthemels de Jonge, Bartholomeus de Later en Jacobus
Boter.
Ook ten aanzien v an de distributie is een aantal gegevens beschikbaar. Er heeft colportage plaatsgevonden: auteur en uitgever hebben door middel van een prospectus
met nogal agressieve verkooptrucs particulieren en overheden bewerkt om in te tekenen; de auteur is zelf betrokken bij het innen van termijnbetalingen ver voordat de kroniek verschijnt en bij de levering van exemplaren na het verschijnen aan overheidsinstanties: zo levert Smallegange in november 1698 reeds een (onvolledig?) exemplaar in
bij de Rekenkamer en voegt er een rekening van f25,- bij met de verzuchting `mij sal
gunst geschieden'.
Hoewel in het prospectus beloofd was niet meer exemplaren te drukken dan er intekenaars zouden zijn, moet een deel v an de oplage toch gewoon via de boekhandel verkocht zijn omdat door de lange produktietijd veel intekenaars overleden waren of door
de prijsverhoging afhaakten.
Al vrij snel na verschijnen komt de kroniek voor in inventarissen van boedelveilingen.
Wat betreft de contemporaine consumptie20 kan het volgende opgemerkt worden: de
prijs bij intekening bedroeg voor de twee geplande delen samen f16,- voor exemplaren
op groot papier en f12,- op klein papier, eventueel te vermeerderen met een bedrag van
enkele groten per prent als er meer d an de beloofde 65 platen zouden opgenomen worden; bij aflevering bedroeg uiteindelijk de prijs voor het ene deel f18,- respectievelijk
f 13,-. De veilingprijzen in de achttiende eeuw varieerden tussen de 6 en 28 gulden.
Er moet in principe een flink aantal particuliere kopers geweest zijn door de chanterende intekenvoorwaarden. Alle ambachtsheren mochten met hun genealogie in de
kroniek als ze maximaal 7 pond Vlaams betaalden als bijdrage in de graveerkosten; het
hele Zeeuwse regentendom mocht met naam en toenaam in de kroniek als ze maar intekenden; de naamlijst van intekenaars zou aanvankelijk achter in de kroniek worden
opgenomen, maar dat is helaas niet doorgegaan. Niet-intekenaars zullen zeker bij het
verschijnen in staat geweest zijn alsnog een exemplaar te kopen omdat veel intekenaars
overleden waren of niet akkoord gingen met de sterk verhoogde prijs; het verhaal gaat
zelfs dat de kroniek wegens onverkoopbaarheid als pakpapier gebruikt werd.
Ook alle lokale overheden hebben op meer exemplaren ingetekend.
`Danckelijck aennemende de presentatie'

De hier boven gepresenteerde gegevens zijn te danken aan puur historisch onderzoek in
bibliotheken en archieven zoals te doen gebruikelijk bij ieder literatuur- en archiefonderzoek ten aanzien van een historisch onderwerp. De bestudering van kronieken als
historische bronnen zou onderwerp dienen te zijn v an de geschiedwetenschap. Geluk-

48

KRONIEKEN ZIJN OOK BOEKEN

kig is dat ook zo, blijkens bijvoorbeeld de repertoria van Carasso-Kok, Haitsma MuIierlVan der Lem en hun voorgangers, en monografieën als die van Herman Kampinga
en Karin Tilmans21 . Maar – zoals betoogd – ook de materiële vorm waarin bronnen
zijn overgeleverd, zou steeds door de beoefenaars van de diverse disciplines bij het onderzoek betrokken dienen te worden, omdat alle materialen die in het produktieproces
nodig zijn en de organisatie van dat produktieproces de inhoud van een tekst kunnen
beïnvloeden.
Dat de boekdrukkunst een eind heeft gemaakt aan het voorkomen van varianten in
verschillende exemplaren van een tekst is een illusie gebleken. Niettemin wordt in veel
historische disciplines met drukwerk omgesprongen alsof er niets mee aan de hand zou
kunnen zijn22. Karin Tilmans is bij mijn weten de eerste historicus in Nederland die
een afzonderlijk hoofdstuk wijdt aan de drukgeschiedenis van haar bron, de Divisiekroniek van 151723, hetgeen dan ook – na collatie van 55 exemplaren – leidt tot het constateren van meer varianten dan uit eerdere publikaties bekend waren. Een Franse kroniek uit dezelfde periode, de Grandes croniques de Bretaigne van Alain Bouchart uit
1514, was onderwerp van drukhistorische studie door Marie-Louise Auger24. Zij komt
op b as is van collatie van veertien exemplaren tot de conclusie dat van de 338 drukvormen er slechts 73 geen varianten bevatten; 193 drukvormen kennen twee staten (drukstadia met varianten), 58 drie staten, 12 vier staten en 2 hebben vijf staten. Vergelijking
van 122 exemplaren van de kroniek van Smallegange heeft op 75 plaatsen varianten aan
het licht gebracht, variërend van de correctie van een simpele zetfout in de ene drukvorm tot uitgebreide tekstuele ingrepen in andere drukvormen25.
Er lijkt alle aanleiding te zijn voor historici om voorzichtig om te springen met de inhoud van kronieken. Of mag deze conclusie op b as is van drie bekende, hier boven genoemde, gevallen niet getrokken worden? Of: wat is de voorspellende waarde van drie
individuele boekgeschiedenissen voor een geheel `genre'? Mag de kroniek van Smallegange vergeleken worden met eerdere Zeeuwse kronieken als die van Eyndius, Vossius
en Boxhorn, of met bijvoorbeeld kronieken van Gelderland als die van Pontanus
(1639) en Van Slichtenhorst (1653), of met buitenlandse kronieken of kronieken van
steden? Het antwoord op dit soort vragen moet toch eerder komen van de kant van historici met specialisatie boekgeschiedenis dan van een loslopende analytisch-bibliograaf
uit een andere discipline.
Voor vergelijkingen op het terrein van de externe drukgeschiedenis is men afhankelijk van overgeleverd archiefmateriaal. Hoe meer problemen zich voordoen bij het tot
stand komen van een kroniek, hoe meer sporen daa rvan in de overheidsarchieven te
verwachten zijn. Welke sporen hebben Eyndius, Vossius en Boxhorn in de Zeeuwse
Staten- en Rekenkamerarchieven nagelaten26? In de notulen van de Staten blijkt op 9
maart 1613 een goede verhouding te bestaan tussen de Staten en Eyndius, die om inzage vraagt van een aantal stukken die berusten onder de rentmeester Beoosterschelde.
Die inzage wordt hem `geaccordeert' en de Staten verklaren verder `danckelijck aennemende de verklaringe ende presentatie bij den voorszeide Heere gedaen, nopende het
beschrijven van de historie van Zeelant' 27. Door Eyndius' dood in 1614 werd de histo-
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riografie bij 1299 aan het eind van deel 2 afgebroken. Pas in 1634 verschenen deze twee
in het Latijn gestelde boeken op last en met octrooi van de Staten bij de weduwe van
Statendrukker Simon Moulert28, voorzien van een opdracht aan de Staten door Johan
de Brune.
Matthaeus Vossius wordt in 1642 officieel historieschrijver van zowel Holland als
Zeeland29, na het voltooien van het tweede deel van zijn Annalium Hollandiae, Zelandiaeque, verschenen in-4° te Amsterdam in 1641. Op 4 februari 1642 had Vossius van
de Staten van Zeeland al een fors bedrag gekregen voor de aanbieding van zijn boek30
Op 30 mei van hetzelfde jaar krijgt Vossius toestemming van de Staten om voor onderzoek ten behoeve van het derde deel van zijn geschiedschrijving het archief van de
Rekenkamer te gebruiken, `met dien verstande nochtans, dat dHeeren van de gemelte
Reecken-kamer zullen letten dat niet werde uytgegeven, welck tot nadeel ende ondienst
van de provintie soude connen werden geemployeert' 31 . Voor de geleverde exemplaren
van deel drie krijgt Vossius op 21 juni 1644 niet minder dan 200 gulden; een gelijk bedrag gaat naar Boxhorn voor diens herziene en vermeerderde kroniek van Reygersberch32. Beide heren hebben ook een verzoek ingediend voor een `tractement', maar
daartoe moeten `beyder boecken (...) werden geexamineert, tot welck examen d'Heeren
vanden Rade werden gedeputeert'. Na het overlijden van Matthaeus wordt diens broer
Isaac Vossius op 18 december 1646 als historieschrijver aangesteld, bij welke gelegenheid hij meteen 200 gulden krijgt voor de `dedicatie' van het door hem voltooide deel
vier van de Annalium33.
Boxhorn heeft voor zover bekend nooit een officiële aanstelling als historieschrijver
gekregen. Dat moet de echte opvolger van Isaac Vossius, Nicolaas Blankaard, in 1655
wel gelukt zijn, op voorstel van Johan de Brune 34. Maar wanneer hij in 1663 toegang
vraagt tot het archief van de Rekenkamer om de historiografie van Vossius te kunnen
voltooien, willen de Staten wel dat de zaak eindelijk `effectivelijck bij der handt sal werden genomen'. Hij mag het archief alleen maar in `ten overstaan van een van de heeren
Reeckenmeesters ofte den heere Griffier' 35 . Sindsdien is nooit meer iets van Blankaard
vernomen.
Ten aanzien van de algemene gang van zaken bij het uitgeven van kronieken in de
zeventiende eeuw kan men op grond van de beschikbare gegevens stellen dat het vrijwel
onmogelijk is om zonder toestemming van de overheid een kroniek uitgegeven te krijgen. Ook bij het doorbladeren van Nijhoffs Bibliographie van Noord-Nederlandsche
plaatsbeschrijvingen valt op dat in het voorwerk van de beschreven kronieken vrijwel altijd een opdracht is opgenomen aan de desbetreffende overheid. De auteurs van kronieken zijn afhankelijk van de autoriteiten als het gaat om toegang tot belangrijke archivalia en de overheid wenst toezicht op de inhoud via commissies van reviseurs. Bij
de kronieken van Eyndius, Vossius en Boxhorn lijkt dat allemaal redelijk vlot verlopen
te zijn; bij die van Smallegange valt een opeenstapeling van communicatiestoornissen
tussen Staten, auteur en uitgever te constateren die ertoe geleid heeft dat er een enorme
vertraging is opgetreden. Alles is in het werk gesteld om toch de toestemming van de
Staten te verkrijgen, hetgeen uiteindelijk – vijftien jaar na de octrooi-aanvraag! – gere-
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sulteerd heeft in een opdracht, gedateerd 1 augustus 1695. Dat het werkelijke verschijnen van deze kroniek pas vijf a zes jaar later valt, is te wijten aan onder meer het dwarsliggen van de regering van Middelburg, het overlijden van uitgever Meertens en diens
Amsterdamse compagnon Abraham van Someren en het opnieuw zetten en drukken
van een aantal katernen.
Toch moet men voorzichtig zijn met het trekken van algemene conclusies uit individuele gevallen. Naast de geconstateerde overeenkomsten tussen de kronieken zijn er
ook verschillen, naar vorm en inhoud. De slechts half voltooide kroniek van Smallegange was een veel prestigieuzer onderneming dan de voorgaande kronieken. Inhoudelijk zou Smallegange veel meer leveren dan alleen een geschiedverhaal (dat zou in deel
2 komen): het was tevens een stad- en dorpbeschrijver, een prentenboek en een genealogisch en heraldisch naslagwerk. Naar de vorm zouden het twee folio-delen moeten
zijn, dit in tegenstelling tot de vrij eenvoudige quarto-uitvoering van de voorgangers.
In hoeverre is die gewijzigde opzet naar inhoud en vorm mede de oorzaak van het
mislukken van dit boekwerk? Daartoe zou een vergelijking met andere kronieken dan
de Zeeuwse wellicht meer duidelijkheid kunnen brengen, bijvoorbeeld met Arend van
Slichtenhorsts XIV. Boeken van de Geldersse geschiedenissen, eveneens een boek in folioformaat, verschenen in 1653, of met Pontanus' Historische beschrijvinghe der seer wijt
beroemde coopstadt Amsterdam (1614). Hoe exceptioneel en gedurfd is het überhaupt
rond 1680 om een boek in twee folio-delen met tal van prenten binnen twee jaar op de
markt te willen brengen, met of zonder intekenaren? Zolang de Short-title Catalogue
Netherlands (STCN) niet voltooid is, is op dit soort vragen geen goed antwoord mogelijk36.
`Besoigneren met complete leden'

In ieder geval dient de historicus gewaarschuwd te zijn voor het uitoefenen van censuur
door de overheid bij kronieken. Dat hoeft niet te leiden tot een publikatieverbod; de
auteur kan gedwongen worden zijn tekst aan te passen om een `nihil obstat' te verwerven37. Zijn van die preventieve censuur sporen terug te vinden? Er zijn geen rapporten
overgeleverd van de commissies van reviseurs die moesten toezien op de kronieken van
Matthaeus Vossius en Mattheus Smallegange. In het geval van Smallegange is aangetoond dat bestudering van het boek als object de drukgeschiedenis verder kan verduidelijken. Als de boekhistoricus op dit punt van het onderzoek geen analytisch-bibliograaf wordt, laat hij de kans onbenut om aan de weet te komen of de censuur inderdaad
gevolgen heeft gehad en welke gevolgen dat dan zijn.
Gezien de gang van zaken tijdens het produktieproces van boeken zouden de revisies
aanwijsbaar kunnen zijn in de overgeleverde exemplaren. Revisie vindt immers plaats
op drukproeven. Dat impliceert in principe dat het zetsel zolang moet blijven staan als
de revisie duurt. Dat is wegens gebrek aan letter een onhaalbare zaak. In de praktijk zal
een boek, of een groot gedeelte van de katernen, toch in de beoogde oplage gedrukt
worden, waarna één exemplaar in losse vellen aan de reviseurs ter hand wordt gesteld.
In het geval van de kroniek van Smallegange moest een uitgebreide commissie `met
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complete Leden' (dat waren er zeven uit verschillende delen van de provincie!) zich over
de inhoud buigen38 . Het zal duidelijk zijn dat een drukker daar niet op kan wachten en
verder gaat met het drukken van de volgende katernen. Eventuele revisies kunnen dientengevolge niet meer als persvarianten (correcties op de pers) worden aangebracht; dat
moet dan gebeuren via knippen en plakken, met cancels (verbeterbladen) dus. Omdat
die – hetzij uit gemakzucht, hetzij omdat het te duur is, of omdat een deel van de oplaag al verspreid is – vaak niet in alle exemplaren worden ingevoegd, zijn zowel cancellandum als cancellans door het collationeren van zoveel mogelijk exemplaren dikwijls
nog terug te vinden.
Het achterhalen van de interne drukgeschiedenis als onderdeel van de tekstgeschiedenis door analyse van de tekstdrager zou een onderdeel horen te zijn van alle historische disciplines, zeker wanneer externe gegevens uit de secundaire literatuur of uit archivalia ontbreken, zoals dat het geval is bij de kronieken van Eyndius en Boxhorn.
Iedere afzonderlijke discipline zou haar eigen epigrafen, codicologen en analytischbibliografen moeten opleiden, al naar gelang de soorten tekstdragers waarmee men te
maken heeft.
Een deel van het hier boven gegeven produktieschema van de kroniek van Smallegange is nog niet ingevuld. De daar bijeen geplaatste gegevens waren uitsluitend ontleend aan de externe drukgeschiedenis via historisch onderzoek. Bestudering van een
groot aantal exemplaren van die kroniek met behulp van analytisch-bibliografische methodes laat pas zien welke gevolgen die enorm lange en ingewikkelde drukgeschiedenis
heeft gehad voor de tekst. Wat zich al die jaren heeft afgespeeld in die Middelburgse
drukkerij van Meertens laat zich voor een deel reconstrueren, allereerst door het boek
aandachtig te lezen39. Uit het lezen van de tekst wordt al duidelijk dat niet voor 1683
met het zetten van katern A begonnen is. In de katernen X tot en met Aa zijn gegevens
verwerkt uit 1687; in de katernen Oo tot en met Kkk komt het jaartal 1688 voor; in katern Mmm gaat het over `den loopenden jare 1690' en ook in het voorlaatste katern Sss
komt dit jaartal voor. In het laatste katern Ttt is sprake van gegevens uit het jaar 1695,
het jaar waarop ook de opdracht aan de Staten is gedateerd. De titelpagina vermeldt
1696.
Collatie van exemplaren4° toont een groot aantal varianten aan, die enerzijds interessant zijn voor de tekstgeschiedenis: de verschillende staten kunnen in de meeste gevallen in de juiste chronologische volgorde geplaatst worden waarna ze binnen de context kunnen worden geduid. Een aantal van die substantiële varianten is duidelijk in
verband te brengen met de activiteiten van de commissie van reviseurs41.
Anderzijds levert de materiële analyse gegevens op voor de werkwijze in de drukkerij
van Meertens, gegevens die ve rvolgens vergeleken kunnen worden met praktijken elders waardoor wellicht meer inzicht ontstaat in hoe men bij het drukken van bepaalde
boeken te werk ging. Zo wordt er in het drukkershandboek van Wardenaar van 180142
van uitgegaan dat het versteken (het veranderen van het formaatwit bij het maken van
twee uitgaven op groot en klein papier) gebeurt van klein naar groot formaat. In de kroniek van Smallegange moet dat juist in de omgekeerde volgorde hebben plaatsgevon-
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den. Het loskooien van de vorm – altijd een riskante bezigheid vanwege de kans op
schuivend zetsel – gebeurde in de Middelburgse drukkerij nogal eens voor de correctie
van slechts een enkele zetfout.
Uit de archivalia is bekend dat er nieuwe letter aangemaakt is voor het drukken van
de kroniek. Of dit aanvullingen zijn op reeds aanwezige letterpolissen of compleet nieuwe polissen, kan onderzoek naar het typografische materiaal in de kroniek en in eerder
drukwerk uit de werkplaats van Meertens uitwijzen. Waarschijnlijk is de kroniek in
1699 en 1700 voltooid door Bartholomeus de Later: of dat gebeurd is op de persen van
de inmiddels overleden Meertens of elders zou eveneens via typografisch onderzoek van
de laatste katernen kunnen worden onderzocht43.
Onderzoek naar papier en watermerken zou duidelijk kunnen maken of de voor de
twee geplande delen benodigde voorraad in één keer is aangeschaft of telkens voor
slechts een aantal katernen44. Onderzoek naar de prenten via overgeleverde ontwerptekeningen en proefdrukken raakt de kunsthistorische kant van de zaak. Onderzoek naar
de typografische vormgeving trouwens ook.
Analytisch-bibliografisch onderzoek zou uit moeten wijzen of de revisie van overheidswege van andere kronieken ook naspeurbare gevolgen heeft gehad. Het hoeft natuurlijk niet als de reviseurs geen kritiek op de inhoud hadden of als de drukker heel
braaf alle cancellanda heeft verwijderd. Is zo'n analytisch-bibliografisch onderzoek dan
voor niets geweest? Nee, niet voor historici die zich alleen voor de tekst interesseren: als
er geen varianten zijn, kan men citeren uit ieder willekeurig gecollationeerd exemplaar
(ieder exemplaar is 'ideal copy'). Ook voor boekhistorici die zich alleen voor drukkersuitgevers interesseren is zulk onderzoek nuttig: het zegt iets over de werkwijze van de
desbetreffende drukker: gedegen als er weinig zetfouten in voorkomen; slordig als er
slecht gecorrigeerd is.
Maar die tweedeling tussen inhoudelijk en formeel geïnteresseerden zou doorbroken

moeten worden: de historicus, kunsthistoricus, sociaal-economisch historicus, literatuurhistoricus, maritiem historicus, rechtshistoricus, godsdiensthistoricus enzovoorthistoricus, die er meer dan een flauw vermoeden van heeft dat het produktieproces zijn
teksten inhoudelijk kan beïnvloeden, maar niettemin met die kennis niets doet, die is
geen haar beter dan de student die zich afvraagt hoe die lettertjes aan de binnenkant van
het papier komen. De omstandigheden waaronder ons gedrukte culturele erfgoed geproduceerd is, zijn toch niet van minder belang dan die waaronder het gedistribueerd,
geconsumeerd en gerecipieerd is?
Noten
1 F.A. J anssen. Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving. Amsterdam 1989
(inaugurele rede), 34-35.
2 In de discussie in het tijdschrift Dokumentaalna het verschijnen van mijn disse rt atie over Mattheus
Smallegange poneerde Be rt van Selm dat an alytisch-bibliografisch onderzoek alleen geoorloofd zou
zijn in het kader van een teksteditie. Analytisch-bibliografisch onderzoek k an echter ook belangrijke
gegevens aan het licht brengen over druk- en tekstgeschiedenis zonder dat er noodzakelijkerwijs een
teksteditie volgt. Het kan tevens drukkers- en uitgeversstrategieën blootleggen, die v an bel an g kunnen zijn voor een beter begrip van oud drukwerk in het algemeen en categorieën (of zo men wil: `gen-

53

P.J. VERKRUIJSSE
res') of individueel drukwerk in het bijzonder. Zie voor de genoemde discussie: Dokumentaal 13
(1984) 2-19, 53-54, 90-93, 133-139; 14 (1985) 6-10.
3 Janssen, Auteur en drukker, 34-36, stelt mijns inziens de zaak wat al te rooskleurig voor in zijn oratie.
Hij legt vooral de nadruk op de grensoverschrijdende bezigheden van een aantal vooraanstaande buitenlandse boekhistorici, maar hij gaat dan ook uit van een `zelfstandige discipline' boekgeschiedenis,
die weliswaar weer `een onderdeel van de cultuurgeschiedenis in het algemeen' is. Daarnaast is boekgeschiedenis volgens hem ook een hulpwetenschap voor historici enzovoort. In de Nederlandse situatie constateer ik weinig begrip voor en beoefening van onderzoek naar produktiefactoren en zie ik
nog minder dat de boekgeschiedenis, inclusief de analytische bibliografie, als hulpwetenschap in andere disciplines dan de neerlandistiek aan bod komt.
4 De Amsterdamse hoogleraar W.Gs Hellinga introduceerde in de jaren `50 de analytische bibliografie
in het neerlandistische onderzoek en onderwijs.
5 Zie P.J. Verkruijsse, `De verspreiding van populaire literatuur', in: M.A. Schenkeveld-Van der Dussen (hoofdreel.). Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Groningen 1993, 292-297 en de daar opgegeven literatuur. Een werkgroep studenten Historische Nederlandse Letterkunde heeft hieromtrent
materiaal bijeen gebracht: De marskramer. Verslag van een onderzoek naar de marskramer in literatuur
en beeldende kunst. Amsterdam: Instituut voor Neerlandistiek, 1993.2 dln. (Documentatiecentrum
Nederlandse Letterkunde).
6 Declaratie van uitgaven in verband met de Cronyk van Zeeland 's-Gravenhage, KB: hs. 135 B 319,
fol. lv (zie P.J. Verkruijsse. Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, genealoog en vertaler. Nieuwkoop 1983 (BBN, XVI), 500; verder geciteerd als Verkruijsse, Smallegange).
7 Zo drukt Smallegange het zelf uit in zijn declaratie (zie noot 6).
8 Het verschijnsel komt al vroeg in de zeventiende eeuw in Engeland voor. Peter T. van Rooden en Jan
Wim Wesselius maken melding van twee vroege gevallen van intekening in 1661 en 1668 in respectievelijk Holland en Duitsland: Two early cases of publication by subscription in Holland and Germany (...)', in: Quaerendo 16 (1986) 110-130. Zie ook I.H. van Eeghen. De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Dl. 5. Amsterdam 1978, 49-51.
9 Het prospectus bevindt zich in de verzameling prospectussen (i.v. `Meertens, Joh.') op de Bibliotheek
van de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam.
Zie ook Verkruijsse, Smallegange, 521-526.
10 De gegevens over de kronieken zijn ontleend aan E.O.G. Haitsma Mulier en G.A.C. van der Lem.
Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800. M.m.v. P. Knevel. 's-Gravenhage 1990
(Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap, 7). Zie voor vaak uitvoeriger gegevens betreffende de beschreven titels nog steeds W. Nijhoff. Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. 2e dr. bew. en aang. door F.W.D.C.A. van Hattum. 's-Gravenhage 1953 (Bijdragen tot eene Nederlandsche bibliographic).
11 Zie P.J. Verkruijsse, `Een oordeel over bronnen en de bronnen van een veroordeling. Smalleganges
Cronyk van Zeeland geïnventariseerd', in: E.K. Grootes en J. den Haan (red.). Geschiedenis godsdienst

letterkunde. Opstellen aangeboden aan dr. S.B.J.
Zilverberg t.g.v. zijn afscheid van de Universiteit van
Amsterdam. Roden 1989,167-177.
12 Zie voor overheidsmecenaat in Holland: P.J. Verkruijsse, `Holland "gedediceerd". Boekopdrachten

in Holland in de 17e eeuw', in: Holland23 (1991) 225-242.
13 Rijksarchief Zeeland Middelburg (RAZ): Resolutiën Staten van Zeeland inv. nr. 112, d.d. 23 november 1680 (zie Verkruijsse. Smallegange, 520-521 (archivalia 3083)).
14 RAZ: Resolutiën Staten van Zeeland inv. nr. 122, d.d. 2 mei 1690 (zie Verkruijsse, Smallegange, 529
(archivalia 3101)).
15 RAZ: Resolutiën Staten van Zeeland inv. nr. 120, d.d. 19 november 1688 (zie Verkruijsse, Smallegange, 529 (archivalia 3100)).
16 Het eerste spoor van de Middelburgs-Amsterdamse uitgeverssamenwerking is een notariële akte in
het Gemeente-archief Amsterdam van 23 juni 1687: Not. Arch. 3954, akten van notaris Nicolaes
Brouwer, fol. 532v-533v (zie Verkruijsse, Smallegange, 528 (archivalia 3096)).
17 Zie het in noot 6 genoemde manuscript, fol. l r (Verkruijsse, Smallegange, 497).
18 Voor een compleet overzicht verwijs ik naar mijn dissertatie: Verkruijsse, Smallegange, 493-546. Een
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aanvulling daarop is: P.J. Verkruijsse, `Wanneer verscheen de `Cronyk' van Smallegange?', in: Zeeland,. tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 2 (1993) 19-24.
19 Ik neem als uitg an gspunt het schema van produktie, distributie en consumptie van teksten zoals dat
voorkomt op p. 337 in: H. Borst, C. van der Kogel, P. Koopman en P. Verkruijsse, Wonen in het
Woord – Leven in de letter. Analytische bibliografie en literatuurgeschiedenis', in: Literatuur 5
(1988) 332-341.
20 Ik maak onderscheid tussen consumptie en receptie: het eerste betreft het boek als handelsobject, het
tweede het tot zich nemen van de inhoud. Zoals bekend is, zijn die twee dingen niet identiek.
21 M. Carasso-Kok. Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens,
annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen. 's-Gravenhage 1981 (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap, 2). E.O.G. Haitsma Mulier en
G.A.C. van der Lem. Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800. M.m.v. P. Knevel.
's-Gravenhage 1990 (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap, 7). H. Kampinga. De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der X [/Ie
en XVIIe eeuw. 's-Gravenhage 1917 (Proefschrift Leiden). C.P.H.M. Tilmans. Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus. Hilversum 1988
(Proefschrift Groningen), ook enigszins bijgewerkt in het Engels verschenen onder de titel Historio-

graphy and humanism in Holland in the age of Erasmus. Aurelius and the Divisiekroniek of 1517.
Nieuwkoop 1992 (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, LI).
Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden (6e herz. dr. 1988) en de door E.H. Kossmann en C.B. Wels samengestelde Aanwijzingen voor tekstbewerking en annotatie (1971) van het Nederlands Historisch Genootschap is niets te vinden over de materiële aspecten van bronnen, noch
over speciale beschrijvingsregels die daarvoor zouden gelden.
23 Zie hoofdstuk IV, 167-186. Dat over de druktechnische aspecten van die kroniek nog veel meer te
zeggen valt, blijkt uit het artikel v an J. Gerritsen: `Jan Seversz prints a Chronicle', in: Quaerendo 21
(1991) 99-124.
24 M.-L. Auger, Varianten de presse dans l'édition de 1514 des "Grandes croniques de Bretaigne"
d'Alain Bouchart', in: Bibliothèque de l'École des Chartes 141 (1983) 69-90.
25 Zie het variantenoverzicht in Verkruijsse, Smallegange, 370-391.
26 Voor de hierna te noemen archivalia ben ik dank verschuldigd a an de medewerkers v an het Rijksarchief Zeeland te Middelburg, met name drs. Albert Meijer, hoofd inventarisatie, en mevrouw Lineke van den Bout, die in het kader van een stage uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar sporen v an
kroniekschrijvers in de rijksarchieven te Middelburg.
27 RAZ: gedrukte notulen Staten van Zeeland, 9 maart 1613; minuten: inv. nr. 61.
28 RAZ: Archief Staten van Zeeland, inv. nr. 1676 (Register van Octrooien, dl. 1), fol. 259v-260r, gedateerd 15 augustus 1634. Het octrooi, nu gedateerd 16 augustus 1634, is opgenomen in het voorwerk van dit boek in-4°, samen met een octrooi van de Staten Generaal van 1 september 1634 (geraadpleegd exemplaar: ex meis): Chronici Zelandiae libri duo. Auctore Iacobo Eyndio, Domino
Haemstedae etc. Middelburgi, Ex officina Moulertiana, M.DC.XXXIV.
29 Resolutiën van de Staten van Holland van 25 november 1641, 4 april, 18 en 29 juli 1642. Notulen
van de Staten van Zeeland van 7 augustus 1642 (minuten: RAZ: Staten van Zeeland, inv. nr. 75).
30 Notulen van 4 februari 1642 (minuten: RAZ: Staten van Zeeland, inv. nr. 75): hij krijgt een bedrag
van 33 ponden, 6 schellingen, 8 groten Vlaams, welk bedrag overigens niet is terug te vinden in de
rekeningen over 1642 en 1643.
31 Notulen Staten 30 mei 1642 (minuten: RAZ: Staten van Zeeland, inv. nr. 75).
32 Notulen Staten 21 juni 1644 (minuten: RAZ: Staten van Zeel an d, inv. nr. 77, fol. 43v-44r). In de
rekeningen over 1644 zijn de bedragen a an Vossius en Boxhorn opgenomen: RAZ: Archief Rekenkamer C, inv. nr. 810,15e rekening van Willem Brouwer, ontvanger-generaal (administratie te lande) over 1644, uitgaven, 2e grossa 7e summa (gratuïteiten), fol. 220v.
33 Notulen Staten 18 december 1646 (minuten: RAZ, Staten van Zeeland, inv. nr. 79). Noch het bedrag, noch zijn officiële aanstelling zijn terug te vinden in de stukken. Datzelfde geldt trouwens voor
de uitkomsten van de `examinatie' van de kronieken van Matthaeus Vossius en van Boxhorn.
34 Notulen Staten 23 september 1655.
22 In de
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35 RAZ: Minuten notulen Staten van Zeeland, inv. nr. 95, d.d. 18 april 1663.
36 De STCN is de nationale retrospectieve bibliografie over de periode vanaf de uitvinding van de boek-

drukkunst tot en met de achttiende eeuw. Zie voor dit project J.A. Gruys, `De STCN: achtergronden', in: Vingerafdrukken. Mengelwerk van medewerkers bij tien jaar Short-tide Catalogue, Netherlands.
Den Haag 1993, 7-12.
37 Dit soort gevallen is bijvoorbeeld niet opgenomen in de overzichten in het artikel van S. Groenveld,
The Mecca of authors? States assemblies and censorship in the seventeenth-century Dutch Republic', in: A.C. Duke and C.A. Tamse (eds.). Too mighty to be free. Censorship and the press in Britain
and the Netherlands. Zutphen 1987 (Britain and the Netherlands, IX), 63-86.
3 8 De instelling en samenstelling van de commissie staat in de notulen van de Staten: RAZ: Staten van
Zeeland, inv. nr. 120, d.d. 19 november 1688 (zie Verkruijsse, Smallegange, 529 (archivalia 3100)).
39 De analytisch-bibliograaf leest uiteraard ook de teksten in de door hem te analyseren bron, daarbij
lettend op inhoudelijke gegevens die v an belang kunnen zijn voor de druk- en tekstgeschiedenis. Zie
voor de verdere mogelijkheden van bibliografische analyse de verantwoording in Verkruijsse, Smallegange, 23-51.
40 Over de vraag hoe er gecollationeerd moet worden en hoeveel exemplaren bij de collatie betrokken
moeten worden, verschillen de meningen. Zie hie rvoor Verkruijsse, Smallegange, 28-30, alsmede de
in noot 2 genoemde discussie in Dokumentaal en P.J. Verkruijsse, Varianten met gevolgen', in: H.
Duits, A.J. Gelderblom en M.B. Smits-Veldt (red.). Eer is het lof des deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra. Amsterdam 1986, 252-260.
41 Vooral in de beschrijving v an de stad Middelburg moesten – ongetwijfeld op last v an de commissie
van reviseurs – wijzigingen worden aangebracht. De veranderingen in de tekst met betrekking tot de
Wisselbank speelden in 1778-1779 een belangrijke rol in het tot voor de Hoge Raad uitgevochten
proces v an Johan Willem Parker contra de Middelburgse overheid (zie het in de vorige noot genoemde artikel in Eer is het lof des deuchts). Een pikante wijziging is aangebracht in het Fff-katern in
de beschrijving van Cortgene, waar de afstamming van Willem van Nassau, heer van Odijck, in verband gebracht wordt met het geheime huwelijk van Prins Maurits met Wilhelmina van Mechelen. In
het cancellans is deze p as sage behoorlijk gekuist, zeker op aandringen v an Odijck die zelf in de commissie van reviseurs zat. In het Ss-katern is geschoven met de namen van enkele belangrijke Middelburgse geslachten; in het Yy-katern zijn de namen v an de Goese bestuurderen uit 1688 aangepast a an
de situatie v an 1693.
Ook in literaire teksten kan men – als men de moeite neemt te collationeren – in zeer veel gevallen
varianten aantreffen tussen exemplaren van één druk. Dat literair-historici en tekstediteurs daar vaak
niet veel mee doen, zegt meer over hun vakopvatting (met name hun houding tegenover individuele
teksten en de `ideale tekst') dan over die van an alytisch-bibliografen, wie even vaak verweten wordt
dat ze een hoop energie steken in bezigheden die niet veel resultaat opleveren. De analytisch-bibliograaf is echter niet alleen dienstbaar aan tekstediteurs; hij heeft daarnaast ook een zelfstandige taak in
het bestuderen v an druktechnieken en produktiefactoren en -methoden.
42 F.A. Janssen. Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's Beschrijving der boekdrukkunst' (1801). Tekstverzorging, inl. en aant. door Fr an s A. Janssen. 2e dr. Haarlem 1986, 430.
43 Inventarisatie van typografisch materiaal uit drukkerswerkplaatsen in een geautomatiseerd systeem
zal ook het enig werkbare middel blijken om ongeïdentificeerde drukken – die bij honderdtallen uit
de STCN zullen opdoemen – bij een drukker onder te brengen. Voor het reconstrueren v an allerlei
culturele netwerken is deze identificatie v an het hoogste bel an g.
44 Papier- en watermerkonderzoek k an helpen bij het identificeren van cancels en bij het toeschrijven
en dateren van drukken.
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Otto van Eck en zijn dagelijkse literatuur (1780- 1798)

Arianne Baggermanl

Thands ben ik wat traag in het opstaan vermits het vroeg nog wat koud is. Wij
hebben tog een volkome groene mai. Was ik maar niet doof, zoude ik vroeg opstaan om de nagtegaal te horen2.
Met deze regels begint de dan tienjarige, hardhorende Otto van Eck op 3 mei 1791 zijn
dagboek, dat vrijwel dagelijks wordt bijgehouden en uiteindelijk zal uitgroeien tot een
document van 1560 pagina's. Totdat hieraan op 17 november 1797 met de woorden:
`Gister slegt weer en sneeuw. Vandaeg beeter met vorst wind oosten', een abrupt einde
komt. Een half jaar later zal Otto, op zeventienjarige leeftijd, aan tuberculose overlijden.
Dit dagboek is om meer dan één reden een uitzonderlijk document. Het is het meest
omvangrijke door een kinderhand geschreven egodocument dat tot nu toe in Europa is
teruggevonden3. Voor onderzoekers naar leescultuur is het vooral interessant omdat
Otto naast uitvoerige beschrijvingen van zijn dagelijkse belevenissen – de capriolen van
zijn geit, het verloop van zijn ziektes, zijn vertier op de kermis, de ruzies met zijn zusjes
en dergelijke zaken meer – bij vlagen nauwkeurig aantekent welke fragmenten uit welke boeken hij op welke momenten van de dag heeft gelezen. Daarnaast levert hij ook regelmatig commentaar op het door hem gelezen drukwerk. Op dergelijke momenten
ontpopt hij zich tot het type recensent op wie Buijnsters niet meer durfde hopen toen
hij schreef:
Zelfs wanneer we echter een duidelijk beeld hadden van het publiek waarvoor die
steeds aanzwellende stortvloed van kinderboeken [in de tweede helft van de achttiende eeuw] bestemd was, dan nog moeten we maar raden naar de eigenlijke
waardering. Kinderen schrijven geen recensies. Ook wassen zij zelden hun handen
alvorens een boek te lezen. Dikwijls is het enige teken van hun appreciatie daarom
het compleet van de wereld verdwijnen van een stukgelezen bestseller4.
Egodocumenten zoals het dagboek van Otto van Eck bieden ons de unieke kans meer
inzicht te krijgen in datgene waarnaar we, alle fondsreconstructies en analyses van boedelinventarissen en klantenboeken ten spijt, nog steeds in het duister tasten: het leesgedrag van reële lezers in het verleden. Identificeerden zij zich met de personages in de
boeken die zij lazen? Vertoonden ze `intensief leesgedrag', gekenmerkt door het steeds
weer herlezen van dezelfde veelal religieuze literatuur? Of lazen ze veel en ook veel ver-
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schillende genres naast elkaar – een vorm van lectuurconsumptie die wel als `extensief
leesgedrag' wordt getypeerd? Welke functies vervulden boeken in hun dagelijks leven?
Lazen ze boeken om in gezelschap te kunnen meepraten, om te kunnen vluchten voor
de realiteit, als houvast en steun om hiernaar hun leven te kunnen inrichten? Lazen ze
hardop of in stilte? Lazen ze elkaar voor of verschansten ze zich met een boekje in een
hoekje?
Van nog crucialer belang is de vraag naar de verwachtingshorizon van lezers uit het
verleden. Binnen het historisch lezersonderzoek gaat men er immers vanuit dat een benadering van lezers als passieve consumenten, gemanipuleerd door uitgevers, auteurs en
de interne logica van teksten, principieel onjuist is. Volgens de Franse historicus De
Certeau bepaalt de tekst die een lezer onder ogen krijgt, door haar interne logica, weliswaar de grenzen van het speelveld, maar benut de lezer vervolgens deze omgrensde
ruimte om er zijn eigen betekenis in te leggen. Het lezen dient daarom niet te worden
beschouwd als een vorm van passieve consumptie maar veeleer als een vorm van 'silent
production':
the drift across the page, the metamorphosis of the text effected by the wandering
eyes of the reader, the improvisation and expectations of meanings inferred from
a few words, leaps over written space in a ephemeral dances.
Illustratief voor dit proces zijn de getuigenissen van de inmiddels vermaard geworden
zestiende-eeuwse molenaar Menocchio die Ginzburg ten tonele voert. De lectuur die
deze molenaar vaak op toevallige wijze in handen had gekregen, was op zichzelf onschuldig genoeg. Hij las boeken die soms al honderden jaren in omloop waren en een
brede verspreiding hadden gevonden in verschillende sociale lagen van de samenleving.
Toch presteerde hij het om op basis hiervan een duister kosmologisch wereldbeeld te
ontwikkelen waarmee hij de inquisitie versteld deed staan. Zo werd het scheppingsverhaal door hem geassocieerd met de activiteiten binnen de kaasmakerij:
Ik heb gezegd dat volgens mij alles chaos was ... en uit dat alles ontstond een massa, precies zoals kaas uit melk ontstaat, en daarin ontstonden wormen, en dat waren de engelen; en de allerheiligste majesteit wilde dat dat God en de engelen waren; en onder al die engelen was ook een God die tegelijkertijd uit diezelfde massa
was geschapen.
Menocchio was bepaald geen passieve lezer. De door hem genuttigde lectuur werd gefilterd door een veel ouder, mondeling overgeleverd volksgeloof. Passages uit de literatuur, of het nu de bijbel was of de reisverhalen van Mandeville, werden verdraaid en op
willekeurige wijze weer aan elkaar geplakt. Woorden en zinnen werden in een ander
verband gezet, letterlijk geïnterpreteerd daar waar ze een allegorische betekenis hadden,
figuurlijk geïnterpreteerd daar waar ze letterlijk waren bedoeld. Met de daaruit voortvloeiende chaos dreef hij zowel de zestiende-eeuwse inquisiteur als de twintigste-eeuwse
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cultuurhistoricus tot wanhoop. Diens taak, het koppelen van groepen lezers aan specifieke segmenten van het lectuuraanbod, was immers al onmogelijk genoeg. Ook zonder weerbarstige lezers die vanuit een totale anarchie de teksten naar eigen believen interpreteerden. Ginzburg werd echter niet, zoals zijn onderzoeksobject, naar de
brandstapel verwezen. Integendeel, hij zette, althans in het buitenland, een trend: de
jacht op egodocumenten was begonnen7.
Inmiddels hebben we dankzij Darnton inzicht in het leesgedrag van een achttiendeeeuwse Fransman, Jean Ranson. Deze zijdehandelaar blijkt, meegezogen door de geheel
nieuwe retoriek van Rousseau om zijn lezers zijn teksten binnen te slepen, een alternatieve vorm van intensief leesgedrag tentoon te spreiden8. Niet God maar Rousseau
wordt in het gezin van deze handelaar een intieme huisvriend wiens boeken van kaft tot
kaft worden gelezen en herlezen en wiens ideeën als leidraad dienen voor het dagelijks
leven. Daarnaast kunnen we dankzij Brewer kennis nemen van een zowel intensief als
extensief lezende achttiende-eeuwse Engelse dame, Anna Larpent 9. In de ochtenduren
leest ze op memoriserende wijze religieuze werken. De middag- en avonduren zijn daarentegen gereserveerd voor de zeer extensieve consumptie van kranten, bellettrie, toneelstukken, geografische en historische werken. Door het schrijven van korte samenvattingen en commentaren geeft ze niet alleen gehoor aan het advies van haar vader ` [to]
lodge a good stock in your storehouse that you may retail on every proper occasion'10,
maar probeert ze zich tevens staande te houden in de zee van in het drukwerk geventileerde tegenstrijdige opinies waarmee ze dagelijks wordt geconfronteerd. Waardoor ook
haar extensieve leesgedrag een aantal intensieve trekjes vertoont. Beide voorbeelden
problematiseren de door Engelsing gelanceerde these van de lezersrevolutie die zich in
de loop van de achttiende eeuw zou hebben voltrokken en zou zijn gekenmerkt door de
overgang van een intensief naar een extensief leesgedrag11.
De zeventiende-eeuwse Samuel Pepys met zijn, in het geheim geconsumeerde,
schandalige boekjes die 'did hazer my prick para stand all the while' en deze prikkelende lectuur na consumptie verbrandde om te voorkomen dat zij hem tot schande zou
strekken, is een nog vaker geciteerde figuur uit het pantheon van historische lezers12.
Zijn ontboezemingen vormen een plaag voor elke onderzoeker die zich bezig houdt met
boekenbezit in boedelinventarissen. Zijn dagboek confronteert ons met een wereld die
zich buiten het blikveld van de notaris en onder de toonbank van de boekhandelaar afspeelt en zich daarmee onttrekt aan de ogen van de historicus.
Kortom, de historicus die de hand weet te leggen op een omvangrijk dagboek waarin
uitgebreid wordt ingegaan op de dagelijkse lectuurconsumptie, mag na bovenstaande onderzoeksresultaten verwachten voor verr assingen te komen staan. Ook Otto's dagboek is
in dit verband geen teleurstelling gebleken. Al was de verr assing een geheel andere dan de
verwachte: Otto leest juist precies datgene wat je van een verlichte burger in de dop zou
verwachten. Obscene werkjes zijn in dit dagboek ver te zoeken. Tussen alle door hem gelezen titels vinden we niet één boek dat de Zeeuwse boekhandelaar Van Benthem of de
Zwolse boekhandelaar Tijl het schaamrood op de kaken zou jagen en hun zou noodzaken
het werkje onder de toonbank te verkopen 13. Daarbij leest hij ze op exact dezelfde wijze
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Particuliere collectie (foto
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als in de gangbare achttiende-eeuwse pedagogische handboeken wordt aanbevolen. Otto
van Eck lijkt in zijn dagboek zelfs zozeer op het cliché van de verlichte achttiende-eeuwse
burger in wording, dat de vraag rijst of hierin een reële persoonlijkheid of veeleer een ideaalbeeld wordt weerspiegeld. Zijn dagelijkse ontboezemingen, ook over het door hem gelezen drukwerk, zijn dan ook alleen op hun juiste waarde te schatten wanneer wij meer begrijpen van de functie die dit dagboek werd geacht te vervu llen.
T ot meerdere tevredenheid v an het mannetje van binnen'
Hoewel van Otto's ouders, de Haagse advocaat Lambert Engelbert van Eck en Charlotte Amélie Vockestaert, geen dagboeken of autobiografieën 14 zijn bewaard gebleven,
weten we na lezing van Otto's dagboek één ding zeker; ze hebben de achttiende-eeuwse verlichte pedagogische verhandelingen intensief gelezen en zo consequent mogelijk
geprobeerd de hierin uiteengezette deugden – edelmoedigheid, liefdadigheid, medelijden, vergevingsgezindheid en zelfbeheersing – bij hun kind tot ontwikkeling te brengen. In het dagboek zien we Otto regelmatig op zijn vingers getikt worden omdat hij
zijn kostbare tijd niet nuttig heeft besteed, zijn speelgoed niet met zijn zusjes wilde delen, `zeer onmedelijdend' is geweest `tegen een arme boer' 15, zijn dieren en zijn huiswerk heeft verwaarloosd, zijn ouders niet vrijwillig heeft gehoorzaamd, zijn sociale
plichten heeft verzuimd en zijn driften niet onder controle heeft weten te houden. Een
gedragsverbetering op al deze punten dient, zoals zijn moeder regelmatig opmerkt, tot
`meerdere tevredenheid van het mannetje van binnen' 16. Dat vooral aan de beheersing
van het driftleven in het dagboek heel wat alinea's worden gewijd, wordt begrijpelijker
wanneer we ons verdiepen in de theoretische achtergrond van de in Nederland vigerende pedagogische denkbeelden17.
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De Nederlandse pedagogen gingen er, geïnspireerd door de theorieën van Locke,
vanuit dat kinderen bij hun geboorte nog een `tabula rasa' waren. Ze zouden worden
beheerst door in essentie positieve driften en hartstochten die weer werden opgewekt
door zintuiglijke gewaarwordingen. De ontwikkeling van deze driften moest nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het onbeschreven blad kon immers elk moment
bevlekt worden: `één ogenblik kan dikwerf meer afbreken, dan wij in een geheel jaar
hebben opgebouwd of weder kunnen herstellen' 18. Men was daarom voorstander van
een actief ingrijpen. Zowel de driftnatuur van kinderen als de omgeving waarin zij opgroeiden dienden zorgvuldig te worden vormgegeven. Zo werd het meenemen van kinderen naar arme en behoeftige mensen, of het hun tonen van vertederende voorwerpen
ten sterkste aanbevolen. Dit soort e rvaringen zou de vorming van een teder, deugdzaam
hart bevorderen. Tegelijkertijd werd ouders geadviseerd om hun kinderen ver weg te
houden van allerlei vormen van wreedheid: `Geene vogelen, geene dieren moeten in
hun nabijheid gedood worden' 19. Dergelijke taferelen, evenals gruwelijke passages of illustraties in boeken, zouden de prille kinderziel met wreedheid kunnen infiltreren. Ook
het slaan van kinderen als correctiemethode werd beschouwd als een vorm van wreedheid met een averechts effect. Hiermee zou juist haat en agressie worden opgeroepen.
Tucht was weliswaar essentieel – het `rijsje' moest wanneer het nog jong en soepel was
met beleid worden gebogen 2° – maar deze buigzaamheid diende vooral door overredingskracht te worden bereikt. Alleen in het uiterste geval, en dan nog vergezeld van
een redelijke toelichting waarom er tot lijfstraffen werd overgegaan, mocht naar de roede worden gegrepen. Veel meer vertrouwen hadden de pedagogen in psychologische
sancties. Ze variëren van het trekken van een boos gezicht, het onthouden van snoep,
speelgoed of eten tot het volledig isoleren van kinderen van de genegenheid van hun
ouders. Voor een dergelijke psychologische aanpak was het noodzakelijk dat ouders en
kinderen op goede voet stonden met elkaar en dat het gezag dat over kinderen werd uitgeoefend een redelijk gezag was.
Het is dan ook geen toeval dat de in deze periode geproduceerde kinderliteratuur
wordt bevolkt door strenge doch rechtvaardige vaders die hun kinderen tijdens lange
wandelingen plechtig onderhouden over vraagstukken omtrent godsdienst, mens en
maatschappij naar aanleiding van gebeurtenissen in het planten- en dierenrijk. Dat deze wandelende vaders en kinderen meer dan alleen een literaire fictie zijn geweest, blijkt
uit Otto's dagboek, waarin regelmatig melding wordt gemaakt van wandelingen met
zijn vader ter lering en vermaak. In zijn beschrijving van zo'n wandeling op 28 september 1791 zien we in een notedop de belangrijkste achttiende-eeuwse opvoedingsidealen
terug:
Vanmorgen ben ik met papa naar den haag gewandeld en heb veel plaisir gehad
met de natuur te beschouwen, dit kan ik (dunkt mij) wandelende veel beter doen
als rijdende, ook heeft men somtijds dan nog eens een ontmoeting die men anders
mist. Wij zagen onder andere een vrouw welke met twee kinderen rijdende, het
ene, het welk niet stil wilde zijn (en misschien nog geen jaar oud was) sloeg. Daer-
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door werd het kind driftig en schreide de geheele weg over en zo de vrouw het
zagtzinnig behandeld had zoude het stil en gehoorzaam geweest zijn. Dit geval
bragt ons in een gesprek over het geluk der kinderen als zij verstandige ouders hebben, die hen leiden zoals God alle menschen leid.
De `zagtzinnig[e]' behandeling waaraan Otto zelf wordt blootgesteld, blijkt na analyse
van zijn dagboek te bestaan uit een gecompliceerd stelsel van premies, geldboetes en het
onthouden of juist toestaan van pleziertjes. En wanneer Otto's gedrag alle perken te
buiten gaat, volgt de dreiging `bij Mons[ieur] v[an] Kuik', waarschijnlijk een kostschoolhouder, `te eten' te `worden gezonden'21.
Een hechte band tussen ouders en kinderen was niet alleen noodzakelijk om effectief
te kunnen dreigen met een emotionele verwijdering. Nog veel belangrijker was een dergelijke intimiteit om doeltreffend te kunnen ingrijpen wanneer het driftleven van kinderen zich tegen hen keerde. Ouders dienden de gemoedbewegingen van hun kinderen
nauwkeurig in de gaten te houden en op tijd bij te sturen wanneer zij bespeurden dat
hun kinderen door driften dreigden te worden overmeesterd of hun driften zich aan de
verkeerde objecten hechten. Alleen kinderen met een groot vertrouwen in hun opvoeders zouden `alle innerlijke gedagten en dwaaze beweegingen onbeschroomd durven
blootleggen; – want het is van zeer groot belang dat deze Opwellingen eerst tot de Ouders gebragt worden, die dus altoos kunnen zien in de zielen der kinderen' 22. Op de
praktische invulling van deze, in de literatuur zo warm aanbevolen, `zielknijperij' wordt
echter door pedagogen nauwelijks ingegaan. Ouders worden verrijkt met een aaneenschakeling van theoretische inzichten en de wat magere suggestie om vooral veel pedagogische wandelingen te maken. Het echtpaar Van Eck kan in dit verband enige inventiviteit niet worden ontzegd. Wanneer Otto op tienjarige leeftijd de eerste bladzijde
van zijn dagboek vol pent en zijn doofheid betreurt, geeft hij gehoor aan het dringende
advies van zijn ouders zijn zieleroerselen aan het papier toe te vertrouwen.
De wil tot weten
In Otto's eerste dagboekaantekeningen op die schone dag in mei is de zachte dwang die
zijn ouders op hem uitoefenen nog niet direct zichtbaar. Reeds na een paar bladzijden
worden we evenwel geconfronteerd met een passage waarin Otto zich heilig voorneemt
voortaan op tijd zijn huiswerk af te maken, gevolgd door een pinnig commentaar in een
ander handschrift: `Onthoudt dit nu tog en komt het na, want het is beter dat gij niet
belooft dan dat gij zulks niet houd. Liever niet zo dikwijls beloven maer doen' 23 . Niet
toevallig richt Otto zich in zijn dagboek soms tot `de geëerde lezeresse' 24. Hij zal hiermee zijn moeder hebben bedoeld. Otto's dagboek blijkt zowel openbaar terrein te - * jn
geweest voor zijn ouders, als voor vrienden en kennissen van de familie. Zo schrijft Otto op 13 juli 1793 boetvaardig over zijn weigerachtigheid zijn dagboek aan kennissen
van zijn ouders te laten zien. Hij beweert dit `uit verkeerde schaemte' niet te hebben gedurfd, "t welk papa niet goed vond, zeggende dat ik de menschen hierdoor veel slegter
beeld van mijzelven heb doen opvallen als de openhartige bekentenis van eenige mis-
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slagen (...) ooit zouden gedaen hebben' 25 . Enkele weken nadien lijkt Otto zijn schroom
te hebben overwonnen:
Er hebben verscheide menschen hier gegeeten en mama zegt dat ik mij nog al redelijk wel gedragen heb. Onder anderen was er Dominee] Scheidius wien ik mijn
journael van voorlede jaer (toen ik ziek was) eens heb laeten zien 't welk hij zeer
goed vond26.
Omdat Otto's dagboek ook door buitenstaanders werd gelezen, ligt het niet in de verwachting dat hij hierin zijn meest intieme gevoelens zal blootgeven. Daarnaast is het
document gekleurd door de specifieke eisen die zijn ouders stelden ten aanzien van de
invulling hiervan. Otto dient zich niet te beperken tot een beschrijving van zijn dagelijkse beslommeringen maar vooral aandacht te besteden aan de hogere zaken des levens. Wanneer hij hiertoe geen inspiratie vindt, wordt hem geadviseerd zijn heil in de
literatuur te zoeken en bijvoorbeeld een `brief van Carel Grandisson' te lezen `welke mij
ten uiterste nuttig was, omdat hij mij leerde, dat het geen kunst is zijn ouders gedwongen te gehoorzamen, maar de kinderen moeten er een groot vermaak in vinden alles te
doen wat de ouders hun gebieden' 27. De gedragingen van olifanten blijken eveneens als
inspiratiebron te kunnen dienen voor moralistische beschouwingen: `Ik kwam bij papa
klagen dat ik niets te zetten wist, waarom hij mij ried wat te lezen (...). 't Welk ik terstond deed en mij verwonderde over de verstandigheid, de verdraagzaamheid en voorzigtigheid der olifanten' 28. Soms geeft Otto zich minder moeite om het door hem gelezene tot een beschouwing te verwerken. Zo schrijft hij na een lange uiteenzetting over
al zijn activiteiten op 26 september 1791: `Dit journael is niet veel waerd dog hier heb
ik nog eenige spreuken: 1. Een braef man moet altijd zijn woord houden. 2. Men moet
met de vromen omgaen en de kwade gezelschappen vermijden.'29.
Bij tijd en wijle laat Otto's vermogen tot het produceren van diepzinnigheden het
zelfs geheel afweten. De lezer wordt dan bladzijde na bladzijde geconfronteerd met de
doffe ritmiek van een leven dat geheel van kennis en cultuur is doordrenkt: Otto is naar
school geweest, heeft thuisgekomen de dansmeester ontvangen, die op de voet werd gevolgd door de claviermeester, wiens vroege vertrek Otto de mogelijkheid liet nog snel
zijn huiswerk voor de volgende dag af te maken, waarna hij met zijn moeder de lectuur
ter hand heeft genomen, nog wat heeft geknoopt, een brief aan zijn oom en tante heeft
geschreven om vervolgens het geheel van deze activiteiten te besluiten met een zorgvuldige notitie hie rvan in zijn dagboek. Soms, en dit lijken de meer spontane momenten
in dit dagboek, krijgt Otto de smaak van het schrijven te pakken. Hij laat zich meeslepen in zijn enthousiasme voor de natuur en vergast de lezer op een beschrijving van
zeer verre en schoone gezigten (...). Onder andere het gezigt van Eierheg (...). Beneden af liep een lief murmelend beekje (...) den berg af met 232 trappen en
kwam dan aen een schoon stukje weiland alwaer verscheide beesten graasden, 't
welk een allerverrukkends gezigt opleverde30
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Dergelijke uitbundige natuurbeschrijvingen, vaak gecombineerd met een weersbulletin, worden als ze te lang aanhouden abrupt door zijn ouders afgekapt. Wanneer Otto
naar aanleiding van een verhaal over de dagboekaantekeningen van de achttiendeeeuwse theoloog Philip Doddridge 31 hoopvol aan zijn vader vraagt of hij niet hetzelfde
doet, krijgt hij het volgende teleurstellende antwoord:
Ja! maer dat mijn journael te veel bepaald w as bij `tgeen er geduurende de dag gepasseerd w as – bijvoorbeeld ik erin zette dat ik na Delft was geweest en zo laet weder `thuis gekomen w as enz. Dit scheen hem van zoveel belang niet, temeer daer
het tegenswoordig daeglijks hetzelfde is.
Otto zou er beter aan doen de inhoud van zijn lectuur te recapituleren `met eenige nuttige aenmerkingen daerover enz. Hierop konde ik niets zeggen, als dat ik het in het vervolg hoop na te komen'32.
Als Otto ouder en eigenzinniger wordt, neemt de strijd in en rond het dagboek in hevigheid toe. Hij begint nu verwoede pogingen te ondernemen onder zijn verplichte dagelijkse ontboezemingen uit te komen: `De reeden dat ik zolang geen journael gemaekt
heb, is, dat ik het met opzet naliet op hoop dat het dan geheel in 't vergeetboek zoude
raeken en ik het in 't geheel nalaten zoude kunnen' 33. Dankzij Otto's dwarsheid en de
hieropvolgende reprimandes van zijn ouders weten we dat Otto's ouders van het dagboek meer eisten dan alleen een verslag van zijn diepzinnige overpeinzingen. Ze eisen
een totale bekentenis.
Toen mama deeze morgen mijne journaelen van deeze week zag, zeide zij dat haer
de wijs waerop ik dezelve maekte niet aenstond en dat ik inplaets van dezelve op
te vullen met dat ik geleerd en gespeeld heb, `tgeen tog bijna daeglijks hetzelfde is,
ik mijn redelijk gedrag en de driften waerdoor ik mij laet beheerschen en de misslagen waeraen ik mij schuldig make liever aanhaale moet. Dit is moet ik bekennen ook alzo nuttig.
Otto voegt nu meteen de daad bij het woord want hij vervolgt:
Om dan te beginnen. Ik heb vandaeg niet vrijgeweest van drift maar ik heb gezet
geweest in 't volbrengen mijner lessen, zo bij mama als anders. Ik heb met mijn
broers en zusters niet in twist geweest en heb de pligten der gezelligheid en beleefdheid volbragt, maer daarentegen heb ik mijn wil niet zo geheel na die van mama gevoegd, dat ik tevreden was met `tgeen zij deed, dus moet ik morgen verbeteren34.
Aan dit thema wordt ook de daaropvolgende dagen consequent aandacht besteed. Dag
na dag is Otto `niet geheel vrij geweest van drift'35. En zelfs als hij het hee ft gepresteerd
om een dag lang zijn driften de ba as te blijven, blijkt hierop door zijn ouders nog wel
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het een en ander af te dingen. Zijn moeder was weliswaar tevreden over zijn gedrag
`maer er is ook geene gelegenheid voor mij geweest om driftig of zo te worden en dus
ook niet om mijzelven in 't een en ander te overwinnen'36. Door dit type passages krijgt
men onwillekeurig associaties met het door Foucault zo uitvoerig geanalyseerde panopticon; een koepelgevangenis waarin criminelen door een totale controle op al hun gedragingen en beroeringen volledig zouden kunnen worden getransformeerd 37. Om te
voorkomen dat Otto wordt opgesloten in het panopticon van Foucault, omgeturnd tot
een pathologisch slachtoffer van een disciplineringsproces van bovenaf, nog voor hij
kan worden bijgezet in het pantheon van historische lezers, is het dan ook noodzakelijk
aandacht te besteden aan een andere dimensie van dit dagboek. Als we het dagboek kritisch lezen, blijkt de auteur bepaald geen willoos slachtoffer van de disciplineringsstrategieën van zijn opvoeders. Otto weet het hiertoe door zijn ouders aangewende dagboek
tegelijkertijd creatief te benutten voor zijn eigen doeleinden.
Zo bevat Otto's dagboek, soms zelfs in combinatie met een deemoedige biecht over
zijn vermeende wangedrag, menig pleidooi voor zijn eigen kant van de zaak:
Ik had mij in het bed ijsselijk verveeld. Dus had ik een lange morgen voor de hand
maar mama zegd dat ik in dezelve niet veel nuttigs verrigt en mijn leven in gevaer
gesteld door toen (omdat het nog zo vroeg was) ik het hek nog geslooten vond er
om te klimmen. Mama vind dit gevaarlijk maer ik niet, omdat ik het voorzigtig
genoeg deed van niet in de sloot te vallen, maer nu ik zie dat mama er benaauwd
voor is, heb ik haer beloofd dat ik het nooit weer zoude doen38.
Daarnaast gebruikt Otto zijn dagboek regelmatig om op subtiele wijze zijn verlangens
aan zijn ouders kenbaar te maken. Wanneer Otto's vader direct na de Franse inval in
1795 lid wordt van het `comité revolutionair' van Den Haag39 en hierdoor vaak, ook
samen met zijn echtgenote, langdurig van huis is, kunnen ze bij hun thuiskomst in Otto's dagboek lezen dat de auteur hiervan zich eenzaam heeft gevoeld en `niets vermaek
gehad' heeft40. Aan het eind van de zomer van 1796 beweert Otto zelfs dat hij `nog zulk
een naere en onplaizierige zomer niet gehad heb. Misschien is de reeden [hier]van dat
papa zo veel te doen heeft en zich nooit met mij kan ophouden of hier en daar eens met
mij na toe gaen'41 . Nog minder subtiel zijn Otto's pogingen om via zijn dagboek zijn
beroepskeuze aan zijn ouders kenbaar te maken. Tegen de wens van zijn vader in, die
hem liever predikant ziet worden, wil Otto in de toekomst graag het beheer voeren over
een grote boerderij. Dit blijkt expliciet uit een door hem geciteerd gesprek met zijn
moeder42 en impliciet uit herhaalde toespelingen op deze zo diep gekoesterde wens. Na
een bezoek aan de weids uitgestrekte landgoederen van een vriend van de familie kunnen Otto's ouders in zijn dagboek lezen dat `zulk een boerenleeven (...) mij ook wel
[zou] aenstaen'43. Otto blijkt zich echter, wanneer hij een jaar later een eenvoudige boerenwoning in het vizier krijgt, ook tevreden te kunnen stellen met een bescheidener optrekje. Een dergelijke boerderij `is al wat ik verlang44 . Soms hebben Otto's wensen een
directer en meer haalbaar karakter en gaan ze dan ook in vervulling. Wanneer een van
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Otto's `best zingende vogeltjes' door een `onvoorzigtigheid van de knegt' uit het kooitje is gevlucht en Otto's moeder hem ervan heeft proberen te overtuigen dat het beestje nu, door zijn herwonnen vrijheid, beter af is, gelooft Otto dat `juist ook wel' maar
voegt hieraan toe dat hij hem `evenwel liever in [zijn], gehouden had' 45 . Deze opmerking leidt tot de belofte een nieuw vogeltje te mogen kopen; een belofte die Otto
nog eens lijkt te willen bekrachtigen door haar ijverig in zijn dagboek te noteren.
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt eveneens dat er geen enkele aanleiding is om Otto
uit te roepen tot een geseculariseerde heilige van de Nederlandse Verlichting. Het leven
blijkt hier weer eens sterker dan de verlichte leer die immers edelmoedigheid propageert
ten aanzien van dieren en huispersoneel. Otto geeft de knecht de schuld en de vogeltjes
worden, alle redelijke argumenten van zijn moeder ten spijt, toch weer opgesloten. Ook
de levende `waesel' die Otto gevangen heeft, plukt de wrange vruchten van Otto's begrensde gulhartigheid. Otto `schonk hem het leven maar niet de vrijheid, want dan had
ik er geen strikken voor behoeven te hangen'46. Paarden zijn, zo verklaart Otto in zijn
dagboek, zijn `beste' vrienden.47 Dit gaat echter niet op voor het paard dat weigerde
zich voor Otto's karretje te laten spannen. Dit wordt zonder enige consideratie ingeruild voor een minder weerbarstige soortgenoot48 . Het vogeltje dat het waagde Otto in
zijn vinger te pikken, kon evenmin op genade rekenen. Zijn slachtoffer reageerde hierop door de deur van het kooitje open te zetten
denkende nu wil ik mijn vijanden evenwel eens goed doen, doch het beestje wilde niet uit de kooi vliegen en ging zitten eeten. Evenwel, daar ik het niet meer
hebben wilde, nam ik ene houtje, stak het door de tralies van de kooi en joeg er zo
het vogeltje tegen wil en dank uit49.
Het `aloude' principe `man slaat vrouw, vrouw slaat kind, kind slaat hond' blijkt in ie-

der geval tot in de achttiende eeuw terug te voeren en strekt zich, in Otto's geval, eveneens uit tot het dienstpersoneel. Wanneer de huisknecht met Otto sleetje gaat rijden en
hem, althans volgens Otto, probeert over te halen om zich tegen alle voorschriften van
zijn moeder in op het ijs te wagen, wordt deze door Otto succesvol afgeslagen verzoeking dankbaar aangegrepen om zijn braafheid te onderstrepen. Hij is bij thuiskomst direct naar zijn ouders gesneld om hun hiervan in kennis te stellen en noteert deze beproeving tevreden in zijn dagboek5o
Ditzelfde mechanisme, het onderstrepen van gedragingen die zijn ouders welgevallig
zijn in combinatie met het verdoezelen van gedrag dat weinig overeenstemming vertoont met `het brave Kareltje' van mevrouw Cambon van der Werken, zien we vaker terug in dit dagboek. Het meest succesvol zijn deze pogingen tijdens periodes van uithuizigheid van zijn ouders of tijdens logeerpartijen. De in deze periodes schaars
genoteerde vergrijpen zijn verdacht onschuldig en lijken vooral omwille van de geloofwaardigheid teboekgesteld. Wanneer Otto thuis is en zich binnen het blikveld van zijn
ouders bevindt, stelt hij echter eveneens pogingen in het werk bepaalde misdragingen
in zijn dagboek te camoufleren. Dat hij hiermee regelmatig te ver gaat, blijkt onder an-
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dere uit de volgende tegenstrijdige passage: `deeze dag heb ik (...) alles wat ik moet gedaen zodat mama content van mij is.' In een ander handschri ft volgt nu: `Dit is maer
zeer matig en konde veel beter zijn' 51 . Otto blijkt niet de enige die bij tijd en wijle zijn
hand overspeelt. Als zijn ouders hun regime aanscherpen en ertoe overgaan hun geldboetes steeds verder te verhogen, bereiken ze hiermee slechts het volgende: `Journael te
maken heb ik alle deeze dagen verzuimd en schoon ik het wel had kunnen doen, heb ik
mij hieromtrend niets meer te verwijten want mama heeft er mij wel vierdubbeld voor
opgeschreven'52 . En wanneer de lijst met verplicht te noteren dagelijkse vergrijpen te
lang dreigt te worden, trakteert Otto zijn ouders op de volgende bondige samenvatting:
`De preek over mijn gedrag zal ik niet beginnen want dezelve is weer net als anders. Mama wel content over mijn zaken maar niet over mijn gedrag zijnde'53.
Otto's dagboek blijkt dus bij nadere beschouwing geen 'journal intime' maar veeleer
een publieke arena waar achte rvolgers en achte rvolgden soms wat moeilijk van elkaar te
onderscheiden zijn. De historicus die zich bezighoudt met een onderzoek naar leescultuur dient hiermee rekening te houden. Gezien de controlerende en disciplinerende
functie van dit document ligt het niet in de verwachting dat het dagboek een totaalbeeld geeft van alles wat Otto hee ft gelezen. Zijn dagboek zal vooral die titels bevatten
die bij zijn ouders door de beugel konden en, vaker nog, vooral die boeken die hem ter
lezing werden voorgeschreven. Ook het identificatieproces van Otto met bepaalde in
zijn lectuur figurerende personages blijkt, in ieder geval ten dele, geen spontaan proces.
We constateerden immers dat hem, wanneer hij niets te schrijven weet, boeken zoals
De kleine Grandisson in handen worden gestopt met de boodschap dat hij van de hoofdpersoon veel zal kunnen leren. De theologische en moraliserende beschouwingen waaraan Otto zich naar aanleiding van zijn lectuur soms overgeeft, hebben eveneens een ten
dele opgelegd karakter en kunnen daarom niet per definitie als spontane reflecties worden opgevat.
Tegelijkertijd biedt dit dagboek, juist door de specifieke eisen die Otto's ouders stelden ten aanzien van de inhoud, de onderzoeker naar leescultuur ook een aantal mogelijkheden. De aan Otto opgelegde dwang om zijn dagelijkse lectuur en zijn overpeinzingen hierover op schrift te stellen, biedt ons een vrij volledig overzicht van alle titels
die een verlicht ouderpaar uit de hogere kringen aan het eind van de achttiende eeuw
onontbeerlijk achtte voor de morele en intellectuele ve rvolmaking van hun zoontje.
Daarnaast geeft het inzicht in de manier waarop Otto zijn dagelijkse lectuurdieet werd
geacht te recipiëren en de wijze waarop Otto aan deze adviezen gehoor gaf.
Ver(p)lichte boeken `voor plaizier'

Wanneer Otto Cornelis van Eck op 5 juli 1780 ter wereld komt, heeft hij het voorrecht
te mogen opgroeien in de kringen van de elite. Hij wordt vernoemd naar zijn grootouders van vaderszijde: Mr. Otto van Eck, secretaris van Tiel en diens echtgenote Cornelia Maria van der Steen54 . Otto's vader is advocaat en bekleedt tevens een aantal vooraanstaande bestuurlijke functies. Al voor de omwenteling van 1795, toen de patriotten
aan de macht kwamen, was hij raadsheer van de Staatse Raad van Brabant en landen
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van Overmaze. Maar na 1795 neemt zijn bestuurlijke carrière een hoge vlucht. Hij
wordt nu onder andere benoemd tot secretaris-generaal van het Comité tot de zaken
van de marine en treedt toe als lid van de eerste en de tweede Nationale Vergadering55.
Otto's oom Pieter Paulus, zijn lievelingsoom bij wie hij regelmatig logeert, heeft zelfs
nog meer bestuurlijke macht. In 1796, het jaar van Paulus' overlijden, valt hem de eer
te beurt te worden gekozen tot voorzitter van de eerste Nationale Vergadering S6. Uit de
inventaris van de boedel die wordt opgemaakt na het overlijden van Otto's moeder in
1824 blijkt ook de materiële welstand van de familie. Er is onder andere sprake van een
tweetal herenhuizen in Den Haag, een landgoed (De Ruit) tussen Delft en Den Haag,
landerijen, boerenhoeves, rijtuigen, een groot aantal juwelen en een niet nader aangeduide verzameling boeken ter waarde van 781 gulden, 42 stuivers en 5 penningen. Van
deze boekenverzameling is geen catalogus opgemaakt omdat zij in haar geheel aan de
enige nog levende zoon wordt geschonken: Otto's jongere broer Lambert. Zijn zusters
ontfermen zich over het merendeel van de juwelen57.
Gezien deze welvarendheid is er geen reden aan te nemen dat het echtpaar Van Eck
in de selectie van boeken voor Otto werd geremd door de kostprijs hie rvan. Hun keuzemogelijkheden werden evenmin beperkt door het aanbod van op Otto's leeftijd toegesneden literatuur. Otto werd immers geboren in een periode die door Betje Wolff
werd gekarakteriseerd als `een eeuw waarin men naamentlijk voor kinderen schrijft'58.
Anders dan de generaties ouders vóór hen kon het echtpaar Van Eck wanneer zij boeken voor Otto aanschaften dan ook kiezen uit een breed assortiment kinderboeken.
Voorheen had dit aanbod vooral bestaan uit abecedaria, raadsel- en manierenboekjes,
emblematabundels, historische schoolboeken met veel geweld en gruwel van het kaliber
Spiegel der Ieught (...) of Spaensche versus Fransche tyrannye of `gezonken cultuurgoed':
aanvankelijk voor volwassenen geschreven zestiende-eeuwse prozaromans en historische anekdotenverzamelingen59 . Rond de jaren tachtig van de achttiende eeuw werd
het aanbod echter verruimd met een groeiend aantal kinderboeken-nieuwe-stijl: speciaal voor kinderen geschreven gedichtenbundels zoals het door Hiëronymus van Alphen
geschreven Kleine Gedigten voor kinderen, in vaderlijke samenspraak gecomponeerde
werken over de natuurlijke historie zoals J.F. Martinets Kleine Katechismus der Natuur
voor kinderen, romans met kinderen in de hoofdrol zoals De kleine Grandisson van
Margareta Geertruy de Cambon-van der Werken en pedagogische leerboeken waarin
kennisoverdracht werd gecombineerd met morele vorming zoals Onderwys voor kinderen van Willem Emmery de Perponcher6o
Met name in dit laatste genre is de invloed zichtbaar van de Duitse Filantropijnen.
Deze pedagogen, met Christian Gotthilf Salzmann en Johann Bernhard Basedow als
belangrijkste vertegenwoordigers, legden zich erop toe aan de ideeën van Rousseau en
Locke een praktische vertaling te geven. Hiertoe ontwikkelden ze een aantal pedagogische `proefstations', onder andere het door Basedow gestichte Philantropinum, waar
kinderen zowel geestelijk als lichamelijk werden gevormd met behulp van specifiek op
hun ontwikkelingsfases toegesneden lesstof. Daarnaast werd hier geëxperimenteerd met
aanschouwelijk onderwijs, methodes van spelend leren, lichamelijke training, verant-
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woorde voeding en een uitgekiend stelsel van straffen en beloningen 61 . Veel van deze
principes vinden we terug in De Perponchers Onderwys voor kinderen. In zijn voorwoord op het eerste deel benadrukt deze auteur het belang van een stapsgewijze methode van opvoeding die nauw aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Opvoeders
dienen daarom een open oog te hebben voor de individuele leerbehoeftes van kinderen
en hun op speelse en aanschouwelijke wijze de noodzakelijke kennis toe te dienen. Een
leerboek dat op deze leest was geschoeid bleek echter, toen De Perponcher met het
huisonderwijs van zijn eigen kinderen wilde starten, te ontbreken. Hij zag zich daarom
genoodzaakt dit boek zelf te schrijven 62. De Perponcher schreef naast dit driedelige,
1500 bladzijden tellende handboek, nog minstens zeven andere kinderboeken. Wat één
van de mensen in zijn omgeving ironisch deed opmerken dat met een dergelijke vader
het zoontje van deze bevlogen veelschrijver wel gedoemd w as zich te ontwikkelen tot
een 'modèle et chef d'oeuvre de l'éducation' 63 . Als het zoontje van De Perponcher inderdaad werd grootgebracht binnen een huiskamer-variant op Basedows Philanthropinium had hij aan Otto een lotgenoot.
Uit een aantal opmerkingen van Otto van Eck in zijn dagboek zou men immers kunnen afleiden dat hij in zijn vroege jeugd evenals de kleine Perponcher met Onderwys
voor kinderen is opgegroeid64. Dit werk was bedoeld voor kinderen van drie tot zeven
jaar. Als Otto ouder wordt, in ieder geval vanaf zijn tiende jaar, leest hij vrijwel dagelijks in een werk dat als ve rvolg hierop zou kunnen dienen: de Franstalige versie van het
Elementarwerk van Basedow65 . De auteur had dit werk geheel volgens de Filantropijnse beginselen samengesteld en beoogde hiermee alle andere kinderboeken in één klap
overbodig te maken66. Hij overtuigde blijkbaar niet het echtpaar Van Eck. Otto leest
naast dit encyclopedische basisboek nog minstens 33 andere pedagogisch verantwoorde
werken van verlichte signatuur. Zijn aandacht wordt, althans in de periode 1791-1792,
meestal verdeeld over vier titels per dag waaruit hij per titel gemiddeld vijf bladzijden
leest. Uit de combinatie van titels die elk tot een ander genre behoren, blijkt dat Otto's
lectuurdieet met grote zorgvuldigheid is samengesteld. 's Ochtends leest hij een aantal
pagina's uit een religieus werk. In de middag- en avonduren leest hij ve rvolgens enkele
bladzijden uit een historisch werk, een roman of verhalenbundel en het reeds genoemde Manuel élémentaire van Basedow. Voor de jaren na 1792 is de dagelijkse samenstelling van Otto's `leesportefeuille' moeilijker te bepalen. Hij is in deze periode minder
dan voorheen geneigd zijn dagboek op te sieren met systematische opsommingen van
zijn literatuur. Zijn notities van titels of auteursnamen hebben nu een vrij willekeurig
karakter en gaan niet automatisch gepaard met een beschrijving van de inhoud. Ook
noteert hij regelmatig alleen de gelezen passage zonder aan te geven uit welk boek deze
afkomstig is. De 35 titels die uit zijn dagboek konden worden gereconstrueerd, vormen
daarom alleen een ondergrens. In werkelijkheid zal Otto meer hebben gelezen.
Zijn kennis van de natuurlijke en de algemene geschiedenis deed hij onder andere op
uit: Buffons Algemeene en bijzondere natuurlijke historie, Millots Oude en hedendaagsche
waereldlijke geschiedenis, Martinets Kathechismus der natuur en zijn Kort begrip der waereldhistorie voor de jeugd, Pluche's Schouwtoneel der natuur, Rollins Histoire Romaine,
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Stuarts Romeinsche geschiedenissen en Wagenaars Vaderlandsche historie. Daarnaast las
hij ter lering en vermaak speciaal voor kinderen geschreven moralistische vertellingen
en romans van verlichte auteurs als: Mme. de Geniis, M.G. Cambon-van der Werken,
M.E. Bouée de la Fite, Mme d'Epinay, F.T.M. de Baculard d'Arnaud en de Filantropijn C.G. Salzmann. Zijn religieuze lectuur bestond uit de bijbel geflankeerd door onder andere: Feddersens Voorbeelden van wijsheid en deugd Hermes' Godsdienstig handboek, Hesz' Geschiedverhalen des 0. en N Testaments (...) voor den jeugd Seilers Kleiner
und historischer Katechismus en Salzmanns Gottesverehrungen gehalten im Betsale des Dessauischen Philantropins. De opvatting van Rousseau dat boekenwijsheid bij kinderen
diende te worden vermeden – `Geen boeken. De werktuigen hunner grootste ellende,
de boeken, houd ik van de kinderen verwijderd' 67 – was door de Filantropijnen al niet
erg serieus genomen, maar heeft bij het ouderpaar Van Eck geen enkele weerklank gevonden. Wat voor Otto bijzonder spijtig is.
Gezien zijn grote liefde voor de natuur en zijn regelmatige weerzin tegen zijn verplichte lectuur, zou Otto immers niet ongelukkig zijn geweest met het type onderricht
dat de fictieve Emile van Rousseau mocht ontvangen 68 . De uitbundige beschrijvingen
in zijn dagboek van kabbelende beekjes, tochten te paard of met het geitewagentje, succesvolle visvangsten en zomerse middagen liggend in het gras, starend naar de overdrijvende wolken, staan in schril contrast met zijn plichtmatige aantekeningen over literaire vergezichten. Zijn tegenzin in het lezen van boeken blijkt eveneens uit zijn wijze van
formuleren. Zo wordt het Manuel élémentaire met het weinig enthousiaste adagium
`uitstel is afstel' 69 ter hand genomen en heeft Otto zich weliswaar `zo goed als ik konde'
geprobeerd met boeken te vermaken maar hierdoor uiteindelijk `niet veel plaizier gehad'70 . De klacht van zijn vader, dat Otto `niet met den regten ijver' zijn `zaken' zou
doen, `en er maer' zoekt `af te zijn om te kunnen rijden, vissen, timmeren, of ledig loopen terwijl er weinig om eene lectuur van plaizier gedagt word', lijkt dan ook gegrond71 . Uit deze passage blijkt, naast Otto's werkelijke p as sies, tevens de officiële status van zijn lectuurdieet. De hierboven opgesomde titels behoorden niet tot zijn
verplichte huiswerk maar tot zijn verplichte lectuur van plaizier'.
Toch was er voor Otto's ouders niet voortdurend reden tot wanhoop. Soms, en dan
met name tijdens periodes van hevige regenval, heeft Otto zich 'vermaekt met wat te lezen'72 of heeft hij zelfs `een avond in gezelschap van [zijn] (...) boeken vrolijk doorgebracht'73 . Deze plotselinge gedrevenheid van Otto voor de literatuur had echter wel een
keerzijde. Omdat hem `onvoorziens [een] aerdig boekje in handen' viel, is hij de tijd
vergeten en is zijn huiswerk in het slop geraakt74 . Ook het boekje dat Otto van zijn
vriendje Keesje Reepmaker had geleend, wist hem zo te boeien dat hij die dag verder
niets meer heeft uitgevoerd. Als verzachtende omstandigheid voert Otto aan dat hij `het
boekje deeze avond weer moest geeven', maar verzuimt een nadere toelichting te geven
over de identiteit van dit boekje uit de collectie Reepmaker75 . Juist de boeken die Otto
niet verplicht voor zijn plezier leest, worden meestal slechts aangeduid met een bijvoeglijk naamwoord: `aerdig'. Deze compactheid van beschrijven zal ten dele samenhangen
met de functie van het dagboek. Otto noteert immers vooral fragmenten uit zijn lectuur
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met auteursnamen of titels om zijn ouders ervan te overtuigen de dagelijkse verplichte
lectuur te hebben doorgenomen en begrepen. Ook is het denkbaar dat Otto met opzet
regelmatig nalaat de voorwerpen van zijn hartstocht te benoemen. Mogelijk betreft het
boeken die de goedkeuring van zijn ouders niet konden wegdragen.
Over de boeken die eventueel ten prooi vielen aan de ouderlijke censuur krijgen we
vanzelfsprekend in dit dagboek weinig informatie. Verschafte Keesje Reepmaker Otto
boeken uit het genre De Historie van den man met de bonte-muts76 of, erger nog, `gezonken cultuurgoed' uit de koker van Simon de Vries77? Wel weten we dat Otto's passie voor uitgerekend een werk van de in de Republiek veel gelezen auteur Gellert 78 door
zijn ouders niet bepaald werd aangemoedigd. Otto beweert dat zijn moeder, hoewel hij
zowel zijn huiswerk als zijn lessen voor haar `naar behooren' heeft verricht, ontevreden
over hem is `omdat ik driftig wierd toen zij mij niet wilde permitteeren om mijn lectuur
in Gellerts Blijspeelen, 't welk ik vanavond eens bij de hand genomen heb, te continueeren'79. Via zijn dagboek probeert Otto zijn moeder met de volgende enthousi as te recensie alsnog te overtuigen:
Dit vind ik een zeer goed boekje daar het aan den eenen kant zeer geschikt is om
de fouten van het menschelijken hart te verbeeteren en ten anderen in een vermaaklijken comiquen stijl geschreeven is, geschikt om in snipperuurtjes te leezen80.
Otto's enthousiasme lijkt echter weinig gewicht in de schaal te hebben gelegd want we
komen het `comiquen' boek van Gellert in zijn dagboek niet meer tegen. Dat Otto's
opvoeders vasthielden aan het door hen geselecteerde titelaanbod, blijkt eveneens uit
een andere aantekening van Otto tijdens een logeerpartij bij oom en tante Paulus. Anders dan 's zomers, wanneer de familie met boeken èn boekenkasten afreist naar landgoed De Ruit81 , zullen Otto's ouders een dergelijk transport te omslachtig hebben gevonden voor de veel kortere logeerpartij in Rotterdam. De gebruikelijke avondlectuur
uit Rollins Histoire Romaine wordt hier daarom, waarschijnlijk noodgedwongen, vervangen door Stuarts Romeinsche geschiedenissen `welke ik veel plaizieriger vind als Rollin, misschien omdat het boek in 't Hollandsch geschreven is'82 . Ondanks Otto's onverbloemde voorkeur voor Stuarts `Romeinen' wordt het lezen in Rollin echter na zijn
thuiskomst gewoon weer voortgezet. Toch had ook de familie Van Eck dit werk in de
boekenkast staan want hun naam komt voor op de intekenlijst op dit werk 83. Vermoedelijk prefereerde het echtpaar Van Eck de Histoire Romaine om dezelfde reden als
waarom Otto's voorkeur juist uitging naar het werk van Stuart: de taal.
Met Otto's lectuur `van plaizier' werd waarschijnlijk naast een verruiming van zijn
algemene ontwikkeling tevens een vergroting van zijn talenkennis beoogd. Otto leest
behalve veel Nederlandstalige werken ook een aanzienlijk aantal Franstalige en, wanneer hij ouder wordt, eveneens enkele met name religieuze werken in de Duitse taal84.
Otto zal het mede aan zijn dagelijkse lectuur uit het Manuel élémentaire te danken hebben dat hij zich na de Franse inval in 1795 niet, zoals de overgrote meerderheid van de
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Nederlandse bevolking, hoeft te behelpen met armzalig `potjesfrans' 85 . Zijn geanimeerde gesprekken met een ingekwartierde Franse officier leiden zelfs tot een verzuim van
zijn lessen: `Slegt gedaen van mij' 86. Vanaf 1795 begint hij in zijn dagboek ook Franse
woorden te introduceren. Zo is Otto niet langer driftig maar `emporte de colere' geweest87. Zijn contacten in Delft stonden hem altijd al zeer na maar zijn nu `chers encore
à mon coeur'88.
Voorlezen met volle mond

Als Otto op 12 februari 1796 in zijn dagboek vermeldt tijdens het ontbijt `hardop' in
Hermes' Godsdienstig handboek te hebben gelezen `over het nut 't welk de godsdienst
aan de menschen toebrengt', realiseert hij zich niet hiermee een aantal eeuwen later
twijfel te zullen zaaien 89. Doelt hij op voorlezen of op het voor zichzelf hardop lezen
van teksten? Heeft hij deze laatste manier van lezen voor ogen dan zou zijn opmerking
immers strijdig kunnen zijn met de hypothese van Schon die beweert dat het hardop,
memoriserend lezen van teksten in deze periode niet langer gebruikelijk was 90. Althans
als Otto, maar ook hierover geeft hij geen informatie, het hardop lezen aanwendde om
hierdoor de retorische werking van de gelezen tekst te intensiveren. Deze lichamelijke
dimensie van het lezen zou volgens Schon aan het eind van de achttiende eeuw zijn verdwenen om plaats te maken voor een meer verinnerlijkte vorm van tekstbeleving 91 . Zowel de mond als de voorheen langs de tekstregels gevoerde vinger zouden hun terrein
hebben moeten prijsgeven aan de ogen. Het zijn nu alleen nog de ogen die zich gedisciplineerd – maar niet zonder tranen – een weg banen door te tekst. Door deze verinnerlijking en visualisering van het leesgedrag zouden de `nieuwe lezers' veel beter dan
voorheen in staat zijn geweest zich te identificeren met fictieve personages in de literatuur. Dat deze nieuwe habitus met de nodige aanpassingsproblemen gepaard ging zou
moeten blijken uit de `hype' die aan het einde van de achttiende eeuw ontstond rond
het lezen in de vrije natuur 92. De vele romanfiguren die zich in deze periode gewapend
met boek en wandelstok de natuur in wagen, zijn in de ogen van Schon indicatief voor
de neiging van reële achttiende-eeuwse lezers zich op deze wijze toegang tot fictieve teksten te verschaffen. Het `Lesen im Freien' zou een uitingsvorm zijn van de in deze periode ervaren tegenstrijdigheid tussen de `immobilisering' van het leesgedrag enerzijds
en het vermogen tot identificatie met een bewegelijke fictieve wereld anderzijds.
Ook Otto wordt in zijn dagboek van tijd tot tijd buiten met een boek gesignaleerd.
Zo gaat hij op een uitzonderlijk warme dag in april `al wandelende wat (...) leezen in
Rollin' 93 . Met ditzelfde boek en het vermaarde tractaat van zijn oom Paulus, Verhandeling over de vrage: In welken zin kunnen menschen gezegd worden gelyk te zyn?, verschanst hij zich op een mooie morgen in het tuinhuis: `Dit zijn twee zeer leerrijke en
vermaekelijke schriften en het vermaek wordt vooral vermeerderd wanneer men ze leest
in de vrije lugt op een schoone zomersche morgen' 94. Mogelijk werd Otto's inzicht in
de toch vrij gecompliceerde staatkundige tekst van zijn oom Paulus door de frisse buitenlucht verscherpt. De essentie van het door Otto ogenschijnlijk nagespeelde literaire
motief lijkt hem echter te zijn ontgaan. Allereerst leest hij beide boeken, hoewel hij dit
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wel pretendeert, niet in de `vrije lugt' maar in een tuinhuis. In de tweede plaats leest hij
hier geen fictieve teksten, om door middel van een esthetische natuurbeleving de overgang van zijn alledaagse werkelijkheid naar een fictieve wereld te vergemakkelijken,
maar een historisch werk en een politiek traktaat. Otto's enthousiasme voor het lezen in
de vrije natuur lijkt vooral voort te komen uit de hierdoor geboden mogelijkheid om
het nuttige, de lectuur, met het aangename, de natuur, te verenigen. Tegelijkertijd stelde het hem in staat zijn achtervolgers van zich af te schudden en zijn lectuur in eenzaamheid te genieten. Otto leest namelijk zelden alleen.
's Ochtends, tijdens het ontbijt, leest hij vrijwel altijd samen met zijn vader religieuze werken. Wanneer zijn vader tijdens deze lectuur wordt weggeroepen, heeft dit als
consequentie dat het lezen wordt opgeschort: Deeze morgen ben ik onder den ontbijt
belet voor papa te leezen doordien weder een boer kwam om hem te spreeken, dus ik
hier niets aen heb kunnen doen' 95 . 's Middags tijdens het dessert leest Otto vaak in het
Manuel élémentaire. Zelfs als Otto niet aan de maaltijd heeft deelgenomen, wordt hij teruggeroepen om `op 't dessert in het Manuel te komen lezen' 96. Otto's lectuur in Rollins Histoire Romaine blijkt veelal samen te vallen met het avondlijk souper. Tussen
voedsel voor de geest en voor het lichaam lijkt bij de familie Van Eck een hechte samenhang te bestaan. Otto's andere lectuur wordt eveneens gerese rveerd voor een aantal
vaste momenten van de dag en vaak in gezamenlijkheid genoten. In mei 1794, wanneer
zijn zusje Doortje de leeftijd van dertien jaar heeft bereikt, wordt ook zij tot het `programma' toegelaten. Aanvankelijk is het de bedoeling dat Otto en Doortje zich samen
met hun vader `alle middag[en]' in de geschiedenis of de natuurlijke historie zullen verdiepen, maar dit programma blijkt in juni van dat jaar te zijn veschoven naar de vroege
avonduren 97. Het lezen met Doortje en zijn vader moet, zo noteert Otto braaf, `van
rechtswege (...) terstond na den eten geschieden' 98. Als het lezen in Wagenaars Vaderlandsche historie er door een wandeling bij inschiet, wordt dit verzuim 's ochtends weer
ingehaald. Dit gebeurt niet tijdens maar met nadruk vóór het ontbijt. Het ontbijt blijft
gerese rveerd voor een verhaal uit de Bijbel99. Of voor een verhaal uit Hermes' Godsdienstig handboek, dat eveneens tot de vaste ontbijtlectuur behoort. Otto's verwarrende
opmerking tijdens het ontbijt `hardop' in Hermes' Godsdienstig handboek te hebben gelezen, wordt hierdoor opgehelderd. Hiermee zal hij niet hebben gedoeld op het hardop
voor zichzelf lezen van deze tekst, maar op het voorlezen van dit religieuze werk aan zijn
vader.
Hoewel Otto in zijn dagboek incidenteel vermeldt zijn verplichte `lectuur van plaizier' aan zijn ouders te hebben voorgelezen, zal dit, gezien het gezamenlijke karakter van
deze lectuur, vaak het geval zijn geweest. Dit vermoeden wordt bevestigd door een terloopse opmerking van Otto. Hij schrijft zijn moeder die met rugpijn in bed ligt `veel
langer voor [te hebben] gelezen' als hij `anders gewoon' is. Otto probeert haar ve rveling
te verdrijven met een verhaal uit het Schouwtoneel der natuur `over de snedigheid der
spinnen, een webbe maecken om vliegjes te vangen en (niettegenstaende hunne barbaersche wreedeid omtrend die beestjes) over de tedere zorgen welke zij voor hunne
jongen of eitjes draegen' loo Naast een aantal expliciete opmerkingen van Otto over zijn
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voorlezingen uit de dagelijks verplichte lectuur vinden we in zijn dagboek eveneens aantekeningen over het voorlezen uit kranten. Slechts één keer vinden we de opmerking
dat zijn vader Otto heeft voorgelezen 101 . De overige keren is het altijd Otto die zijn lectuur aan zijn ouders ten gehore brengt.
Ondanks Otto's meestal zeer beknopte aantekeningen over deze gezamenlijke bijeenkomsten, geeft hij soms een korte sfeerimpressie. Bijvoorbeeld wanneer de zondagse kerkgang wordt vervangen door een preek van Otto:
Vandaeg zijn wij met het slegte weer niet te kerk geweest, maer thuis heb ik een
preek voorgelezen. Ik moet bekennen dat (daer ik het niet verwagt en pas in Hermes
[Godsdienstig handboek] geleezen had) ik er eerst niet zeer gewillig aen begon 102
Maar het kan ook weleens meevallen. Toen Otto zijn ouders een preek voorlas `over de
erfzonde' werd deze sessie onderbroken door een bezoek van mevrouw Berkhout `waermede ik wel blijde was, want ik begreep niet veel van `tgeen ik las' 103 Uit deze passage
komt het beeld naar voren van een jongetje dat met frisse tegenzin een voor hem onbegrijpelijke tekst voorleest. De sfeer tijdens een door Otto beschreven avondlijke bijeenkomst was gemoedelijker. Otto heeft `onder het faveur van een kopje chocolaad voor
papa en mama gelezen in Rollin's Rom[einsche] historie' 104 Tevreden rondt hij zijn
verhaal af met de opmerking dat de dag hiermee `vergenoegd geëindigd' werd.
Wat was nu, behalve de hierdoor bevorderde gezelligheid, de ratio achter dit gezamenlijk lezen en voorlezen binnen het huisgezin Van Eck? Van tijd tot tijd zal het voorlezen door Otto een praktische oorzaak hebben gehad. Zoals Otto's voordracht uit het
werk van Pluche, dat bedoeld was om zijn moeder tijdens haar ziekbed te vermaken.
Mogelijk is ook de oogkwaal van zijn vader, waardoor hij soms `niets zien of schrijven'
kan 105 , aanleiding geweest Otto regelmatig de rol van voorlezer te geven. Otto's eigen
kwaal, zijn vermeende doofheid, zal hierbij echter geen factor van betekenis zijn geweest. Zijn klachten over zijn doofheid worden in het dagboek afgewisseld met passages waarin Otto aantekent te hebben genoten van `zeer schoone muziek' 106 of dominees
preek omdat deze `zeer duidelijk spreekt' goed te hebben `verstaen' 107 . Otto was niet
doof maar had te kampen met een periodiek optredende hardhorendheid 108. Er is daarom geen reden aan te nemen dat zijn ouders hem zo frequent lieten voorlezen om zijn
stem te trainen. Wel kan het voorlezen als hulpmiddel hebben gediend om Otto's uitspraak van anderstalige teksten te perfectioneren.
Otto leest zijn ouders echter eveneens Nederlandstalige teksten voor. Niet omwille
van de gezelligheid en evenmin vanwege de rugpijn of slechtziendheid van een van zijn
ouders, maar om hen in staat te stellen zijn receptie van de literatuur te beïnvloeden.
Het reeds genoemde politieke traktaat van zijn oom Paulus, waarmee hij zich in het
voorjaar van 1794 in het tuinhuis terugtrok, dient hij een aantal maanden nadien `ook
nog eens met papa [te] lezen, waerdoor ik, en in Godsdienstige waerheid en in politique zaken gezonde begrippen aanleeren en vroegtijdig zal leeren overwinnen'109
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`Dog ik had nog medelijden met hun'
Lambert van Eck had, zo blijkt uit zijn opmerkingen onder het lemma `drukpers' in zijn
handgeschreven encyclopedie, de vrijheid van drukpers hoog in het vaandel staan. De
drukpers behoort: `onbepaald vrij te zijn. Zedert deze uitvinding zijn de menschen omtrent hunne belangen verlicht geworden' 11 ° Deze vrijheid van publiceren geldt in Van
Ecks optiek eveneens voor geschriften die geen waarheid bevatten of een anti-godsdienstige strekking hebben. Ook deze werken vervullen immers, omdat ze reactie oproepen, een nuttige functie. Om het volk van verkeerde ideeën af te houden, dient men
dan ook geen verbod op bepaalde boeken uit te vaardigen maar het volk er, door het
hanteren van contra-argumenten, vanaf te houden `aan verkeerde aanhitsingen geloof
te slaan'.
Gezien de grote verscheidenheid aan titels lijkt Otto's lectuurdieet vanuit dit principe te zijn samengesteld. Voor zijn kennis over onderwerpen die variëren van de structuur van sneeuwvlokken tot de door de Romeinen gevoerde oorlogen, kan Otto immers
te rade gaan bij het werk van verschillende schrijvers. Zo leest hij in het Manuel over `de
gestrenge opvoeding der Spartaansche kinderen' en laat zijn vader hem ve rvolgens over
hetzelfde onderwerp lezen in Rollins Histoire Romaine 'alwaer dezelve veel omstandiger
voorgehouden wordt' 111 Ook Otto's religieuze lectuur ontkomt niet altijd aan een dergelijke comparatieve aanpak. Zo zien we Otto in zijn dagboek hardop uit Seilers Kathechismus voorlezen terwijl zijn zusjes ijverig het voorgelezene `in den Bijbel nazien'112.
Het bijbellezen met zijn oom Paulus lijkt zelfs eerder filologisch dan religieus van aard:
Wij hebben wat in de Bijbel gelezen, waeruit wij gezien hebben dat het allerwaerschijnlijkst is dat de evangelist Johannes deselfde is die de drie sendbrieven geschreeven heeft, dewijl de woorden en vermaningen daerin voorkomende bijna
eender en in dezelfde stijl geschreven zijn113.
Toch is deze `vrijheid van drukpers' binnen het gezin Van Eck van zeer beperkte aard.
De boektitels in Otto's dagboek zijn weliswaar zeer divers, maar de in deze werken verkondigde opvattingen en gehanteerde stijlvormen hebben een uitermate homogeen karakter.
Veel van de door Otto gelezen romans, verhalenbundels, geschiedwerken en werken
op het terrein van de natuurlijke historie zijn geschreven in de vorm van een pedagogische samenspraak tussen welwillende ouders en hun leergierige kinderen. Deze situatie
zal Otto niet onbekend zijn voorgekomen. Ook de opmerkingen van deze fictieve
ouders vertonen grote overeenkomsten met de boodschappen die Otto zelf dagelijks
van zijn ouders te horen krijgt: men moet zijn tijd nuttig besteden, niet ijdel zijn, goed
zijn voor de armen, aardig zijn voor dieren, zijn ouders gehoorzamen en zijn driften beheersen. Binnen de door Otto gelezen fictieve verhalen komt hoogmoed altijd voor de
val, wordt slecht gedrag immer gestraft en wordt generositeit daarentegen steeds weer
beloond. Ook de historische werken en de werken op het terrein van de natuurlijke historie die Otto onder ogen krijgt, verkondigen expliciet of tussen de regels door eenzelf
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de moraal. Zo leest Otto in Martinets Natuurlijke historie `Een verhael 't welk ons leert
dat de goede en kwade menschen hetzelfde buthebben, dat is om gelukkig te zijn, maer
dat eerstgenoemde alleenlijk dat but bereiken' 114 Uit het Manuelmag hij vernemen dat
wie `zijn kinderen teveel toelaet en hun (als zij kwaad doen) niet naer behoren straft, zal
ook eindelijk Gods stra ffe ondervinden'115.
De inhoud van de door Otto met aandacht gelezen Geschiedenis van den landman
Kluge van Salzmann is illustratief voor het literaire beschavingsoffensief waaraan Otto
dagelijks blootstaat116. Men wordt in dit verhaal over een bedelaar die zich onder de
geestelijke hoede van een `genadige' grootgrondbezitter ontwikkelt tot een rijke boer,
tot vervelens toe geconfronteerd met het devies dat men zowel spaarzaam met zijn tijd
als met zijn geld dient om te gaan. Terwijl de bedelaar zich in het zweet werkt om het
geld te verdienen waarmee hij uiteindelijk zijn eigen stukje land zal kunnen kopen,
klinkt steeds weer het blijmoedige commentaar van de rijke herenboer: `goede morgen
Kluge! wel nu, is het niet beter als men zyn tyd nuttig besteed, als dat men denzelven in
luiheid doorbrengt?' 117. Door deze aanmoedigingen gesterkt, werkt Kluge hard door
om de landheer na een half jaar trots zijn gewassen te kunnen tonen: `Zie daar, Genadige Heer, zeide ik, dezen tuin heb ik geheel alleen bewerkt! alle de aardappelen, kool
raapen, boonen en wat hier meer groeid, dit heb ik alles alleen geplant' 11 s
De levenslessen in deze verhalen laten weinig ruimte voor misverstanden. Toch vinden Otto's ouders het blijkbaar nodig de hierin verkondigde moraal met hun eigen
commentaren nog eens te ondersteunen, te illustreren met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk of haar zelfs om te buigen voor hun eigen doeleinden. Zo is het verhaal uit
de bijbel over Samson en Delila voor Otto's moeder aanleiding op te merken: `dat het
de kinderen welke tegens de zin hunner ouders trouwen nooit wel gaat' 119. Ook tijdens
het lezen van een fabel uit het Manuel `welke aantoonde dat men de raed van oude lieden moet volgen of dat men er anders te laet berouw van zal hebben' blijft het ouderlijk commentaar niet uit: `mama zegt dat ik dit ook wel zal ondervinden in 't ve rvolg,
omdat ik met mijn schoenen door de slijk gelopen heb, inplaets van (zoals mama mij
reeds dikwijls geraden heeft) mijn klompen aen te trekken'12°.
Soms lijkt Otto's lectuur door zijn ouders tevens van een politieke lading te worden
voorzien. Zo leest Otto in Rollins Histoire Romaine over
de geschiedenis van de verdeeldheid van Rome (...) toen het al een Republiek was.
Hieruit bleek duidelijk dat burgeroorlogen meer kwaed somtijds kunnen uitrigten
dan de magstigste tyrannen, maer dat wanneer een Republiek het ongeluk niet
heeft van hierin te geraeken, en nut blijven genieten, het er dan gelukkiger kan
weezen dan in een monarchie121.
Otto kan zowel het nodige leren van het Romeinse Republikanisme als van een aantal van
de Romeinse gebruiken. Een dag na de begrafenis van een nabij familielid leest Otto tijdens het dessert: `hoe men eertijds bij de Romeinen de doode lijken verbrandde, 't welk
papa zeer goed vond omdat er dan geen besmetting of diergelijk van te wachten had' 122.
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Wanneer we proberen Otto's receptie van de literatuur te reconstrueren, stuiten we
bij voortduring op tussenpersonen: Otto's opvoeders. Zijn identificatie met de brave
Karel Grandisson bijvoorbeeld hee ft , omdat deze door zijn ouders nadrukkelijk is aanbevolen, een weinig spontaan karakter. Ook veel van de door Otto in zijn dagboek geventileerde opvattingen, zoals de verzuchting `jammer is het dat het goed altemaal uitlands is en onze handwerkers er dus geen bestaan van hebben' naar aanleiding van zijn
aanschaf van een nieuwe bromtol, maken de indruk door zijn ouders te zijn voorgebakken 123 . Als Otto er in de periode dat hij Feddersen leest toe overgaat om aan het
eind van de week en aan het begin van een aantal maanden en jaren een `rekening' van
zijn vorderingen op te maken 124 , lijkt hij hiermee impulsief gehoor te geven aan Feddersens advies. Deze auteur drukt zijn lezers in diens Voorbeelden van wijsheid en
deugd veelvuldig op het hart hun jeugdelijk gedrag' op vaste tijdstippen, wekelijks,
maandelijks en jaarlijks volgens een gestandaardiseerd schema te `onderzoeken'125
Het is curieus dat Otto voor zijn periodiek terugkerende balansrekeningen zelfs dezelfde formuleringen hanteert als de door Feddersen aanbevolen bewoordingen. Maar
het blijft de vraag of Feddersen Otto of veeleer diens ouders hiermee op ideeën heeft
gebracht.
In Otto's dagboek zijn heel wat fragmenten aan te wijzen die lijken te duiden op het
klakkeloos overnemen van opvattingen uit zijn literatuur of op het braaf navolgen van
de adviezen van de auteurs. Deze schrijvers hadden aan het echtpaar Van Eck echter
loyale handlangers. Veel van Otto's wijsheden kunnen daarom zowel een literaire oorsprong hebben gehad als hem door zijn ouders zijn ingefluisterd. Vormt dit gegeven al
een onontwarbare kluwen – met wiens receptie worden we nu eigenlijk geconfronteerd?
– nog gecompliceerder wordt het door de status van Otto's dagboek. Het was, zoals wij
reeds constateerden, bepaald geen 'journal intime' maar een door zijn ouders gecontroleerd medium. Otto zal hierdoor vaak in de verleiding zijn geweest zijn ouders in hun
wensen tegemoet te komen door het overschrijven of parafraseren van diepzinnigheden
uit literaire bronnen. Dergelijke gelegenheidsfrases geven weinig inzicht in Otto's proces van toeëigening. Willen we een beeld krijgen van Otto's verwerking van de literatuur, al dan niet bijgestuurd door zijn ouders, dan gaat het erom in het dagboek vooral
die fragmenten op te sporen waar Otto tegenover zijn ouders een geheel eigen koers
lijkt te varen.
Zo draait Otto de rollen om als hij zijn moeder, die in tranen uitbarst naar aanleiding van het overlijden van een vriendin, met de volgende boekenwijsheid confronteert: `dat de overledene misschien nu veel gelukkiger was als wij die haer verlies betreuren' 126 . Soms troost Otto ook zichzelf met behulp van zijn literatuur, bijvoorbeeld
wanneer hij zijn lectuur uit de Geschiedenis van den landman Kluge er met de haren bij
sleept om het als gevolg van verwaarlozing ste rven van zijn vogeltjes een moralistische
draai te geven 127. Hij zou ze zijn vergeten omdat de verzorging van zijn konijnen hem
teveel in beslag had genomen. Dit hee ft hem geleerd voortaan `niet meer hooy op mijn
vork te nemen als ik dragen kan. Kluge had dit ook voor een stelregel. Hij begon met
weinig land en werd een rijken boer' 128 . Otto probeert hier, door het verhaal over de
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overijverige Kluge uit zijn context te lichten, zijn gedrag tegenover zichzelf en mogelijk
ook tegenover zijn ouders te rechtvaardigen. De succesformule van Kluge in combinatie met Salzmann's arcadische beschrijving van het landleven, moet op Otto een grote
indruk hebben gemaakt. Misschien dient Salzmann mede verantwoordelijk te worden
gesteld voor Otto's hartstochtelijke wens boer te worden; tegen de wens van zijn ouders
in die hem veel liever in toga zien dan op klompen. Otto's enthousiaste notities over de
natuur lijken evenmin door zijn ouders te zijn voorgeprogrammeerd. Zij proberen immers deze uitvoerige natuurbeschrijvingen juist tegen te gaan ten gunste van aantekeningen over zijn gemoedsgesteldheid of over de literatuur. Het is niet ondenkbaar dat
Otto's liefde voor de natuur onder andere zijn oorsprong heeft gevonden in zijn lectuur. Dat ook de boodschap van `vader' Cats, `kinderen zijn hinderen', bij Otto een
vruchtbare voedingsbodem heeft gevonden, zou men kunnen afleiden uit de door hem
op twaalf-jarige leeftijd gecomponeerde `Kinderwensch' naar aanleiding van het huwelijk van `Mejuffrouw Hartman':
Lieve Juffrouw
Geluk met Uw trouw
Leeft met Uw man
Zo goed als je kan
en krijgt je ooit kinderen
dat ze u niet hinderen
al is dit wat klein
het komt uit mijn brein
Over de laatste twee regels moet discussie zijn geweest want in de kantlijn zien we in een
ander handschrift het volgende alternatief:
Maar dat ze [deze kinderen] hun lesse
braaf leren bij Hesse129
Zie daar nu den wensch
Van een klein stukje mensch13o
Deze regels zijn vervolgens weer ruw doorgehaald. Waarna de door Otto zelf gefabriceerde slotzin – `het komt uit mijn brein' – opeens van een nieuwe lading wordt voorzien.
Ondanks het automatisme waarmee Otto `kinderen' met `hinderen' verbindt, gaat
zijn sympathie als lezer vaak uit naar zijn soortgenoten. Otto kiest hiervoor niet het verwachte genre uit. Van een identificatie met romanfiguren vinden we in dit dagboek –
behalve de genoemde passages over Karel Grandisson – geen spoor. Wel van een engagement met historische figuren. Zonder uitzondering betreft het kinderen die door onrechtvaardige ouders aan wreedheden worden blootgesteld. De Spartaanse kinderen,
wier opvoeding Otto `wat wreed toeschijnt', kunnen op zijn onverdeelde sympathie re-
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kenen 131 . En ondanks Otto's bewondering voor `de fraaie onpartijdigheid van Brutus
tegen zijn zoonen' had hij `nog medelijden met hun' 132. Otto's betrokkenheid bij dit
verhaal was zelfs zo sterk dat hij in zijn dagboek blijk geeft van irritaties ten aanzien van
de auteur. Martinet zou `zoo schielijk over de gebeurtenissen heen' lopen dat Otto er
weinig aan zou hebben gehad. Hij heeft daarom over dezelfde gebeurtenis tevens het
Manuel geraadpleegd 133 . Een paar jaar later denkt Otto weer aan dit verhaal terug wanneer hij leest over de terechtstelling van een zoon van de Romeinse consul Manlius. Deze jongeling werd door zijn vader ter dood gebracht `omdat hij tegen zijn verbod gevogten had, ofschoon een braef en dapper jongling zijnde die door een der vijanden
uitgedaegt en gesardt wierd en gemeend had de Rom[einen] haer die schande niet te
moeten aendoen'. Otto beschouwt deze daad van Manlius als `zeer wreed'. `Brutus had,
dunkt mij, meer reden om zijn zoons met de dood te straffen want die waeren waerlijk
des doods schuldig en hadden zamen gespannen om hun Vaderl[and] te verraeden en
de jonge Manlius wilde hetzelve verlossen'. Manlius heeft zich hiermee zowel de haat
op de hals gehaald van `alle braave jongelingen en jonge mannen' van Rome als die van
een achttiende-eeuws jongetje uit de Republiek. De spot en hoon die Manlius te beurt
viel, was volgens Otto `zijn dubbeld verdiende loon en 't verwonderd mij dat zij hem
zelfs niet in een samenzwering gedood hebben' 134
Binnen Otto's universum is geen plaats voor onrechtvaardigheid. Zelfs de onvermijdelijke bijkomstigheid dat God terwijl hij zijn zonlicht over goede mensen laat schijnen
tegelijkertijd ook kwade mensen in het zonnetje zet, blijkt voor Otto een moeilijk te
verdragen gedachte. Hij beweert in zijn dagboek in Martinets Natuurlijke historie te
hebben gelezen over de werking van het zonlicht waa rvan zowel goede als kwade mensen profiteren
al hebben deeze laetsten het niet verdiend, dog God laet weleens toe, dat het den
boozen op deze waereld wel gaet, dog hij is evenwel regtvaerdig en zij zullen nae
hun dood, hun verdiende lot vast wel krijgen135.
In het originele werk vinden we inderdaad een verhandeling over de werking van het
zonlicht en de Goddelijke hand hierin 136. Martinet rept in dit verband echter niet over
kwade mensen en al helemaal niet over het onrecht dat door deze eerlijke verdeling van
zonlicht over alle mensen, goede en kwade, zou ontstaan en dat in het hiernamaals alsnog zou worden rechtgetrokken. Deze toevoeging lijkt geheel voor rekening te komen
van Otto.
De door Otto gesignaleerde `stervende vader die van zijn zoon afscheid nam' in het
als bijlage bij het Manuel apart ingebonden platenboek, blijkt evenmin te traceren137
Toch heeft het tafereel op Otto zo'n grote indruk gemaakt dat het aanleiding vormt
voor het volgende plechtige voornemen: `Dit denkbeeld van mijn vader vergenoegd
over mij te zien ste rven, zal hoop ik mij voortaan terughouden om iets te doen dat mijn
ouders bedroeft' 138 . Het bewuste platenboek bevat twee afbeeldingen van ste rvende
mannen, hierin bijgestaan door jonge heren 139. Deze heren staan evenwel, zo blijkt uit
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de bijbehorende tekst, niet in een familierelatie tot de stervende. Eén van hen is arts en
de ander is een vriend van de familie. Wel komt de vergenoegde uitdrukking op het gelaat van één van beide stervenden overeen met Otto's beschrijving 140. Met één belangrijk verschil: deze glimlach wordt niet veroorzaakt door het goede gedrag van een zoon.
De stervende man wijst met een stralend gezicht naar de doodskop op zijn nachtkastje
met de daarachter geschreven tekst 'Herr ich warte auf dein Heil' om zijn godsvertrouwen te onderstrepen. De interpretatie van deze illustratie komt waarschijnlijk uit de koker van Otto's ouders. Omdat de platen apart van de tekst zijn ingebonden, hadden zij
immers de mogelijkheid deze illustraties te voorzien van hun eigen boodschap aan Otto. Blijkbaar vonden ze het nodig om de vele verhalen over stervende vaders en berouwvolle kinderen waarmee Otto door zijn lectuur dagelijks werd geconfronteerd, te
voorzien van een pakkende illustratie. Dat Otto zich deze boodschap heeft aangetrokken, blijkt wanneer hij vijf jaar later een lange beschouwing ten beste geeft over zijn
zondes en deze tirade besluit met het voornemen zijn leven te zullen beteren zodat hijzelf 'tog veel vrolijker [zal] kunnen leeven en papa en mama ook ongetwijffeld veel vermaek op aerde [zal] aendoen en ook geruster doen sterven' 141 . Nog geen twee jaar later
blijken de rollen in werkelijkheid radicaal omgedraaid en is het niet één van Otto's ouders die met een vergenoegd gezicht over het goede gedrag van Otto het tijdelijke met
het eeuwige verwisselt, maar Otto zelf die tijdens zijn sterfbed bezorgd en bedroefd
door zijn ouders wordt gadegeslagen.
Sterfbed

Van Otto's sterfbed is een uitvoerig, door Lambert van Eck geschreven, verslag bewaard
waarin van een sterke emotionele band tussen vader en zoon wordt blijk gegeven142.
Lambert beschrijft Otto in een korte necrologie als een jongen die `door zijne levendigheid en goede zeden bemind – door zijne levendigheid de vreugde van ons huis – door
zijn verstand en vastbaarheid de raadgever van veelen en dikwijls ook de mijnen – door
zijn liefde en vertrouwen mijn vriend' was. Otto zelf blijkt zijn vader als zijn `waereldschen leidsman' te hebben beschouwd. Toen de dokter constateerde dat Otto gezien
zijn slechte conditie niet meer beter zou worden
verstond, of liever bemerkte [Otto] dit vonnis met zeer veel gelatenheid, bad God
om ondersteuning, indien hij in zijn vroege jeugd zo onbereid als hij was, en zonder zijnen waereldschen leidsman (waarmede hij mij bedoelde) de reis naar de
eeuwigheid moest ondernemen, maar vertrouwde van zijn almagt toch, dat hij
hem nog redden konde en verklaarde naïf, dat hem zulks oneindig aangenamer
zijn zoude.
Ondanks deze hoop tegen beter weten in, bereidde Otto zich voor op zijn overlijden.
Hij verzoende zich met zijn zusje Cootje, met wie `hij nog een kinderlijk verschil uitstaande' had, zo hartelijk `dat er alle omstanders door vertederd waren'. Ook had hij te
kampen met schuldgevoelens tegenover zijn ouders die een `veel betere opinie van hem
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hadden, als hij verdiend hadde'. Hierbij zou Otto zo'n naïeve schuldbekentenis `van zijne gebreken en nalatigheden' hebben afgelegd dat hij in de ogen van zijn ouders `hoe
langer hoe beminnelijker wierdt en een dankbaar genoegen over zijne geschiktheid voor
een zaliger stand, zig met onze droefheid mengde over het gemis dat wij van een zo dierbaar kind lijden moesten.' Ook over dit laatste maakte Otto zich zorgen. Hij had gehoopt wanneer hij ouder was zijn ouders al hun goede zorgen te kunnen `vergelden,
maar tot zijn smerte ontviel hem die hoop, en daarom wilde hij nog maar alles doen,
wat hij wist dat ons nu plaizier zou doen'. Uit de hierop aansluitende passages blijkt met
welke gedragingen Otto zijn ouders hoopte te verblijden: `De lectuur die ik hem gedurig deed, was hem zeer aangenaam (...). De Couranten en dagbladen zag hij tot het laatste toe in, dog met de twisten der waereld wilde hij niet te doen hebben.'
Otto blijft lezen, tot op de dag van zijn overlijden. Nadat hij zich op 29 maart 1798
`zoals dagelijks' had gewassen, ontbeten en `naar gewoonte' had gelezen `zelfs ook nog
de Couranten',
zette hij zig tot rust (...) en het scheen, dat het hem gelukken zoude een weinig
slaap te genieten. Maar die slaap wierd een doodelijke sluymering, die hem onder
een zagt geprevel, dat wij niet meer verstaan konden, zeer zagt en zonder benauwdheid, met de handen in elkanderen gelegd, en met een gebroken oog uit het
zigtbare ongemerkt overbragt in de armen van zijnen Hemelschen Vader, waar
onze liefde hem met aanbidding en ontroering in gedagten verselde!
Niet voor deze wereld
Het nauwkeurig lezen van het dagboek van een lezer uit het verleden om diens leesvoorkeuren, leesgedrag en receptie van literatuur te reconstrueren, blijkt een verwarrende ervaring. Ook de onderzoeker leest immers vanuit een bepaalde verwachtingshorizon. En dit verwachtingspatroon komt regelmatig in botsing met de inhoud van
Otto's dagboek.
Veel van de onderzoeksvragen binnen het boekhistorisch onderzoek worden ingegeven door een interesse naar de verspreiding van boeken – welke sociale lagen hadden het
voorrecht deel te nemen aan de boekcultuur? – vanuit het blijmoedige adagium `hoe
meer lezende zielen, hoe meer vreugd'. Otto's deelname aan de boekcultuur is verzekerd. Hij kreeg van zijn oom Paulus zelfs een handdrukpersje cadeau 143 . Maar hij beantwoordt bepaald niet aan het beeld van de lezer die enthousiast gebruik maakt van
zijn onbelemmerde toegang tot de wereld van het boek. Liever zou hij buiten spelen.
Ook verwacht de onderzoeker, wanneer zij een dagboek vindt waarin het lezen uitvoerig is gedocumenteerd – zeker na publikaties zoals die over de zestiende-eeuwse
Menocchio met zijn bizarre interpretatie van het scheppingsverhaal of die over de achttiende-eeuwse handelaar Ranson met zijn onverwachts intensieve leesgedrag – onderzoeksbevindingen die de bestaande hypotheses op de proef stellen. Deze verwachting
wordt nog eens gevoed door de theorie van De Certeau die een grote creativiteit van lezers veronderstelt. De tekst bepaalt weliswaar de grenzen van het speelveld maar de le81
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zer zou hierbinnen een geheel eigen koers varen. De inhoud van Otto's dagboek lijkt
echter de gangbare theorieën veeleer te ondersteunen dan ze te ondermijnen. Wat, gezien het sjabloon-achtige karakter van deze theorieën, een niet minder verrassende constatering is. Otto leest de geijkte verlichte kinderboeken-nieuwe-stijl en ook de door
verschillende theoretici geponeerde lezersrevolutie lijkt bepaald niet aan Otto's deur te
zijn voorbij gegaan. Hij leest zelfs bijzonder veel verschillende titels en geeft daarnaast
blijk van een weinig intensieve vorm van leesgedrag. Zelden leest hij een werk of zelfs
fragment meer dan één keer. De door hem gelezen titels met een religieus gehalte, het
`intensieve genre' bij uitstek, zijn eveneens van een grote diversiteit en worden soms
zelfs aan een comparatief onderzoek onderworpen. Wel lijkt religieuze lectuur binnen
het gezin Van Eck, door het tijdstip waarop zij wordt gelezen, meer dan de andere genres als een leidraad voor het dagelijks leven te fungeren. Evenals in het gezin van de Engelse Anna Larpent wordt het lezen van religieuze werken immers gereserveerd voor de
ochtenden en de overige lectuur voor de middag- en avonduren.
De door Schon veronderstelde habitus die achttiende-eeuwse lezers moeizaam maar
zeker zouden hebben verworven, het vermogen tot identificatie met fictieve personages,
blijkt bij Otto evenmin afwezig. Al identificeert hij zich niet, zoals de lezers van Schon,
met romanpersonages. Otto blijkt zich vooral betrokken te voelen bij Romeinse en
Spartaanse kinderen uit geschiedwerken. In die zin lijkt Otto veel meer op de ideale lezer die Betje Wolff voor ogen stond toen zij ouders adviseerde kinderen geen sprookjesboeken maar geschiedwerken in handen te geven:
Is, by voorbeeld: Eneas die zijn Vader uit den Trooyschen brand redt; is Curius
die het geld en de schatten der Samniten weigert (...) onverstaanbaarder voor een
kind, dan die elendige opraapzels van vertellingen die men het voorpreveld?144.
Dat Otto zich juist met kinderen identificeert, is gezien zijn eigen leeftijd weinig verrassend. Hij identificeert zich speciaal met kinderen die gebukt gaan onder een onrechtvaardig ouderlijk regime. Ook deze reactie van een jongetje bij wie moralistische
vertellingen waarin het goede altijd over het kwade zegeviert er met de paplepel door
strenge maar rechtvaardige ouders worden ingegoten, hoeft ons niet te bevreemden. Eigenaardiger wordt het wanneer hij aan een vrij technisch verhaal van Martinet over de
werking van het zonlicht zelf een moraal toevoegt, waarin de nadruk wordt gelegd op
de onrechtvaardige coïncidentie dat de zon zowel voor goede als kwade mensen opgaat.
De kwade mensen zullen in het hiernamaals hun verdiende loon nog wel krijgen. Otto
lijkt hier de hem zo vertrouwde verlichte levenslessen, wanneer de auteur in gebreke
blijft, eigenhandig toe te voegen en deze van een wat radicalere uitwerking te voorzien.
Voor Otto's fantasieën over een boerenbestaan in de toekomst zou ten dele hetzelfde
kunnen gelden. Het heeft waarschijnlijk niet in Salzmanns bedoeling gelegen door een
idyllische beschrijving van de genoegens van het platteland jongetjes uit de hogere kringen ertoe te brengen een boerenbedrijf te stichten145
Otto van Eck komt uit zijn dagboek naar voren als de lezer van wie iedere auteur

82

LEZEN TOT DE LAATSTE SNIK

droomt. Morele beschouwingen uit zijn literatuur worden geregistreerd en ongewijzigd
weer geventileerd, adviezen worden soms zelfs letterlijk opgevolgd. De weinige momenten waarop Otto tijdens het lezen op een vorm van `stille produktie' kan worden
betrapt, laat deze zich niet vertalen in een onherleidbaar anarchisme, zoals De Certeau
zo beeldend heeft beschreven, of in een `wilde' interpretatie, zoals die waarmee de zestiende-eeuwse Menocchio de inquisitie tot wanhoop dreef. Otto's `stille produktie' lijkt
hooguit te bestaan uit de drang het moralisme van de auteur nog wat verder aan te
scherpen: roomser te zijn dan de paus. Deze neiging lijkt eerder voort te komen uit Otto's overvoerdheid met verlichte kinderboeken-nieuwe-stijl dan uit een creatief, laat
staan `wild', verwerkingsproces. Otto's receptie van de literatuur confronteert ons ermee dat de `vrije' ruimte waarover lezers de beschikking hebben nog niet automatisch
impliceert dat lezers van deze ruimte ook gebruik zullen maken. Deze potentiële vrijheid heeft niet per definitie als resultaat dat lezers de door hen gerecipieerde teksten van
een geheel eigen en van de tekst afwijkende betekenis voorzien.
De mogelijkheid dat Otto's creativiteit als dagboekauteur ons zicht op zijn creativiteit als lezer blokkeert en hij zowel zijn ouders als hedendaagse onderzoekers met succes
een rad voor ogen heeft gedraaid, is niet uit te sluiten. Zijn pogingen om zijn aantekeningen in het dagboek te stroomlijnen naar het verwachtingspatroon van zijn ouders
vertroebelen het beeld, ook dat van zijn receptie. Aan de andere kant, waarom zou Otto geen `brave' lezer zijn geweest? Alle condities voor een sterke convergentie tussen zijn
verwachtingshorizon en de ideologische lading van zijn lectuur zijn immers aanwezig.
Otto groeit op in de beslotenheid van een huisgezin waar opvoeding en literatuur zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd, waar de receptie van de gelezen teksten tijdens gezamenlijke sessies wordt bijgestuurd en vervolgens de verwerking hiervan via zijn dagboek
nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Otto's opvoeding zou kunnen worden beschouwd als een onvoltooid experiment binnen een `proefstation van de moderniteit'.
De eigentijdse beeldspraak waarmee twee vrienden van de familie Van Eck deze situatie
probeerden weer te geven, lijkt echter meer adequaat.
In een lang gedicht op Otto's overlijden worden zijn ouders met de hovenier vergeleken die het aan zijn hoede toevertrouwde boompje zorgvuldig heeft opgekweekt. Hij
heeft zich volledig weggecijferd om deeze `teedere spruit' tegen `al 't schadelijke' te behoeden. Echter juist op het moment dat de boom vrijwel volgroeid is `en op gewenschte vrucht doet hoopen', moet de hovenier na een nachtelijke storm handenwringend
constateren dat zijn arbeid tevergeefs is geweest:
Gij spaarde aan hem kunst – noch vlijt
En zaagt zijn w as dom voor een tijd
Dan ! – deeze spruit was niet voor de aarde (...)146
Noten
1 Met dank a an Rudolf Dekker die mij attendeerde op het dagboek van Otto van Eck en die zo vriendelijk was mij zijn fotokopie hiervan in bruikleen te geven. Ook dank ik hem, Han Brouwer en Willeke Los voor hun suggesties tijdens het onderzoek. Het leesgedrag van Otto van Eck zal in mijn dis-
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sertatie over de ontwikkeling van de binnenlandse boekenmarkt in de tweede helft van de achttiende
eeuw, worden vergeleken met dat van een aantal andere jeugdige en volwassen lezers uit deze periode. In deze dissertatie zal tevens aandacht worden besteed aan het beoogde leesgedrag in voorwoorden en pedagogische handboeken.
2 Rijksarchief Gelderland (in het vervolg afgekort als RAG), FA van Eck, 1041, 82, 3-4-1791. Hierna
zal, wanneer uit Otto's dagboek wordt geciteerd, worden volstaan met alleen een vermelding van de
datum.
3 Aan dit dagboek wordt eveneens uitvoerig aandacht besteed in: R. Dekker. Uit de schaduw in het grote licht. Kinderen in egodocumenten (te verschijnen in de loop van 1994). De tekst van het dagboek
zal, voorzien van een inleiding en voetnoten door R. Dekker en A. Baggerman, integraal worden gepubliceerd binnen de door uitgeverij Verloren gepubliceerde reeks Egodocumenten. Zie voor een algemeen overzicht van bewaard gebleven egodocumenten in Nederland: R. Dekker, 'Dat mijn lieven
kinderen weten zouden..." Egodocumenten in Nederland van de zestiende tot de negentiende eeuw',
in: Opossum 3 (1993) 5-22.
4 P.J. Buijnsters, `Nederlandse kinderboeken uit de achttiende eeuw', in: H. Bekkering e.a. (red.). De

hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden. Amsterdam 1990, 171.
5 M. de Certeau. The practice of everyday lift . Berkeley/Los Angeles 1984, XII-XIII.
6 C. Ginzburg. De kaas en de wormen. Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse molenaar. Amsterdam
1989, 98.
7 In Nederland lijkt deze jacht pas te zijn ingezet sinds de recente publikatie van: R. Lindeman, Y.

Scherf, R. Dekker (red.). Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst. Rotterdam 1993.
8 R. Darnton, `Lezers reageren op Rousseau: de vorming van het romantisch gevoel', in: R. Darnton.
De grote kattenslachting en andere episoden uit de culturele geschiedenis van Frankrijk. Amsterdam
1986, 243-292.
9 J. Brewer, 'Cultural consumption in eighteenth-century England: The view of the reader', in: R.
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uit het Nederlandse taalgebied. Hiervan las hij er zes in het Frans, vier in het Duits en elf in een Nederlandse vertaling. Van de overige twee titels is niet te bepalen in welke taal Otto het werk onder
ogen heeft gekregen.
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IN DEN BEGINNE WAS DE SCHRIJVER MAAR DAN?
De beroepsauteur in boekhistorisch onderzoek)

Lisa Kuitert

Mevr. Bosboom-Toussaint vergeleek het met een naaimachine. Zij was `niets dan
schrijfster, schrijfster geheel machine-à-ecrire, niet precies zooals een naaimachine,
maar toch even noodwendig tot fabriceeren gevormd als deze tot het doen van steken'2.
De techniek mag dan wel voor niets staan, maar een machine die zelf een roman
schrijft, lijkt gewoonweg onvoorstelbaar. Achter iedere geschreven tekst zit een geesrelijke vader of moeder, die iets bedacht en uitgewerkt heeft. Het betreft immers een
mentaal proces, dat door geen machines na te bootsen is. Machines kunnen dat proces
alleen maar weergeven; de woorden moeten eerst door het menselijke brein in een zinvolle samenhang bijeengebracht zijn. In den beginne was dus niet het woord, maar de
schrijver en het is daarom niet verwonderlijk dat zijn creatieve inbreng een elementaire
plaats inneemt in het communicatieschema van de boekproduktie, dat als Darntonmodel' bekend staat3 . De schrijver staat daar naast, of liever gezegd pal vóór de uitgever. Eerst wordt er geschreven, daarna pas ligt er een taak voor de uitgever. Toch was de
schrijver lange tijd een onderbelichte schakel in dit model.
Bij deze mededeling zullen literatuurhistorici misschien even hun wenkbrauwen opDe `broodschrijver'.
Deze spotprent stelt de
Franse romancier Alexandre
Dumas père voor, die als
veelschrijver bekend stond.
Van hem ging het gerucht
dat hij niet alleen zelf `met
zes pennen en met handen
en voeten en zijn mond en
rug tegelijk' schreef om aan
al zijn verplichtingen `voor
de feuilletons der dagbladen
en de schouwburg-directies'
te voldoen, maar ook anderen voor zich liet pennen,
`welke h an dschriften dan op
naam van de beroemde
auteur werden uitgegeven'.
(Uit: De tijd, merkwaardig-

heden der letterkunde en
geschiedenis van den dag,
voor de beschaafde wereld
(1846). Dl. 2, 263)
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trekken: alsof de schrijver over aandacht te klagen heeft. Modieuze benaderingen hebben misschien de aandacht voor de auteur enige tijd doen verflauwen, maar sinds 1989
mogen we weer helemaal `terug naar de auteur' 4. Veel van wat literatuurwetenschappelijk niet te doorgronden lijkt, kan immers zonneklaar worden wanneer men er de psyche van de auteur bij betrekt. Literatuur is tenslotte mensenwerk. Dat geldt natuurlijk
ook voor de boekproduktie, -distributie en -consumptie. Maar in boekhistorisch onderzoek is de schrijver op nog een andere manier van betekenis. Het gaat in de huidige
boekgeschiedenis, zoals bekend, om de cultuuroverdracht door middel van het boek.
Een van de aandachtspunten betreft de fysieke verschijningsvorm van het boek, omdat
deze mogelijk van invloed is op de mate waarin, of de manier waarop lezers de daarin
vervatte culturele boodschap tot zich nemen. De door R. Chartier zo treffend benoemde mise en livre is meestal niet willekeurig tot stand gekomen, maar door de producent
– schrijver en uitgever – doelbewust nagestreefd 5 . De producent heeft immers belang
bij een bepaalde receptie of interpretatie, al was het maar vanwege het verkoopresultaat
dat daarmee gepaard kan gaan. Een belangrijke bijdrage van de auteur aan de mise en
livre schuilt onder meer in het stempel dat zijn werk siert. Dat stempel is zijn naam.
Er is immers behalve de auteur-als-mens-van-vlees-en-bloed ook nog zoiets als de auteur-als-constructie, een constructie in het hoofd van de lezer wel te verstaan. Met deze
constructie maakt de lezer van een losse verzameling werken een oeuvre. De naam van
de auteur zorgt ervoor dat lezers zijn werk – hoe onsamenhangend ook – als een eenheid e rvaren. Het is als de vlag die de lading dekt, en daarom gebruiken auteur en uitgever die naam vaak als een handelsmerk. `OVER VIER WEKEN KRIJGT U DE
NIEUWE HELLA S. HAASSE' staat er op de Boekenweekaffiches, terwijl de novelle
Transit wordt bedoeld. En zo is De draagbare Hofland niet bedacht om riksja's aan het
werk te helpen, maar om een verzameling werken aan te duiden die slechts door de
naam van de auteur bijeen gehouden wordt. Zo'n metonymie geeft al aan dat de auteur
niet slechts de schepper is van het werk, nee hij is zijn werk. Lezers maken niet zelden
een keuze op grond van de auteursnaam. Het is deze ordende werking van `de auteur'
die recentelijk onder boekhistorici de aandacht heeft getrokken. Evenals boek- of serietitels, formaten of vignetten kunnen auteursnamen van belang zijn geweest voor de
leescultuur, omdat ze het boekenaanbod toegankelijker maken voor dat type lezer, dat
nog niet goed weet wat hij zoekt7.
Een auteur kan deze ordenende functie slechts ve rvullen als zijn naam op of in het
werk is afgedrukt. Je hoeft maar een bibliografie van zeventiende-eeuwse, achttiendeeeuwse en zelfs vroeg-negentiende-eeuwse werken open te slaan, om te zien dat dit lange tijd niet gebruikelijk w as. Vooral populair proza verscheen vaak anoniem. Dat zou
onder andere te maken hebben met de juridische status van de auteur ten opzichte van
zijn werk8. Eeuwenlang was een uitgegeven tekst het eigendom van de drukker/uitgever, en niet van de auteur. De stimulans om een uitgave van de auteursnaam te voorzien was dan ook niet erg groot: er bestond immers ook nog zoiets als censuur. Pas aan
het einde van de achttiende eeuw verkregen auteurs in de grote Westeuropese landen
wettelijke rechten, al was er nog lang geen sprake van intellectueel eigendom. Maar de-
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ze nieuwe wetten boden de schrijver tenminste de mogelijkheid om van de winsten die
uit zijn werk voortvloeiden een graantje mee te pikken. De schrijver werd een rechtspersoon en zijn werk een beroep waar hij (al dan niet) van kon leven. In ruil daarvoor
moest de schrijver zijn identiteit kenbaar maken, wat in het geval van censuur de drukker van elke verdere verantwoordelijkheid ontsloeg.
Deze ontwikkelingen rondom zijn rechtspositie gaven de auteur behalve verantwoordelijkheid ook een zekere zelfstandigheid omdat nu enkele belangrijke voorwaarden gecreëerd waren voor een onafhankelijk bestaan als schrijver. Met de wetten verschijnt dan ook de `beroepsauteur' ten tonele. Drie elementen komen hier bijeen:
dankzij de rechtspositie was er sprake van beroepsauteurs, en dit was het type schrijver dat
zijn naam verbond aan zijn werk. In het huidige boekhistorische pleidooi voor meer onderzoek naar de auteur gaat dan ook de meeste aandacht uit naar de beroepsschrijvers.
De plaats van de beroepsschrijver in de Nederlandse boekgeschiedenis is het uitgangspunt van dit artikel. Wat levert het onderzoek naar de beroepsauteur de facto op?
Kunnen we inderdaad spreken van een nog onontgonnen onderzoeksveld voor boekhistorici? Om deze vragen te beantwoorden wil ik twee zaken aan de orde stellen.
Dat is allereerst de notie `beroepsauteur'. Is de veronderstelling juist dat de beroepsauteur pas naar voren komt rond de tijd dat zijn rechtspositie geregeld werd? Was daarmee ook de maatschappelijke positie van de auteur bezegeld, en hoe groot is de samenhang tussen die positie en het gebruiken van zijn naam? Een excursie terug in de tijd
moet daar meer licht op werpen. Omdat de geschiedenis van het schrijverschap in Nederland nog niet geschreven is, zal ik met een globale uiteenzetting moeten volstaan, die
bovendien voor een deel op buitenlandse studies is geb as eerd. Nederlandse onderzoekers blijken zich vooral op individuele gevallen te concentreren. Maar op grond van dit
materiaal kunnen in ieder geval wel enkele hoofdlijnen worden aangewezen. Ten tweede wil ik aan de hand van een concreet geval bekijken hoe de auteursnaam functioneerde in het literaire bedrijf. Was er sprake van een `ordenende werking' en hoe kwam deze tot stand?
Wie kijkt naar de positie van de schrijver in de eeuwen voorafgaand aan de eerste wetten, zal allereerst het mecenaat opmerken. Dit was tot in de negentiende eeuw de belangrijkste bestaansgrond van een grote groep schrijvers, en wanneer we mecenaat door
`subsidie' of `prijs' vertalen, is het dat vandaag de dag nog, of liever gezegd wederom.
Alleen in de negentiende en vroege twintigste eeuw lijkt het mecenaat geen rol van betekenis te hebben gespeeld, wat overigens wel iets zegt over de marktwaarde van drukwerk en bijgevolg ook van de schrijver in dat tijdvak.
Middeleeuwse auteurs schreven om het eeuwige loon Gods, of werkten op last van
een mecenas, die niet alleen het werk vergoedde, maar ook het kostbare perkament en
schrijfgerei betaalde l. Er werd dan maar één exemplaar geschreven voor één opdrachtgever, zodat het noemen van de schrijver overbodig was t 1 . Bovendien kende zo'n manuscript geen titelpagina, waarop een auteursnaam kon worden gemeld. Talrijker dan
de auteurs, waren de kopiisten, die in opdracht een tekst met de hand overschreven12.
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Voor hen was schrijven een ambacht als alle andere, en hun namen zijn dan ook goeddeels onbekend.
Het vroege drukwerk bestond voor een belangrijk deel uit bewerkingen van aloude
en bekende stof. We vinden maar zelden een auteursnaam hierop vermeld. Veel vaker
kwam het voor dat de drukkersnaam op het boek te vinden was, wat in dat geval ook
een soort kwaliteitsgarantie kon betekenen 13. Nieuwe scheppingen ontstonden in de
kringen van rederijkers. Er werd gezamenlijk aan geschreven, zodat het resultaat niet als
een individuele prestatie werd beschouwd. Dat was wel het geval bij een auteur als Anna Bijns. Haar uitzonderingspositie, als `eersame ende ingeniose maecht' werd haar
handelsmerk. Zij publiceerde dan ook onder haar eigen naam14.
Onder de nieuwe, niet-bewerkte teksten nam het religieuze werk een belangrijke
plaats in. Zolang de reformatie nog een volksbeweging was, identificeerde de schrijver
zich met `de gewone man'. Hij koos partij voor het volk en gaf daar blijk van in literatuur met een duidelijke gebruiksfunctie. Het ging dan om liedjes, pamfletten en tractaten met een anti-roomse strekking' 5 . Er waren nog altijd veel schrijvers die zich alleen
door God lieten belonen. Tekenend is bijvoorbeeld de bezorgdheid van Luther toen
bleek dat er nadrukken van zijn werk verschenen: die bezorgdheid betrof niet hemzelf,
maar zijn uitgever 16. Veel van deze godsdienstige geschriften verschenen anoniem, of
onder een pseudoniem. Enerzijds gebeurde dit om aan de censuur te ontkomen, anderzijds gaf de schrijver daarmee aan dat zijn persoon er niet veel toe deed: er was tenslotte maar één Schrijver van één oertekst, namelijk God.
Toen de reformatie was doorgedrongen tot de vorsten en de plaatselijke overheden,
raakte de actieve rol van het volk uitgespeeld. Er was niet meer zo'n duidelijke behoefte aan anti-roomse gebruiksliteratuur. In de talrijke rederijkerskamers ging het om meer
diverterende teksten, die vaak onder een zinspreuk in plaats van een auteursnaam werden uitgegeven. Sommige schrijvers werden door magistraten of overheden ingelijfd17.
Zij kregen dan een hoge post, zoals bibliothecaris, historiograaf of zoals Constantijn
Huygens secretaris van de Prins van Oranje, waarmee zij in hun onderhoud konden
voorzien 18 . De schrijver was met andere woorden een diplomaat, een soort politicus
met een hoog maatschappelijk aanzien. Zijn werk verscheen daarom onder zijn eigen
naam.
In de loop van de zeventiende eeuw valt de opkomst van de – om hem zo maar te
noemen – free-lance geleerde te situeren, die wetenschappelijke werken schreef in opdracht19 . Deze was niet door middel van een ambtelijke post aan een hof of magistraat
verbonden. Hij schreef voor verschillende hooggeplaatsten, die hem daarvoor betaalden. Dat konden behalve magistraten ook rijke kooplieden zijn. Dikwijls ging het om
transacties achteraf. Het werk was al geschreven, en via een opdracht voorin het boek
hoopte de auteur alsnog een vergoeding te ontvangen 20. In sommige gevallen werd alleen een `onkostenvergoeding' uitbetaald. De mecenas werd door de schrijver omstandig in het voorwoord bedankt voor `de goede genegentheden soo menigmael t'mywaerts betoont'21.
Veel schrijvers hoefden overigens helemaal niet van hun werk te leven, omdat ze

92

IN DEN BEGINNE WAS DE SCHRIJVER. MAAR DAN?

daarnaast een beroep uitoefenden. Deze liefhebberij-auteurs, om niet te zeggen hobbyisten, schreven in hun vrije tijd voornamelijk poëzie met een hoog 'utile dulci' gehalte.
Dat gebeurde inmiddels steeds vaker individueel, in plaats van in de rederijkerskamers.
Omdat het schrijven van literatuur in de zeventiende eeuw sterk aan de classicistische
regels gebonden w as, stond zo'n schrijver in aanzien. Schrijven was niet iets wat iedereen zomaar kon. Daar moest men voor gestudeerd hebben 22. Dat zal voor deze liefhebbers een stimulans zijn geweest om zich aan het dichten te zetten. Zij verdienden veelal niets met hun werk: `De Dichter zaait en plant, de drukker maait en plukt' schreef
Jeremias de Decker in zijn Lof der Geldzucht (1667), terwijl hij zich tegelijkertijd beklaagde over het toenemend getal van boekjes met `zouteloze praat' die `stinken naar de
straat', welke het meeste geld in het laadje brachten23 . Dat de serieuze, op classicistische
leest geschoeide auteurs met hun poezie niets verdienden, lijkt hun prestige alleen maar
te hebben verstevigd24. Van hun naam maakten zij daarom geen geheim. Inmiddels was
het wel een publiek geheim geworden dat drukkers aardige winsten maakten met hun
uitgaven25.
Kan er met betrekking tot het bovenstaande al gesproken worden van een verregaande versimpeling van de voorstelling van zaken, voor de achttiende eeuw moeten er
nog meer generalisaties worden aangebracht. In deze periode vallen vele tegenstrijdige
tendensen aan te wijzen. Enerzijds blijft het mecenaat in zwang, al werd de taak van de
magistraat of koopman tegen het einde van de eeuw vaker overgenomen door dichtgenootschappen26. Anderzijds blijft de welgestelde geleerde poëet de pen hanteren – al
waren er ook minder welgestelden onder hen – terwijl tegelijkertijd een sterke toename
van `broodschrijvers' valt te signaleren27.
Dat laatste zal in ieder geval te maken hebben met de wetenschap dat er aan boeken
geld te verdienen viel. De vergroting van de markt en de uitbreiding van het leespubliek
in de achttiende eeuw mogen dan nog steeds ter discussie staan, dat het titelaanbod toenam wordt over het algemeen niet betwijfeld28 . Er viel met andere woorden méér te
schrijven. Een tijdgenoot, die werkte aan een nooit verschenen lexicon, kon dan ook
voor de periode 1760-1805 maar liefst 5000 Nederlandse `geleerde' publicisten aanwijzen29. Daarnaast zal een aanzienlijk contingent schrijvers van minder geleerd allooi
werkzaam geweest zijn.
Dit rijk geschakeerde schrijversgilde wordt door sommigen verklaard uit de opkomst
van de Romantiek, en de afscheiding van de fraaie letteren uit het geheel van wat men
toen `letterkunde' noemde30 . Deze splitsing van wegen betekende namelijk ook dat
dichters zich van de geleerden gingen afscheiden.
Er ontstond in Duitsland aan het eind van de eeuw zoiets als een `beroepsethiek' voor
dichters31 . In die opvatting was de poëzie te belangrijk om in de vrije uurtjes te worden
neergeschreven. De ware dichter was een volledige dichter, die geen ander beroep
had32. Zoals met alle ethiek het geval is, moet men bedenken dat het hierbij voornamelijk om een streven ging. Inkomsten werden daarom – noodgedwongen – aangevuld
met vertaalwerk, toneelstukken, tijdschriftartikelen en gelegenheidswerk. Om aan de
wurggreep van commerciële uitgevers te ontsnappen, bepleitte de volledige dichter F.G.
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Klopstock een systeem van intekening, buiten de uitgever om. Het publiek kon daarmee vooraf de auteur van voldoende financiële middelen voorzien, zodat we van een
`collectief mecenaat' kunnen spreken33.
In Nederland lijken er maar weinig van deze full-time schrijvers te hebben geleefd. Er
was wel een aantal veelschrijvers, zoals A. Loosjes, Gerrit Paape en J. Nomsz, maar het
is niet duidelijk wat hun motieven waren 34. Dan komt Betje Wolff misschien eerder in
de buurt van dit type. Zij had in haar jonge jaren een geïdealiseerde voorstelling van het
dichterschap, maar moest deze herzien toen zij begreep dat er behalve haar persoon nog
vele andere dichters, in genootschappen, opereerden. Al die dichters maakten het haar
moeilijk het hoofd boven water te houden35 . `Ik hoop dat gy dees keer in consideratie
zult nemen, dat ik om brood schrijf, of liever – want schrijven doe ik niet – vertaal,'
schreef zij aan haar uitgeefster, de weduwe D611 36. Zij moest met andere woorden erbij
`schnabbelen' voor de kost. Terwijl de volledige dichter zich daarmee paradoxaal genoeg uitleverde aan de vrije markt, deed hij de geleerde poëten af als biedermeier-knutselaars, die slechts elkaar konden bekoren in hun elitaire genootschappen. In de genootschapsbundels publiceerde men vaak anoniem of slechts onder initialen 37 . De
`ware' dichter gebruikte wel zijn naam, maar zijn publiek was anoniem. Hij schreef voor
niemand in het bijzonder.
De verschillende achttiende-eeuwse spectators stonden daar anders tegenover. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Wolff en Deken richtten zij zich juist anoniem tot een zogenaamd `vertrouwd' publiek, en zij beweerden bovendien dat ze het niet om de inkomsten deden38 . Broodschrijvers, waartoe zij ook romanciers rekenden, waren
volgens hen geen `menschen van Verstand en Geleerdheid', maar lieden zonder moraal
die voor geld te huur waren 39 . Toch moet worden opgemerkt dat verschillende spectators, onder anderen Van Effen, van de pen leefden. Hier was kennelijk sprake van
een ideologisch twistpunt, dat aangeeft dat het denken over de beroepsauteur in verandering was. Een nader onderzoek naar de verdiensten van die auteurs, die het hardst
schreeuwden over de `broodpoëten' zou wat dit betreft wel eens verhelderend kunnen
blijken4o
De maatschappelijke positie van de volledige dichter w as niet bijzonder hoog. Zijn
inkomen was onzeker en status op grond van een v as te betrekking moest hij ook al ontberen41 . Voor de buitenwacht lijkt er tussen volledige dichters, beroepsauteurs en
broodschrijvers geen duidelijk verschil te zijn geweest, en gezien de ideologische vervalsingen over en weer moet men welhaast concluderen dat de buitenwacht daar gelijk
in had. Beroepsschrijvers, `broodpoëten' en full-time schrijvers werden op een grote
hoop geveegd42. Voor tijdgenoten was ook de definitie van die soort duidelijk: deze
schrijvers hielden zich niet langer op met de waarheid, maar leverden zich willoos uit
aan de smaak van het grote publiek. Bilderdijk, die zich als onafhankelijke geleerde profileerde, smaalde over "t woest geblaf der laffe broodpoëten'43 . Ook de liefhebberende
dichters, zoals H. Tollens, wilden zich niet met deze groep as sociëren, en schreven niet
zelden anoniem of onder een pseudoniem.
Het was aan het begin van de negentiende eeuw niet bon-ton om van beroep schrij-
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ver te zijn. Een beroepsschrijver was een broodschrijver en daarom een speelbal van de
vrije markt. "'Ja", zei mijnheer de makelaar. "Dat is een rare kerel, naar ik hoor. Hij
schrijft voor geld, mijnheer; hij schrijft voor geld; pro en contra schrijft hij voor geld"'
kon men zelfs nog lezen in de Camera Obscura, die in 1839 uiteraard onder een pseudoniem verscheen44. De beroepsschrijver werd in brede kring gezien als de antipode
van het scheppend genie, omdat hij afhankelijk was van commercieel succes. De taak
van de mecenas was immers overgenomen door een zakenman: de uitgever.
Dit historische uitstapje laat zien dat de beroepsschrijver al bestond voordat er wetten
waren ingesteld. Belangrijker nog is de conclusie dat `naam' en `beroeps' niet altijd zo
duidelijk aan elkaar gekoppeld zijn geweest. Of schrijvers al dan niet hun naam openbaar maakten, blijkt inderdaad samen te hangen met hun status, alleen was die status
niet gekoppeld aan de notie `beroeps'. Een schrijver die geld ontving van een anoniem
publiek stond minder hoog aangeschreven dan de schrijver die van een mecenas of van
de staat een honorarium ontving. Deze laatstgenoemde publiceerde daarom vaker
onder zijn eigen naam. Wanneer eind achttiende eeuw de discussie over het schrijvenom-geld zich begint toe te spitsen, lijkt de verhouding zich om te draaien. De voor een
anoniem publiek schrijvende beroepsauteurs gebruiken hun naam, de schrijvers die
zich aan een vast of vertrouwd publiek presenteren, blijven anoniem. Dat wijst er mijns
inziens op dat het gebruiken van auteursnamen een andere betekenis begint te krijgen.
De naam van de schrijver gaat op steeds uitgebreidere schaal fungeren als een herkenningsteken voor het leespubliek, dat zich een weg zocht in het almaar uitdijende boekenaanbod. Dit was van belang voor schrijvers die leefden van hun werk.
Hoewel de beroepsschrijver dus al bestond, is het niet onwaarschijnlijk dat zijn positie versterkt werd door de wetten omtrent de rechten op een uitgave. In de eerste wetten van 1803 en 1814 werd de auteur echter nog niet genoemd. Beschermd was `elk die
een oorspronkelijk Werk, hetzij in eens, het zij bij Deelen of Stukken, uitgeeft'. De wetten waren uit het Frans vertaald en voor het woord `auteur' had men de Nederlandse
vertaling `opsteller' gebruikt. De opsteller, zo blijkt uit de formulering, was niet noodzakelijkerwijs dezelfde als de schrijver45 . Het was immers niet ondenkbaar dat de uitgever degene was die het plan had `opgesteld'. In 1817 werd de wet grondig herzien, en
kregen in eerste instantie de Autheurs' het recht over de kopij 46. De schrijver kon zijn
rechten al dan niet tegen betaling afstaan aan de drukker of uitgever, die dan als `rechthebbende' fungeerde. Deze wijziging viel niet bij iedereen in goede aarde, want in een
advies stelde de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels dat men
`auteur' moest opvatten
als niet slechts bedoelende dengenen die een letterwerk heeft opgesteld maar ook
die het heeft doen opstellen. Veel meer nog dan in Frankrijk is het bij ons te lande
gewoon dat niet een schrijver het ontwerp maakt van een uit te geven letterwerk,
maar een Boekverkooper, die dan de bearbeiding daarvan aan eenen Schrijver opdraagt, die hij daarvoor bezoldigt.
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In zo'n geval kon de schrijver geen rechten claimen, vond de Vereeniging, omdat `de
schrijver alsdan enkel op last heeft gearbeid en nooit zelf bezitter w as'. De Vereeniging
wilde met zoveel woorden deze `broodschrijvers' buiten de wetten houden, die meer bedoeld waren ter bescherming van `den wetenschap- of kunstlievenden schrijver'47. In de
woorden van de Vereeniging klinken wel heel duidelijk de belangen van de boekhandel
door. De wet werd dan ook niet gewijzigd. Toch heerste er onder de schrijvers een zekere schroom om zich door een uitgever te laten betalen. H. Tollens wilde aanvankelijk
niet aan zijn werk verdienen 48, en zo waren er meer die `huiverden bij de gedachte alleen, met zoogenaamde "broodschrijvers" op ééne lijn geplaatst te worden'. Goedwillende uitgevers wisten dit op te lossen `door de toezending van een geschenk aan den
auteur of aan zijne echtgenoote, ook wel in den vorm van een bankbillet "voor de spaarpot der kinderen"'49.
In de loop van de negentiende eeuw ziet men de schrijvers en letterkundigen vaker
openlijk uitkomen voor hun behoefte aan honorering. Schrijven voor geld w as nog niet
hetzelfde als broodschrijven. Op verschillende taal- en letterkundige congressen werd
het onderwerp dan ook aangesneden, en in de literaire tijdschriften werden er discussies
over gevoerd50. `Ge spreekt van broodschrijver alsof ieder, die zich voor zijn arbeid laat
betalen, dat alleen om den broode deed, alsof ieder ander dan een schrijver arbeidde tot
heil der menschheid en zonder uitzicht op belooning', schreef litterator T. de Beer, en
gekscherend vergeleek hij de auteurs met een `brood-advocaat' en een `brood-luitenant'. In zijn vlammende betoog voor auteurshonoraria wees hij erop dat de auteurs `de
schat der natiën' zijn, de fakkeldragers van de cultuur. Een ruime beloning voor hun
werk was daarom op zijn plaats. Bovendien rekende hij voor hoeveel werk er aan de totstandkoming van een roman voorafging:
0, gij bevallige jonge vrouw, die in de mollige kussens van uw sofa gedoken,
Nederlandsch bloed genoeg in de aderen hebt om nog behagen te scheppen in
Nederlandsche lectuur – weet gij wel, hoeveel arbeid dat romannetje kostte en tot
welken prijs het werd verkregen?
Naar zijn mening waren de voorvechters van auteurshonorararia te vergelijken met de
`abolitionisten' en 'emancipatrices', zij streden voor een mentaliteitsverandering S1 . Die
strijd ging naar het zich laat aanzien vooral om de maatschappelijke status van het
schrijven om den brode. Want uit archiefmateriaal blijkt dat de meeste negentiendeeeuwse auteurs wel degelijk honoraria ontvingen.
Wat verdienden de negentiende-eeuwse schrijvers? Uit de archieven van De Erven F.
Bohn en A.C. Kruseman blijkt dat er bij deze uitgevers kennelijk dezelfde ideeën heersten over het budget voor de honoraria, want de bedragen ontlopen elkaar niet veel.
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Gemiddelde honorerering van auteurs, op basis van een vel -prijs52:
Kruseman

gemiddeld f 24,08 per vel
gemiddeld f 19,87 per vel

1841-1852
1863 –1875
Bohn

gemiddeld f 12,30 per vel
gemiddeld f 22,39 per vel
gemiddeld f 23,30 per vel

1810-1829
1867-1874
1886 –1891

Het lage gemiddelde van Bohns honoraria over de periode 1810-1829 hangt vermoedelijk samen met de gebrekkige rechtspositie van auteurs, die immers pas vanaf 1817
wezenlijk kon verbeteren S3. Daarna schommelt het honorarium zo rond de f 22,- per
vel, dat wil zeggen f 1,37 per bladzijde54. Wel zijn er grote verschillen te bespeuren tussen sommige auteurs onderling55 . De groep auteurs met een honorarium onder het gemiddelde is zo divers dat er geen duidelijke lijn in te onderscheiden valt. Wanneer men
kijkt naar de honoraria boven het gemiddelde, dan blijken met name de auteurs van wetenschappelijke handboeken, zoals grammatica's, woordenboeken en encyclopedieën
daar rijker van te zijn geworden. Echte toppers zijn de literaire auteurs met een zekere
beroemdheid, zoals I. da Costa, N. Beets en A.L.G. Bosboom-Toussaint: grote namen
toucheerden grote bedragen. Als men beseft dat een arbeidersgezin omstreeks 1850 van
f 7, – per week, dat wil zeggen van f 364,- per jaar moest rondkomen, dan waren de
400 klinkende guldens die Mevr. Bosboom-Toussaint ontving voor haar Gedenkschrift
van de inhuldiging des Konings Willem III (1849) zo gek nog niet 56 . Zeker als men bedenkt dat zij dat honorarium zelf had mogen vaststellen en voor het schrijven slechts
`enkele weken' nodig hadS7.
Het was met andere woorden inmiddels mogelijk om als `volledig' schrijver de kost
verdienen. En dat men zich voor een honorarium niet hoefde te schamen, bewijst het
feit dat juist de beroemde en goedbetaalde auteurs hun naam aan de openbaarheid prijsgaven58. Ook Beets had zijn pseudoniem inmiddels verlaten. Volgens de samensteller
van de Bibliotheek van Nederlandsche anonymen en pseudonymen gebruikten literaire auteurs voornamelijk pseudoniemen vanwege `de schuchterheid, waarmede een jong
schrijver – en hoeveel te meer een jeugdig dichter – zijne eerste pennevrucht in de wereld pleegt te zenden' S9 . Was de eersteling goed ontvangen, dan maakte de schrijver
zich aan zijn publiek bekend, aldus de samensteller. Zo omstreeks het midden van de
negentiende eeuw worden in Nederland dan ook de contouren zichtbaar van de `beroepsschrijver' in de boekhistorische zin van het woord: de schrijver met een rechtspositie, die leeft van zijn werk en die in de gelegenheid is om van zijn naam een handelsmerk te maken. Laten we daarom eens gaan bekijken of de naam van zo'n
beroepsschrijver inderdaad ordenend werkte, en hoe zoiets in de praktijk verliep.
Wie op zoek gaat naar `de beroepsauteur' in de negentiende eeuw, stuit al gauw op
J.J. Cremer. Cremer zou `een van de eerste beroepsletterkundigen' in Nederland zijn
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geweest60. Enige mythevorming is daaraan vermoedelijk niet vreemd 61 zodat het raadzaam is eerst eens na te gaan waar deze reputatie op gestoeld is. J.J. Cremer, geboren in
1827, stamde uit een artistiek-georienteerde koopmansfamilie en groeide op in Arnhem
en omgeving62 . Hoewel hij een opleiding had gevolgd aan de Academie van Beeldende
Kunsten in Den Haag, werd hij uiteindelijk schrijver. In 1851 publiceerde hij een kleine historische roman, De Lelie van 's-Gravenhage. Hij verruilde dit genre echter spoedig
voor dat van de `dorpsnovelle'. Auteurs als N. Beets en C.E. van Koetsveld waren hem
hierin voorgegaan. Het ging in de dorpsnovelle om een ietwat geïdealiseerde voorstelling van het eenvoudige plattelandsleven. Voor Cremer was dat platteland de Betuwe,
later de Noordzeekust bij Scheveningen. Behalve enkele bundels met Betuwse novellen
verschenen ook andere novellen, romans en toneelstukken van zijn hand. Bekend werden bijvoorbeeld de roman Dokter Helmond en zijne vrouw en het stuk Emma Berthold.
Opvallend in het werk van Cremer is zijn maatschappelijke betrokkenheid. Thema's als
de preventieve hechtenis, laster en kinderarbeid vindt men in zijn werk terug. Zijn Fabriekskinderen waarin hij een armzalig kinderleven schetste, droeg uiteindelijk bij tot
het verbod op kinderarbeid van 1874. Deze vertelling werd door Cremer in het land
voorgedragen, zoals hij ook met zijn dorpsnovellen deed. Begin jaren vijftig was hij met
de voordrachten begonnen. Het was in de negentiende eeuw heel gewoon dat literaire
werken werden voorgelezen voor een publiek, maar dat gebeurde meestal in genootschappen, of via een impressario zoals Multatuli gewoon was 63 . Maar Cremer reisde in
zijn eentje rond, liet advertenties plaatsen waarin hij zijn komst aankondigde, zorgde
voor een zaaltje en vroeg dan f 1,- entree. Naar zijn zeggen kwamen daar soms wel vijfhonderd mensen op af. `De zaal was eivol; zoo vol, heeft men mij gezegd, als alleen het
geval is, wanneer Cremer leest (...)' schreef C. Busken Huet opgetogen na een van zijn
eigen optredensG4 . Volgens tijdgenoten w as zo'n voordracht niets minder dan een belevenis, want Cremer was op dit punt zeer begaafd. Vaak l as hij voor om geld in te zamelen voor een goed doel. Zo had hij eens f 600,- `voor 't Oogengesticht bij elkaar gelezen'65 . Zijn zakelijke aanpak van de voordrachten maakten hem tot `een van de eerste
beroepsartiesten'66. `Beroepsletterkundige' was hij op grond van zijn zakelijke omgang
met uitgevers.
De bewaard gebleven correspondentie met zijn uitgever laat zien dat Cremer steeds zelf
met een honorariumvoorstel kwam. In het begin vroeg hij (omgerekend) het nog bescheiden bedrag van f 29,16 per vel excl. kopijrecht. Maar toen zijn uitgever A.W. Sijthoff schreef dat hij ook de rechten wilde hebben, schroefde Cremer het bedrag op tot
f 50,- per vel: `Het honorarium 't welk de Heer van Koetsveld gewisselijk bedongen had,
zoude zeker niet minder hebben bedragen', en naar zijn zeggen had hij zelf bij andere uitgevers ook al eens f 75,- per vel gekregen 67. Met het afstaan van het kopijrecht w as Cremer voorzichtig. Behept met een vooruitziende blik begreep hij, dat de uitgave van zijn
verzameld werk te zijner tijd lucratief zou kunnen zijn. Om daarin de vrije hand te hebben, deed hij geen afstand van zijn rechten, maar `verhuurde' ze voor slechts enkele jaren.
Daartoe werden ingewikkelde contracten opgesteld. Zo w as hij er zeker van dat hij te zijner tijd voor zijn `verzamelde werken' een goede prijs zou kunnen bedingen.
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In de jaren die volgden, vroeg Cremer steeds hogere bedragen, en zijn uitgever betaalde gedwee. In 1864 kreeg hij bijvoorbeeld een bedrag ineens van f 2000,- voor een
nieuwe bundel dorpsnovellen. In 1873 ging één enkele novelle zelfs voor f 800,- van de
hand68. Hij publiceerde tegen betaling ook in verschillende tijdschriften. Dergelijke
betalingen, aangevuld met zijn inkomsten uit de voorlezingen, stelden hem in staat van
zijn werk te leven. Cremer oefende dan ook geen ander beroep uit 69 . Toch afficheerde
hij zich niet als een `beroeps'. De idee dat schrijven-voor-geld indruiste tegen het schrijven-om-de-waarheid, was kennelijk hardnekkig. `Was 't niet dat ik de kunst hooger
stelde d an geld verdienen dan zou ik heel wat meer in de wereld hebben geschopt',
schreef hij in 187070. Cremer profileerde zich daarmee als een `volledig dichter', hetgeen zijn reputatie als beroemd schrijver alleen maar verstevigde, zodat hij hogere eisen
kon stellend . Dat Cremer hoge honoraria kon èn tegelijk moest vragen, hangt dus
nauw met elkaar samen. Hij kreeg zijn geld, want Cremer was niet zomaar iemand.
Cremer had een naam.
`Cremer heeft een der beste namen van al wat in ons vaderland naam bezit op letterkundig gebied. Men noemt zijn naam met hoogachting, met dankbaarheid, met liefde'
schreef de uitgever in de prospectus. Dat Cremers naam tot een handelsmerk geworden
was, staat buiten kijf. Verschillende bronnen maken daar gewag van. Huet meende dat
voor het grote publiek de naam Cremer al voldoende w as om tot aankoop over te gaan:
`Door de voordeelig bekenden naam laat het zich bewegen, een nieuw boek in handen
te nemen' 72. Op de schouwburgaffiches voor uitvoeringen van zijn toneelstukken werd
de naam Cremer in grote letters gedrukt. Die naam zou een breed publiek trekken73 . In
een brief beklaagde de auteur zich over uitgevers die al te gretig zijn naam op het omslag van hun tijdschrift drukten, ook als hij helemaal geen medewerking verleende74.
Die uitgevers hadden het goed begrepen: `De naam Cremer w as voldoende, om het publiek met beide handen naar genoemde werken te doen grijpen; want aan dien naam
waren tal van liefelijke herinneringen verbonden' 75 . Dat ook Cremer zelf zich bewust
was van de magie van zijn naam, leidt weinig twijfel. Zijn uitgever Sijthoff had hem
voor gemakzucht gewaarschuwd, waarop Cremer geïrriteerd reageerde: `zoo teeken ik
ook protest aan tegen uw beweeren dat ik met "mijn naam een mediocre lading dek''76.
Zijn naam was echter verbonden aan slechts één onderdeel van zijn oeuvre: zijn
dorpsnovellen. W. Jonckbloet noemde hem in zijn overzichtswerk `de gevierde novellist'77. Ook in J. ten Brinks Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde wordt hij opgevoerd als de schrijver van dorpsnovellen of boerenvertellingen. Een recensent van zijn
Betuwsche novellen sprak over `het genre dat Cremer geschapen heeft, en dat zijn `naam
een blijvende plaats verzekert in de geschiedenis onzer letterkunde' 78. Cremer was, om
kort te gaan, `den Betuwschen novellist'79. Dat het genre zelfs door Cremer geschapen
zou zijn, is zoals we al zagen niet juist. Ook was hij niet de enige die `dorpsnovellen'
schreef. Er verschenen Walcherse, Overijsselse, Noord-Brabantse novellen, en in Duitsland publiceerde A. Gl as er een plagiaat-versie van Cremers Betuwse vertellingen, maar
geen van de concurrenten wist Cremers succes te evenaren 80 . Wie een dorpsnovelle wilde lezen, vroeg om Cremer, en wie om een Cremer vroeg, bedoelde een dorpsnovelle.
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Zo ongeveer moet zijn naam gefunctioneerd hebben, maar bewijzen hie rvoor zijn uiterst moeilijk te vergaren. We zouden dan immers ooggetuigeverslagen uit de boekwinkel voorhanden moeten hebben. Cremer zelf licht in een van zijn brieven een tip van de
sluier op, waar hij vertelt dat zijn Haarlemse gehoor, ongeacht het programma, een Betuwse novelle van hem verwachtte. Zijn plan w as om voor te lezen uit zijn roman Arme
Samuel, maar `toen ik dinsdag j.l. in Haarlem kwam, bemerkte ik al spoedig dat het publiek in de verwachting was, dat ik een mijner Betuwsche Novellen zou voordragen'81.
Cremer gooide daarop zijn programma om en gaf het publiek zijn zin.
Hoewel Cremer een zeer gevarieerd oeuvre bijeen geschreven had, waaronder toneel,
romans, poëzie en essays, waren de novellen zijn handelsmerk geworden. Daar kunnen
verschillende oorzaken voor worden aangewezen. Ten eerste kwamen de novellen gemakkelijker uit zijn pen. Cremer schreef vaak in opdracht een novelle voor een tijdschrift of almanak, want dat verschafte hem op gezette tijden wat inkomsten. Van tijd
tot tijd werden deze gebundeld want: `Om het alleen de wereld in te zenden, is het wat
gering, zoo iets moet zich bij soortgelijken aansluiten om voor volkslectuur geschikt te
worden' 82 . Zo werden verschillende Betuwse novellen bijeengebracht in enkele bundels, zij het met de nodige tussenpozen: "t Publiek mag niet ove rv oerd worden'83.
Dat juist de novellen zozeer de aandacht trokken hangt vermoedelijk samen met de
aard van Cremers schrijverschap. Hij was niet slechts schrijver-op-papier, maar trok als
mens van vlees en bloed het land door om juist deze novellen voor te lezen. Gezien Cremers `orale kwaliteiten' zal dit voor het negentiende-eeuwse publiek heel aantrekkelijk
geweest zijn. Een schrijver kende men hooguit van portretten, of omdat hij of zij lid was
van het plaatselijke genootschap. Cremer werd door zijn voordrachten een bekende Nederlander, en een geliefde bovendien, vanwege zijn maatschappelijke bewogenheid. Die
reputatie was dank zij de voordrachten verbonden aan de novellen.
Het succes van de dorpsnovellen was ook te danken aan de grote variëteit van beschikbare edities. Omdat Cremer zijn kopijrecht slechts voor enkele jaren verhuurde,
was het voor zijn uitgevers zaak om deze korte tijdspanne zo lucratief mogelijk te benutten. De Betuwse novellen verschenen tijdens Cremers leven in vele verschillende
uitvoeringen, los of gebundeld, met wisselende titels – voor elk wat wils – op de
markt84 . Met complete romans viel op dit punt minder gemakkelijk te experimenteren.
Tenslotte moet hier worden gewezen op de sturende werking van de literaire kritiek.
De eerste roman van Cremer, De lelie van 's-Gravenhage, was slecht ontvangen. Zijn
historische roman zou gespeend zijn van historisch inzicht, luidde het oordee185 . Die
kritiek nam Cremer ter harte. Een ander historisch werk bleef onuitgegeven en voor
zijn volgende, niet-historische roman bereidde hij zich beter voor. `Heb ik u begrepen?'
vroeg hij hoopvol aan zijn critici in het voorwoord van deze roman, Daniël Sils86. Tegelijkertijd w as echter ook de eerste bundeling van Betuwsche novellen verschenen. Over
het algemeen werden de novellen positiever besproken dan de roman87. Daniël Sils had
het goede van de Betuwse novellen, en het slechte van het vroegere werk van Cremer,
vond de recensent van de Algemeene konst- en letterbode 8. Men vond de opbouw en de
plot van Cremers roman te ingewikkeld in vergelijking met de novellen. De waardering
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voor de novellen werd bovendien versterkt door de herinnering aan Cremers onnavolgbare voordracht, waar de recensenten dikwijls naar verwezen 89 . Deze smaak bleef de recensenten parten spelen. Zijn romans werden als mislukt beschouwd en konden niet
tippen aan de kwaliteiten van de novellen90. Cremer was daar niet gelukkig mee. Herhaaldelijk heeft hij zich tegen de literaire kritiek, die hij te afbrekend vond, gekeerd. 'Inderdaad zie ik in den regel liever geen zoogenaamde recensies mijner werken, [...] – uitgevers en publiek zijn er echter wel op gesteld' schreef hij 91 . En beiden had hij nodig.
Wat kan er nu op grond van het geval Cremer opgemerkt worden over boekhistorisch
onderzoek naar de beroepsauteur? Iets positiefs en iets negatiefs. Om niet in mineur te
eindigen, zal ik beginnen met het negatieve. De vraag of de aandacht voor de beroepsauteur ons een nieuw en onontgonnen onderzoeksveld heeft binnengeloodst, moet volgens mij met `nee' beantwoord worden. De auteur is heel goed te onderzoeken, maar
het onderzoek voert ons terug naar het vertrouwde terrein van uitgevers en lezers, zoals
uit het geval Cremer is gebleken. Weliswaar hangt de status van de beroepsauteur samen met zijn rechtspositie, en ook kan men stellen dat de beroepsauteur baat had bij
het voeren van zijn naam, zelfs concluderen dat die naam ordenend werkte, maar het is
twijfelachtig of de beroepsauteur daar zèlf de hand in had. Cremers naam werd gevestigd door uitgevers, door recensenten, door een eenkennig publiek en door handige
schouwburgdirecteuren. In zoverre brengt het onderzoek naar de beroepsauteur de
commercialisering van de cultuur aan het licht.
De vraag of zijn naam ook werkelijk ordenend werkte, kan alleen door de historische
lezers beantwoord worden. De `novellist' Cremer bleef ook ander werk publiceren, zijn
handelsmerk werd hem min of meer opgedrongen. Dat hij zich daar niet, of niet voldoende tegen verzette, hangt natuurlijk wel samen met zijn positie als beroepsauteur.
Hij leefde immers van de pen en kon zich geen slechte ontvangst permitteren. In zoverre was de beroepsauteur misschien toch een speelbal van de vrije markt. De beroepsauteur wordt in ieder geval getekend door de context van waaruit hij opereert. Men zou
zelfs kunnen concluderen dat hij bestaat bij de gratie van de smaak van het publiek en
de zakelijke belangen van zijn uitgever. Dat wil niet zeggen dat de beroepsauteur niet
integer of literair' zou zijn, maar dit is niet de plaats om die discussie aan te snijden.
Hier wil ik vooral onderstrepen dat het bestaan van een beroepsschrijver getekend
wordt door de wetten van vraag en aanbod, door het samenspel met publiek en uitgever.
Het onderzoek naar de beroepsauteur leidt automatisch terug naar de andere schakels in het Darnton-model', en daar kunnen zelfs nog een aantal nieuwe elementen aan
worden toegevoegd: recensenten, schouwburgdirecteuren etcetera. Naar mijn idee ontbreekt met name de recensent ten onrechte in het Darnton-model. Het wachten is op
een onderzoek naar de recensent als opvoeder, als de grote motor achter de negentiende-eeuwse lezersrevolutie'.
Deze conclusie vormt de opmaat tot een positief slotakkoord. Want een onderzoek
naar de beroepsauteur laat zien hoe complex de produktie, distributie en consumptie
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van het boek in elkaar steekt. Alle schakels zijn zo nauw met elkaar verweven, dat boekgeschiedenis welhaast een weefgetouw lijkt waarin uitgevers, boekverkopers, schrijvers,
lezers en vele anderen niet los naast elkaar opereren, maar zich aaneenvoegen tot het
kleurrijke tapijt van de cultuuroverdracht. Daarmee is niet gezegd dat deelstudies zinloos zijn, maar wel dat men er voor moet waken een onderdeel te isoleren 92 . Een beroepsauteur is pas een beroepsauteur wanneer hij tegen de achtergrond van uitgevers en
lezers wordt afgebeeld.
De critici in het vooroorlogse tijdschrift Forum gebruikten ooit een mooie metafoor
voor het ideale gedicht. Poëzie moest wel een hechte eenheid zijn, maar geen `perzisch
tapijtje' waarin de persoon van de dichter helemaal verdwenen is 93 . In den beginne is
de schrijver, zoveel is duidelijk. De rest is aan de onderzoeker.
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Inleiding
Evenals universiteiten en genootschappen zijn tijdschri ft en instellingen waar gedachten
en voorstellingen niet enkel gevormd, maar ook openbaar gemaakt en overgedragen
worden. Het algemeen-culturele tijdschrift De Gids is sinds 1837 zo'n producent en
distributeur van gedachtengoed2. Het heeft de reputatie steeds een belangrijk en invloedrijk blad te zijn geweest; het had ook zelf de aspiratie een leidende rol in de Nederlandse cultuur te ve rvullen of daarvan tenminste de spiegel te zijn. Als De Gids inderdaad de functie van culturele gangmaker en vertegenwoordiger gehad hee ft , is hij
een aantrekkelijk studieobject voor de cultuurhistoricus. De jaargangen geven zicht op
anderhalve eeuw `intellectuele cultuur' in Nederland. Zij vormen de registratie van
maatschappelijke discussies en van veranderingen in wetenschappelijke modes, geestelijke stijl en kunstopvattingen. Nu kan men een tijdschrift op verschillende manieren
als historische bron gebruiken. Stelt men in het onderzoek van De Gids (of een ander
tijdschrift) de inhoud centraal en gaat de belangstelling uit naar de zojuist genoemde
veranderingen, dan bevindt men zich op het terrein van de intellectuele of ideeëngeschiedenis.
In de laatste decennia is de eerbiedwaardige ideeëngeschiedenis vaak verweten dat zij
te weinig oog had voor de sociale, materiële en institutionele gebondenheid van het
denken en scheppen. Dit tekort wordt inmiddels aangevuld door de sociale ideeëngeschiedenis, de boekgeschiedenis en velerlei onderzoek op het gebied van de culturele
`infrastructuur' van het verleden 3. Ook de bestudering van een tijdschrift als De Gids
kan zich niet tot een analyse van de inhoud beperken. Want de betekenis van de discussies en opvattingen die men er aantre ft , is gerelateerd aan het bereik en de werkelijke invloed van het tijdschrift, dus aan inzicht in de omvang en aard van het publiek.
Welk segment van de samenleving vertegenwoordigt De Gids eigenlijk? De betekenis
van het blad staat niet zonder meer vast, maar moet voor elke periode opnieuw bepaald
worden. En ook de bedoelingen en opvattingen van De Gids laten zich alleen op juiste
waarde schatten als men weet welke voorstelling de redactie had van het eigen publiek.
Potgieter bijvoorbeeld had in de beginjaren geen groot publiek nodig: hij dacht de nationale prestaties en de mentaliteit van de burgerij te kunnen verbeteren door te werken
op de kunstenaars en intellectuelen. De redactie van 1848 zag het anders en veranderde De Gids van een recenserend tijdschrift in een breed informerend en opinievormend
blad naar Brits en Frans voorbeeld omdat zij meende dat er een verantwoordelijke bur-
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gerklasse ontstond die aan zulke kennis en voorlichting behoefte had. En in de jaren
dertig van deze eeuw zocht De Gids zijn functie in het bedienen van een 'algemeen-Nederlandsch intellectueel publiek' boven zuil-, generatie- en andere groepsbindingen'4.
Maar waren zulke lezers er inderdaad en slaagde het blad erin hen te bereiken? De zo
belangrijke gegevens over het publiek hadden kunnen liggen in het archief van P.N. van
Kampen & Zn. N.V., die van 1841 tot 1962 (met een onderbreking van 1950 tot
1953) De Gids heeft uitgegevens . Helaas is deze administratie bijna geheel verloren gegaan in 1972, toen het bedrijf, dat opging in Standaard Uitgeverij, Singel 330 verliet en
de klaarstaande dozen per abuis in de container belandden. Het redactie-archief, dat in

108

DE GIDS EN ZIJN PUBLIEK

de vorige eeuw willekeurig en pas vanaf 1916 goed is bijgehouden, bevat geen abonnementenadministratie 6. Wat hier volgt is een poging tot reconstructie van publieksgroepen door combinatie van heterogene gegevens. Voor seriële verwerking zijn de beschikbare bronnen niet geschikt. De reconstructie blijft impressionistisch. Toch kan de hier
noodgedwongen gevolgde `methode' misschien van nut zijn voor onderzoekers die met
een soortgelijk probleem kampen. Goed bijgehouden en overgeleverde klantenadministraties zijn immers zeldzaam. En dan nog tonen zij enkel kopers, niet degenen die in
gemeenschap of via openbare instellingen van zo'n abonnement gebruik (zouden kunnen) maken. Ik presenteer de resultaten in combinatie met een bespreking van de bronnen, zodat de betrekkelijke waarde van de gegevens en gevolgtrekkingen duidelijk blijft.
De omvang van het publiek

Cijfers en lezers
Wat zeggen oplagecijfers over de omvang van het bereikte publiek? De oplage is niet gelijk aan het aantal geabonneerden en dit getal staat weer in losse relatie met de hoeveelheid mogelijke lezers. In het geval van De Gids lag het oplagecijfer steeds ruim honderd
boven dat van de verkoop. Contractueel was bepaald dat de redactie over honderd
exemplaren vrij kon beschikken 7. Deze werden als presentexemplaren aan medewerkers
en oudredacteuren geschonken of geruild tegen een groot aantal tijdschriften in binnen- en buitenland. Zo werden bijvoorbeeld De Gids en de beroemde Revue des Deux
Mondes uitgewisseld. Van de betaalde abonnementen ging een waarschijnlijk toenemend maar niet bekend deel naar instellingen als bibliotheken, leeszalen, sociëteiten en
leesgezelschappen. Het aantal potentiële lezers kan daardoor ver uitstijgen boven het
aantal abonnees. Elk collectief abonnement bereikte mogelijk tien tot vijftig lezers8,
maar waar het openbare bibliotheken betreft, is het gebruik nog moeilijker te bepalen.
Er blijven veel onzekere factoren. De verhouding tussen de hoeveelheid particuliere en
zulke collectieve abonnementen is niet bekend. Ook is het mogelijk dat een instelling
meer dan één abonnement had, voor dezelfde groep lezers. En dan nog weten wij niet
hoeveel van die lezers daadwerkelijk gebruik maakten van het beschikbare exemplaar
van De Gids. Overigens werd in leesgezelschappen jaarlijks besloten over de voortzetting van abonnementen; een weinig gelezen blad van de prijs van De Gids zou niet lang
aangehouden worden. In bibliotheken is deze controle minder.
Zeker tot 1940 werd De Gids vooral verkocht per (halfjaar-)abonnement. De verkoop van losse nummers was marginaal. Waarheen vonden die abonnementen hun
weg? Natuurlijk naar particulieren, die het blad via de boekhandel of direct van de uitgever ontvingen. In elk geval in de eerste helft van de negentiende eeuw konden klanten het blad tegen een kleine vergoeding ook lezen in de boekwinkel zelf, of het winkelexemplaar lenen. Gebruikers van De Gids waren verder degenen die toegang hadden tot
de deftiger leesinrichtingen, zoals een universiteitsbibliotheek, een sociëteit of een leesmuseum. Het Leesmuseum aan het Rokin in Amsterdam was zo'n leeszaal waar ongeveer vierhonderd gegoede burgers, voor het merendeel in de commerciële en vrije be-
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roepen werkzaam, allerlei buitenl an dse en Nederl an dse publikaties konden inzien en bespreken. Zij moesten als lid zijn toegelaten. Het lijkt of De Gidsvanaf ongeveer 1880 wat
minder exclusief werd. Hij kreeg een plaats in HBS-bibliotheken en kon in leesinrichtingen en volksbibliotheken v an het Nut worden aangetroffen. Na 1900 kwam het blad ook
beschikbaar voor het algemene publiek van de nieuwe openbare leeszalen.
Een groot deel van de abonnementen ging naar de vele leesgezelschappen die Nederland van de achttiende eeuw tot ongeveer de tweede wereldoorlog telde l °. Bekend is,
dat tenminste in de eerste helft van de negentiende eeuw juist tijdschriften tot de lectuur behoorden die bij voorkeur in gezelschapsverband werd aangeschaft' 1 . Zeker bij
een wat duurder blad als De Gids was daartoe reden. De uitgever en in iets mindere mate de redactie hielden steeds dit leesgezelschappubliek in gedachten. Het eerste prospectus (augustus 1836) probeerde de `bestuurders van leesgezelschappen' te interesseren door te wijzen op het belang van een degelijk en actueel recenserend blad 12. Na
1900 verzekerde Van Kampen de adverteerders dat inmiddels `alle goede leesgezelschappen' op De Gids geabonneerd waren. Nieuwe abonnees zocht hij nu onder particulieren, aangezien de collectieve lezers hem geen meerinkomsten brachten 13. Als de
uitgever zich incidenteel met het redactiebeleid bemoeide (in de jaren dertig van deze
eeuw, toen De Gids commercieel een moeilijke tijd doormaakte), was het om de inhoud
meer te conformeren aan de wensen van `het leesgezelschappubliek', blijkbaar de kurk
waarop de uitgave dreef.
Een niet te onderschatten deel van dat publiek bevond zich in Nederlands-Indië. Al
rond 1850 waren er Gids-lezers in de kolonie, bij een potentieel publiek van totaal ca.
5000 personen 14. In deze periode betrok men uit het moederland voornamelijk nuttige, informatieve en periodieke lectuur, die op de sociëteit of in leesgezelschapsverband
geraadpleegd werd. Vanaf ongeveer 1880 begon, met de toenemende vestiging van Europeanen, de uitvoer van boeken naar Indië te groeien. Rond de eeuwwisseling bedienden firma's als Van Kampen en Tjeenk Willink Gids-abonnees in tenminste Batavia,
Semarang, Soerabaya en Bandoeng op Java, en Medan, Sabang en Padang op Sumatra15 . Voor de oorlog ontbrak dit tijdschrift zelden in de leestrommels' die een van de
belangrijkste vormen van lectuurvoorziening waren in de kolonie. Deze impressie v an
Rob Nieuwenhuys vindt steun in het Gids-archief: er waren in 1940 tussen de 100 en
200 Indische abonnees, dat is 15-30% van het toenmalige totaal. Toen het blad door
de oorlog zijn overzeese lezers niet meer kon bereiken werd dit niet alleen door Van
Kampen betreurd. De oprichting van het algemeen-culturele tijdschrift De Fakkel
(1940-1942) in Indië was mede bedoeld om het gemis van De Gids te compenseren 16
Oplage en verkoop, 1837-1940
Het is dus moeilijk te bepalen voor welk publieksbereik de oplage- en verkoopcijfers
staan. Toch zegt het wel iets dat een blad als De Gids een eeuw geleden, toen de Nederlandse bevolking eenderde van de huidige omvang had, de gemiddelde scholingsgraad lager lag en het blad verhoudingsgewijs duurder was, honderden abonnees meer
telde dan de ruim 1200 van nu, en via de leesgezelschappen waarschijnlijk zelfs een be-
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reik had van enkele duizenden lezers. In het totale tijdschriften- en informatieaanbod
nam het blad blijkbaar een andere, meer prominente positie in dan tegenwoordig.
De oplage van het tijdschrift is ook naar toenmalige verhoudingen lange tijd niet
groot geweest. Pas aan het eind van de vorige eeuw was De Gids een betrekkelijk groot
blad. Hij begon in 1837 met een waarschijnlijke oplage van ruim 300 en een intekening
van 220 abonnees, bij een prijs van f 12,- voor een jaargang. Concurrerende maandbladen als Het Leeskabinet en de Vaderlandsche Letteroefeningen stelden daar (bij ongeveer gelijke prijs) ruim 1700 en 1050 intekenaars tegenover, en een goedkoper weekblad als het Nederlandsch Museum 4000. De Franse Revue des Deux Mondes, een
voorbeeld voor De Gids, telde er 1500. Van zijn ongeveer 200 abonnees kon De Gids
nauwelijks bestaan 17. De geringe belangstelling in de eerste jaren reduceert Potgieters
directe invloed wel tot zijn ware proporties. Dat de oprichting van De Gids een vernieuwing van de letteren, het nationaal besef en de politiek betekende, is niet zozeer een
feitelijk juiste als wel een symbolische voorstelling 18. Waarschijnlijk waren de kritische
toon en de grondige geleerdheid van de bijdragen weinig geschikt om het gezochte leesgezelschappubliek voor De Gids te winnen. Potgieter zal overigens door de geringe aanhang niet zijn gaan twijfelen aan zijn aspiraties van nationale hervorming: hij wilde
slechts de cultuurdragers bereiken; pas hun verbeterde arbeid zou op de burgerij werken. Maar uitgever Beijerinck had andere verwachtingen gekoesterd. Zijn bedoeling
was geweest de Vaderlandsche Letteroefeningen te beconcurreren met een goed, gemoedelijk en populair, niet met een moeilijk en vernieuwend blad. Toen de afzet teleurstelde en De Gids verliesgevend bleef, deed hij hem eind 1840 over aan zijn leerling P.N.
van Kampen, die zich in 1841 zelfstandig vestigde als boekhandelaar en uitgever19.
In de jaren 1840 nam de verkoop toe tot 400 (oplage 525 in 1847), genoeg om de
uitgever een bescheiden winst te garanderen. Evenals zijn voorganger was Van Kampen
een kwaliteitsbewuste maar voorzichtige ondernemer. Omdat zijn ervaring was dat het
publiek niet van nieuwigheden hield, ging hij in 1847 maar schoorvoetend accoord met
de wens van de redactie De Gids nog minder tot de letterkunde te beperken en hem om
te vormen tot een degelijk-informerend, actueel en opinievormend blad. Inderdaad
sloeg de nieuwe formule maar heel langzaam aan bij het bedoelde publiek, de vanaf
1848 geëmancipeerde en medeverantwoordelijke burgerij. Tien jaar lang stagneerde de
verkoop onder de bereikte 400. Waarschijnlijk ook was De Gids, die in 1848 ondubbelzinnig koos voor Thorbeckes liberalisme, politiek te controversieel; de doctrinaire
richting had immers nog maar een smal maatschappelijk draagvlak20.
Van 1858 tot 1865 geven de beschikbare cijfers een gestage groei te zien, waarschijnlijk voor het eerst sinds 1848. Het aantal geabonneerden steeg met gemiddeld 50
per jaar, van ca. 420 in 1857 tot ca. 840 in 1865 (oplage 950). En dit ondanks een prijsverhoging in 1863 (van f 12,- naar f 15,-) en concurrentie van het nieuwe Haagse liberale weekblad De Nederlandsche Spectator (met een oplage van ca. 2000) 21 . Deze opmars viel samen met de keuze van De Gidsvoor het theologisch modernisme, dé kwestie
die in deze jaren het publieke debat beheerste. Er was, dat toont ook De Nederlandsche
Spectator, blijkbaar een groeiend publiek dat zulke vrijzinnigheid waardeerde. Het be-
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trekkelijke succes van De Gids in deze periode ondersteunt de veronderstelling dat het
liberalisme meer aanhang verwierf onder de burgerij.
Over de periode 1865 tot 1887 zijn geen cijfers bekend, maar waarschijnlijk zette de
regelmatige groei door, van de ca. 840 abonnees in 1865 naar ca. 1500 in 188722 . Het
geruchtmakende uittreden van Potgieter en Busken Huet in 1865 lijkt geen nadelige invloed te hebben gehad. Eerder ontstaat de indruk dat De Gids, nu minder polemisch en
vertegenwoordiger van het gevestigde, gouvernementele liberalisme, `ingeburgerd' raakte en daardoor meer leesgezelschappen aan zich bond. Van de letterkundig georiënteerde maand- of tweemaandelijkse bladen was De Gids in het laatste kwart van de eeuw veruit het grootst. De nu geavanceerde Nieuwe Gids had 500 abonnees (tussen 1885 en
1892), zijn opvolgers het Tweemaandelijksch Tijdschrift (1894-1902) en de XXste Eeuw
(1902-1908) tussen de 650 en 700. Duidelijk groter was het publiek voor weekbladen.
Internationaal vergeleken bleef De Gids zeker niet achter bij soortgelijke Duitse en Britse bladen, alleen bij de geweldig succesvolle Franse Revue de Deux Mondes23.
De oplage van De Gids lag in de jaren negentig tussen 1750 en 1900. De top werd
bereikt in 1901, met een oplage van 2100 en een verkoop van 1900. Hiervoor was wel
het schandaalsucces van Couperus' feuilletonromans De Stille Kracht en Langs lijnen
van geleidelijkheid in 1900 verantwoordelijk; de aanmeldingen overtroffen de opzeggingen24. Ook in het algemeen vond blijkbaar de meer esthetische koers die het blad
sinds ongeveer 1890 volgde instemming. Minder zeker is of die inhoudelijke verschuiving op zich een sterk effect had op de groei van het aantal lezers. Deze zette immers al
eerder in. Wel zijn er aanwijzingen dat De Gids inmiddels ook een publiek onder de sociale en intellectuele elite begon te bereiken. Tegelijk gingen meer exemplaren naar het
buitenland: naar Nederlands-Indië en na 1900 ook naar België, Zuid-Afrika en andere
landen waar Nederlanders werkzaam waren, en naar buitenlandse bibliotheken. Geabonneerd was zelfs prins Roland Bonaparte (1858-1920), achterneef van Napoleon I25.
Toch zette vanaf 1902 een langzame daling in, naar ongeveer 1600 tot 1700 kopers.
De verklaring zal wel liggen in de oprichting van het maandblad Onze Eeuw (19011924), een conservatieve tegenhanger van De Gids, bedoeld voor diegenen die het
estheticisme, de romans van Couperus en de vrijzinnig-democratische koers afkeurden.
Ook het literaire Groot Nederland (1903-1944), waaraan De Gids Couperus verloor,
werd een duidelijke concurrent. Verwey's ambitieuze tijdschrift De Beweging (19051919) lijkt met zijn gemiddeld 280 abonnees geen serieuze bedreiging te zijn geweest26.
Tot 1914 zijn de gegevens overigens schaars. Vanaf dat jaar zijn alle halfjaarcijfers bekend en deze bieden de trieste aanblik van geleidelijke maar onstuitbare achteruitgang.
Tot 1916 handhaafde De Gids zich, met 1682 abonnees. Een viertal door de oorlogsomstandigheden noodzakelijke prijsverhogingen tussen 1916 en 1920, die de kosten
van een abonnement van f 15,- op f 27,50 brachten, bleken funest, hoewel ook de concurrentie in prijs meesteeg. In 1926 werden nog maar 1250 abonnementen afgezet, in
het jubileumjaar 1936 slechts 681, in 1940, toen Nederlands-Indië onbereikbaar werd,
490. Pas in 1945 vond een kortstondige opleving plaats (725). De jaarlijkse daling verliep regelmatig, met dramatischer momenten in 1919-1920 (verlies van 140 abonnees,
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door sterke prijsverhoging), 1931-1932 (150 abonnees, toen de crisis inzette) en natuurlijk 1940-1941. Ook prijsverlagingen (in 1924 tot f 25,- en in 1933 tot f 20,-)
konden het tij niet meer keren en bewerkten hoogstens een vertraging van de neergang
(1924-1929 en 1936-1940)27.
Dit duidt erop dat de oorzaken structureel waren. Om te beginnen volgde de achteruitgang het ritme van de economische conjunctuur (1916-1923,1924-1929,19291932-1936). Het is ook waarschijnlijk dat met de uitbreiding van openbare bibliotheken sinds het begin van de eeuw het aantal leesgezelschappen afnam: het resultaat van
deze ontwikkeling was misschien een verruiming van het publiek, maar tevens een verminderde afzet van abonnementen. Zekerder is dat na 1900 De Gids als publiekstijdschrift gemarginaliseerd werd door de opkomst van allerlei geïllustreerde populair-burgerlijke bladen, weekbladen met een grotere actualiteitswaarde en kranten met kunsten literatuurrubrieken. De algemene schaalvergroting in oplagen, van honderden of
duizenden naar tienduizenden, kon een tijdschrift van het type van De Gids niet meemaken. Voor 1900 was er een veel geringere afstand geweest tussen dit maandblad en
kranten als Het Handelsblad NRC en Het Vaderland met hun oplagen onder de tienduizend28 . Geconfronteerd met de opkomst van een actueel gerichte massapers koos de
redactie bewust voor behoud van beschouwelijkheid, duurzaamheid en een enigszins
deftig karakter29. In de categorie literaire of culturele maandbladen sloeg De Gids in de
jaren dertig overigens niet eens een slecht figuur.3°
Het is dan ook de vraag of de achteruitgang wel inderdaad zozeer aan de compromisloze degelijkheid van de inhoud te wijten is als J.W. van Kampen meende. De uitgever drong in de jaren dertig aan op meer literatuur en minder wetenschap die het blad
te exclusief en ontoegankelijk maakte voor het 'algemeene, hoofdzakelijk leesgezelschappubliek' waarvan zijns inziens het voortbestaan afhing. Hij voelde er weinig voor
toe te leggen op bijdragen over pre-Helleense wiskunde die meer bij de KNAW op hun
plaats waren31 . De Van Kampens hebben zich steeds nette maar behoedzame uitgevers
getoond, nooit idealisten. Een bescheiden winst w as voldoende, maar nimmer zijn zij
bereid geweest op de uitgave van het tijdschrift toe te leggen. Juist in de moeilijke jaren
dertig, toen incidenteel verlies werd geleden, maakte de uitgever duidelijk De Gids primair te beschouwen als een commercieel project dat winst behoorde op te leveren. De
redactie vond daarentegen dat de Van Kampens in het algemeen te weinig de imponderabele voordelen van de uitgave erkenden, zoals het prestige, de contacten met auteurs en het netwerk van nuttige relaties dat de Gids-kring vormde32. Inderdaad was in
de negentiende eeuw de opbouw van het fonds nauw met De Gids verbonden geweest.
Ondanks de marginalisering bleef De Gids betrekkelijk invloedrijk. Eerbiedwaardige
ouderdom en gecultiveerde traditie verleenden hem in het conse rvatieve vooroorlogse
Nederland een bijzonder prestige. De kring van redactie, auteurs en lezers maakte nog
deel uit van, of had toegang tot, academische, bestuurlijke en politieke elites.
Reconstructie v an publieksgroepen

Dit overzicht van het publieksbereik bevat al indicaties omtrent de aard van dat pu-
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bliek. Dieper dan tot plausibele suggesties kunnen wij met het beschikbare materiaal
ook niet reiken. Ik bespreek hierna wel enkele arbeidsintensieve methoden om aan gegevens te komen, maar de vraag is of het belang van die gegevens evenredig is aan de onderzoeksinspanning. Het anonieme bibliotheekpubliek zal bovendien altijd buiten
beeld blijven. Welke bronnen en methoden kan de onderzoeker benutten bij het samenstellen van een compositiefoto van het publiek, als er geen lezersadministratie bewaard is? Men zou de bronnen kunnen verdelen in twee groepen, waarvan de eerste het
beoogde of vermeende publiek en de tweede het feitelijke publiek zichtbaar maakt. Het
geïntendeerde publiek kan worden afgeleid uit de inhoud en prijs van het tijdschrift, uit
de prospectussen en uit advertentiemateriaal. Feitelijke lezers vertonen zich in lezersbrieven en inzendingen, kopers in boekhandelsadministraties en lezersgroepen in leesgezelschapsarchieven en bibliotheekcatalogi.
De inhoud als indicator
Auteurs richtten zich impliciet of expliciet tot een publiek waarvan zij meenden, verwachtten of hoopten dat het De Gids las. Door hun opinies, stijl, toon en verwachtingen creëerden zij een `wij'-groep temidden van `zij'-groepen. Wie behoorden er tot het
toegesproken publiek? Gaat men op de inhoud van De Gids af, dan was de `impliciete
lezer', zoals hij in de literatuurwetenschap heet, de hoog opgeleide mannelijke grootburger van uitgesproken liberale en (vrijzinnig-)protestantse signatuur. Voor vrouw en
kinderen was het blad niet bedoeld, maar dat ook zij het gedeeltelijk lazen, nam men
wel aan. Na 1875 lijken auteurs rekening te houden met nieuwe lezers: niet academisch
of humanistisch gevormden, het hele burgerlijk gezin. In het Interbellum werd toch
weer een intellectueel zeer gevorderd publiek verondersteld en meenden auteurs ook dat
De Gids toegang had tot politici en beleidsmakers. Ruim een eeuw lang sprak het tijdschrift wel over katholieken, orthodox-protestanten of confessionelen, over aristocraten
en kleine burgerij, over armen, arbeiders, socialisten en radicalen – maar niet tot deze
groepen. Vertrouwdheid van het `eigen' publiek met deze kringen werd niet vanzelfsprekend geacht.
Is de inhoud als indicator betrouwbaar? De mening van auteurs of de inhoud op
zichzelf is niet voldoende voor een publieksreconstructie. Het oudere `sociologisch-litteraire' onderzoek bijvoorbeeld kon nog niet meer doen dan zich een publiek voorstellen bij de verschillende literaire stijlen. Het recente onderzoek naar de spectatoriale geschriften toont dat in deze moraliserende publicistiek effectief gespeeld werd met
gefingeerde lezers; de bedoeling van deze bladen was misschien bovenal een burgerlijk
publiek te scheppen. Voorzichtigheid is dus geboden33. Toch kan een tijdschrift dat anderhalve eeuw bestaat zich niet duurzaam en structureel in zijn publiek vergissen. Een
boek is een eenmalige aanschaf; aan een tijdschrift verbindt men zich voor langere tijd.
Niveau, prijs en aard van het blad selecteren een bepaald publiek. Een tijdschrift vindt
niet zomaar, het vormt zich ook een publiek, eerst door zijn programma, op den duur
ook door reputatie. De Gids blijkt na enige tijd een bepaalde kring, of kringen, te hebben kunnen binden of formeren. Er was kennelijk een groep lezers die met de inhoud
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sympathiseerde, het niveau aankon en zich een betrekkelijk duur abonnement permitteerde (al waren er natuurlijk ook lezers zonder eigen abonnement). Blijkbaar bestond
dat publiek, in sociaal, levensbeschouwelijk en politiek opzicht, inderdaad globaal uit
goed opgeleide, standsbewuste grootburgers, relatief vrijzinnige protestanten (incidenteel een vrijzinnige katholiek), en liberalen, rond 1850 van Thorbeckiaanse richting,
rond 1890 inmiddels van conservatieve signatuur en in het Interbellum in een weinig
gemarkeerde zin.
Voor niet-hoogopgeleide lezers w as aan De Gids weinig te beleven. De wetenschappelijke recensies voor 1848 en de zware theologische en filosofische beschouwingen in
de negentiende en twintigste eeuw stelden bepaald hoge eisen en waren vaak gericht tot
vakgenoten. Voor diverse disciplines gold De Gids lang in de negentiende eeuw nog als
semi-vakblad. Na 1900 wilde hij een brug vormen tussen wetenschappelijk specialisme
en publiek. Hoe moeilijk dat soms w as blijkt als wij zelfs redacteuren nederig horen bekennen: `zulke stukken wekken in mijn onphilosophisch hoofd slechts ontzag. Hier en
daar doet een lichtflits mij er een stukje van volgen en dan vind ik het interessant' 34 . In
de vorige eeuw werd vertrouwdheid met vreemde en kl as sieke talen verondersteld; soms
kreeg de lezer zelfs onvertaald Hebreeuws of Arabisch voorgezet. Pas na 1875 begonnen
auteurs zich toeschietelijker te tonen. Binnen- en buitensluitend werkte ook de conventionele eruditie, het fonds van historische of mythologische verwijzingen en citaten
uit de wereldliteratuur waarmee de bijdragen doorspekt waren. Wie zijn klassieken,
Goethe of vaderlandse geschiedenis niet kende, las De Gids als een vreemde. Gaat men
af op de besproken onderwerpen en vraagstukken dan verschijnt een welgesteld en
maatschappelijk leidinggevend publiek, burgers die naar de schouwburg en de concertzaal gingen en filantropische en culturele instellingen bestuurden.
Prospectussen

De prospectussen, gericht tot potentiële abonnees of adverteerders, bevatten weinig
specifieke informatie. Wie leest "de Gids"?', vroeg een prospectus van 1932, maar het
antwoord w as meer vleiend en wervend dan informatief: `Ieder ontwikkeld mensch, die
op de hoogte wil blijven van de geestelijke stroomingen van zijn tijd, – die de beste lectuur wenscht – kortom die méér dan louter stoffelijke belangen kent'. Interessanter is
dat De Gids zich in deze periode van verzuiling en specialisatie profileerde als tijdschrift
voor `een algemeen-Nederlandsch intellectueel publiek' en `het Nederlandsch beschaafd gezin', los van groeps- en partijbinding. Voor het overige verzekerden de prospectussen (1889, 1908, 1915) slechts dat De Gids alle beschaafde leesgezelschappen
bereikte en het meest verspreide van de serieuze maandbladen was. Duidelijk is de gerichtheid op leesgezelschappen35.
Advertentiemateriaal
Een onzekere maar `belangeloze' bron vormt het advertentiemateriaal in het tijdschrift.
Adverteren kost geld en adverteerders maken dus bij hun keuze een schatting van het
publiek. Reclame en aankondigingen geven een indicatie van de kring die verondersteld
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werd De Gids te lezen: man, vrouw of gezin, beroepsgroepen, sociale positie, welvaartsen ontwikkelingsniveau. Meestal ontbreekt dit leerzame materiaal omdat het bij het inbinden van de jaargangen verwijderd wordt, maar in elk geval vanaf 1860 bevatte het
blad advertenties. Tot na 1900 betrof het bijna alleen reclame voor boeken en tijdschriften, van Van Kampen zelf of van andere uitgevers. Na 1910 werd dit aanbod verrijkt met advertenties voor onder meer woninginrichting, voedingsmiddelen, een particulier opleidingsinstituut en kantoormateriaal36.
Wat blijkt hieruit? Ten dele verschijnt hetzelfde goedopgeleide, betrekkelijk welgestelde en maatschappelijk-cultureel leidinggevende publiek: gemeentebestuurders, beleidsmakers op koloniaal gebied, voogden en hoofden van scholen en opvoedingsinrichtingen, bestuurders van leesinrichtingen en van het Nut, mensen die hun kinderen
naar een duur internaat lieten gaan. Maar er zijn uitbreidingen en accenten die de inhoud van De Gids niet direct doet vermoeden. De advertenties betroffen het hele gezin
en huiselijk leven van de burger: de vrouw als huisvrouw en als lezer, voeding, scholing
en lectuur voor kinderen, inrichting en verzorging van het huis. Aangesproken werden
ook mensen werkzaam in handel, bedrijf en scheepvaartwereld, beroepsgroepen die
geen stempel op de inhoud drukten. Verder was veel geadverteerde lectuur bedoeld
voor degenen die in het lager en middelbaar onderwijs werkten of daarvoor verantwoordelijk waren. Geadverteerde boeken werden overigens zeker niet als regel in De
Gids besproken. Inhoud en advertentierubriek stonden naast elkaar.
Correspondentie met en over lezers

Niet het geïntendeerde maar het feitelijke publiek vertoont zich, zij het niet systematisch, via het redactiearchief en in correspondentie van direct bij De Gids betrokkenen.
Ook deze gegevens bieden slechts een impressie. Ze dienen eigenlijk vooral ter correctie of controle van het bovengegeven beeld.
Ten eerste zijn er brieven van lezers. In het geval van De Gids zijn deze zeldzaam en
wat willekeurig aanwezig. De mate van representativiteit is onduidelijk. Soms reageerden politici, zoals in 1886 minister Heemskerk of in 1893 oud-minister Rochussen37.
Lezers die zich over iets beklagen, menen vaak namens een groep of zelfs hèt publiek te
spreken. De predikant Mensinga waarschuwde in 1847 de redactie dat De Gids ook
door vrouwen gelezen werd en dat daarom al te expliciete fysiologische terminologie in
wetenschappelijke recensies behoorde te worden vermeden38 . Een van de lezers die zich
druk maakten over de `pornographische' romans van Couperus in jaargang 1900 was de
weduwe Hoekstra-Van Geuns die en passent een typering gaf van het publiek. De Gids
was `een tijdschrift van goeden huize', voor `beschaafde en ontwikkelde, of naar ontwikkeling strevende, menschen' en werd niet enkel door wereldwijze estheten gelezen,
maar,
meer dan gij misschien vermoedt, in de huiskamers van mannen en vrouwen die
na dagen van inspannenden arbeid om den broode zich een paar vrije uren weten
te veroveren en geen grooter genot kennen dan zich een wijle te ontrukken aan
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den uitdoovenden invloed van den dagelijkschen sleur door het lezen van goedgeschreven studiën over onderwerpen van wetenschap en kunst, door zich op de
hoogte te stellen van sociale vragen en zich te verkwikken aan juweeltjes van proza
en poëzie.
Door Couperus kon men De Gids niet meer in de huiskamer hebben, waar opgroeiende jongeren zulke lectuur in handen konden krijgen als vader onverwachts `werd afgeroepen naar de fabriek of het kantoor of bij een patient'. Blijkbaar gaat het hier om het
grootburgerlijk milieu. Niet helemaal duidelijk is of de schrijfster dezelfde kring bedoelde, toen zij toevoegde dat De Gids `voor velen' gold als `de bijna eenige bron om
hun kennis te vermeerderen, hun intellect te ontwikkelen en zich een oordeel te leeren
vormen over sociale en politieke vraagstukken'39.
Naast zulke reacties van lezers is er de correspondentie met inzenders van niet-gevraagde bijdragen. Publiek en medewerkers vormen geen strikt gescheiden kringen.
Ook hier betre ft het mensen die zich kennelijk met het blad verwant voelen. Niet
noodzakelijk abonnees, maar toch min of meer regelmatige lezers. Representatief is deze groep slechts voor het meest actieve deel van het publiek – de potentiële auteurs.
Hun titel, functie en woonplaats geven een indicatie van het opleidingsniveau, de maatschappelijke positie en de verspreiding van (een deel van) het Gids-publiek. In het redactiearchief is een kopieboek van uitgaande brieven (1843-1856) dat zulke informatie
bevat40 . Van de ruim 180 personen die met het tijdschrift in contact stonden was tenminste 75% universitair gevormd, zeker 46% ook gepromoveerd, en 10% hoogleraar.
Juristen en theologen waren het best vertegenwoordigd, gevolgd door medici en als docent werkzame filologen. Zo'n 10% van de correspondenten had zeker niet gestudeerd;
zij waren officier, werkzaam in handel en bedrijf, scheepsgezagvoerder of welgesteld
ambteloos burger. Van ongeveer 15% is de status onduidelijk. Al vrij vroeg was de verspreiding van De Gids nationaal, althans onder een smalle intellectuele bovenlaag. Weliswaar zaten de meeste correspondenten in Leiden (30), Amsterdam (26) en Den Haag
(22), maar met uitzondering van Limburg was de provincie behoorlijk vertegenwoordigd: de helft van het aanbod uit de provincie betrof spontane inzendingen. De correspondentie rond 1930 levert ongeveer hetzelfde beeld op, al ontbreekt hier een dergelijke regelmatige bron.
Klantenboeken, leesgezelschapsarchieven en catalogi
Harde gegevens kunnen verder alleen gewonnen worden langs een omweg en door uitgebreid stelselmatig onderzoek waarvan ik hier slechts het principe uiteen kan zetten.
Een erkende bron in het lezersonderzoek zijn de bewaard gebleven `klantenboeken' van
enkele grote boekwinkels en uitgevers-boekverkopers, zoals Van Benthem en Jutting in
Middelburg, Luchtmans/Brill in Leiden, E rven Bohn in Haarlem en Tjeenk Willink in
Zwolle41 . Relevant voor De Gids zijn natuurlijk ook de enkele overgebleven brievenboeken van de eigen uitgever Van Kampen (1890-1913). Integraal of steekproefsgewijs
doorgenomen, tonen deze bronnen de kopers van De Gids, soms met titels en woon117
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plaats. Aanvullend prosopografisch onderzoek kan dit nog vage beeld verscherpen. Men
mag aannemen dat de Gids-kopers van plaatsen als Middelburg, Leiden, Haarlem en
Zwolle een juiste indruk geven van het publiek als geheel. Het (midden-)negentiendeeeuwse publiek van De Gids omvatte dan leden van de locale (of regionale) bestuurselite, kantonrechters, artsen, predikanten, hoogleraren, ambteloze renteniers, zakenlieden,
leraren maar ook wel een kapitein, chirurgijn-majoor en belastingontvanger 42. Overigens waren niet alle klanten kopers; vrij vaak werden losse afleveringen tegen betaling
van de boekhandel geleend, ook door de baron en de jonkheer. De waarde van klantenboeken als bron moet niet overschat worden. De leners, kopers en geabonneerde instellingen vormen maar zelden `typische' Gids-lezers: vaak lazen zij tegelijk allerlei
periodieken van een ander gehalte.
Behalve in boekhandelsadministraties kan men de lezers ook zoeken in de archieven
van leesgezelschappen en via catalogi van leesinrichtingen (leesmusea, schoolbibliotheken, Nutsbibliotheken, openbare leeszalen). Als er archieven beschikbaar zijn van leesgezelschappen en bibliotheken die in de klantenboeken als koper vermeld staan, krijgt
men zicht op de sociale positie en levensbeschouwelijke oriëntatie van groepen lezers.
Het is echter ook mogelijk om zulk onderzoek niet vanuit de klantenboeken te doen
maar in een bepaalde plaats of regio, die dan als pars pro toto geldt: welke leesgezelschappen en bibliotheken hadden een abonnement en welk soort publiek vertegenwoordigden zij? Aangezien echter zeker niet alle geabonneerde instellingen een archief
hebben nagelaten, kan een eenzijdig of vertekend beeld ontstaan. Nader onderzoek
naar de in de klantenboeken voorkomende leesgezelschappen is hier niet gedaan; wel
zijn gegevens verwerkt uit oriënterend onderzoek naar leesgezelschappen in de Noordelijke provincies43. Over het bereik dat De Gids had via verschillende typen bibliotheken, is nog weinig bekend.
Compositieportret van het publiek rond 1850, 1890 en 1930.
Welke indruk van het Gids-publiek ontstaat nu uit de combinatie van al dit ongelijksoortige materiaal? Hoewel er zeker constanten zijn, is het onhistorisch om te suggereren dat er gedurende een eeuw hetzelfde publiek zou zijn geweest. Ik kies daarom drie
willekeurige momenten op veertig jaar afstand van elkaar, rondom 1850, 1890 en
1930, voor een poging tot publieksreconstructie.
Midden negentiende eeuw lag de oplage rond de 500, waarvan er 400 verkocht werden. Een relatief groot deel, honderd exemplaren, vond verspreiding als ruilabonnement en in de eigen kring van medewerkers, die dus in niet onbelangrijke mate voor eigen parochie preekten. De inhoud lijkt niet bedoeld om het blad populair te maken: het
bevatte weinig bellettrie, de literaire kritiek oordeelde hard over de schrijvers die bij het
publiek in de gunst stonden en de wetenschappelijke bijdragen waren vaak zware kost,
ook voor ontwikkelde lezers. Maar vooral limiteerde De Gids zijn publiek door zich niet
alleen in te laten met politiek, maar zich bovendien voor Thorbecke en een principieel
liberalisme uit te spreken in een periode toen deze richting nog weinig aanhang had.
Het blad uitte zich niet sterk anti-katholiek, maar richtte zich tot een enigszins kritisch
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protestants publiek, blijkens de soort van theologische bijdragen, de kring van medewerkers en de schatting van de auteurs. De veronderstelling van een recensent, dat De Gids
relatief veel belangstelling vond bij `dissenterse' predikanten, dus onder doopsgezinden,
remonstranten en lutheranen, vindt enige bevestiging in de samenstelling van de eigen
kring en in de keuze van onderwerpen 44. De maatschappelijke groep waarmee het tijdschrift zich associeerde was de goed opgeleide (meestal humanistisch gevormde) hogere
burgerij. Hierop wijzen althans de onderwerpen, stijl, sociaal-economische standpunten
en profilering tegenover andere sociale groepen, van de aristocratie tot de `vierde stand'.
Dit beeld vindt ondersteuning in de beschikbare gegevens over daadwerkelijke lezers
en geabonneerden. De Gids kon in elk geval worden aangetroffen in de universiteitsbibliotheken, in de beperkt toegankelijke, sociëteitachtige leesmusea en bij leesgezelschappen van standing, zoals `Miscens Utile Dulci' te Leiden, het `Leesgezelschap van
1768' te Groningen, `Nuttig en Aangenaam' te Middelburg of `Moderata Durant' te
Hoogeveen45 . De leden van dergelijke gezelschappen behoorden tot de plaatselijke notabelen: jonkheren, hoogleraren, stedelijke bestuurders, rechters, advocaten en notarissen, artsen, predikanten, officieren, apothekers, kostschoolhouders, fabrikanten en
handelslieden, en soms `dames'. Waarschijnlijk bereikte De Gids een sociaal gelimiteerd
publiek, maar wel, naar de nationale bedoelingen van het blad, een landelijke bovenlaag, van Schoondijke in Zeeuws-Vlaanderen tot Makkum in Friesland46
Onderzoek in de Middelburgse klantenadministratie suggereert dat De Gids tot ongeveer de jaren 1850 meer door particulieren dan door leesgezelschappen gekocht werd.
Na 1860 waren de kopers vooral – en tenslotte bijna alleen nog – leesgezelschappen. En
van alle gezelschappen die bij Van Benthem en Jutting klant waren, w as rond 1850
15%, na 1880 35 tot 40% op De Gids geabonneerde7. Dit zou kunnen duiden op toenemende acceptatie van het blad, dat rond 1850 nog exclusief was of als controversieel
gold. De particuliere lezers die bekend (en hiervoor genoemd) zijn, behoren tot dezelfde groep als de leesgezelschappen. Dat `eenvoudige Geldersche boerenlui' (rentenierende papiermakers) De Gids lazen, `ofschoon zij lang niet alles begrijpen', gold kennelijk
nog in 1864 als zo curieus, dat redacteur Vissering er gelijk over naar Potgieter schreef,
toen hij deze lectuur bij zijn vakantie-buren aantrof48.
Rond 1890 was de situatie gewijzigd. De oplage bedroeg nu 1750 exemplaren en de
afzet was sinds 1850 vervie rvoudigd. Er lijkt sprake van een toenemende `verburgerlijking', misschien ook van een zekere `democratisering' en van een grotere internationale verspreiding van De Gids. Inhoudelijk was het blad inmiddels van conservatief-liberale signatuur. Het verzette zich tegen kiesrechtuitbreiding, de politieke mobilisatie van
de confessionele middenstand en socialistische agitatie. Kennis van het socialisme, de
toestand van de arbeiders en het kleinburgerlijke confessionele milieu werd bij het eigen
publiek niet verondersteld. De redactie van deze periode was naar sociale samenstelling
de meest elitaire die het blad ooit gehad heeft. De toon, onderwerpskeuze, esthetiek en
maatschappijbeschouwing getuigden – soms onbedoeld – van zelfgenoegzame burgerlijkheid. Met toneel- en muziekrubrieken bediende De Gids de welgestelde burgerij. De
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geadverteerde boeken en tijdschriften zochten hetzelfde publiek: het burgerlijk gezin,
kunstminnaars en mannen werkzaam in zaken, bedrijf en onderwijs. Ook de typering
van briefschrijfster mevrouw Hoekstra heeft op deze lezers betrekking: de hardwerkende ondernemer, zakenman of arts en hun gezin.
De Gids was geen `jong' tijdschrift meer. In 1874 begonnen de jong-liberalen een eigen blad, Vragen des Tijds; in 1885 kreeg het esthetisch en politiek vernieuwingsstreven
in De Nieuwe Gids een orgaan. Het toenmalige beeld van De Gids blijkt uit een typering in het Nieuwsblad voor den Boekhandel (1886): een `voornaam' blad, dat `door ouders en patroons als de deftige, betrouwbare Gids' aan jongeren werd voorgehouden49.
Toch was de politieke signatuur niet bepalend. Want tegen 1900 koos De Gids voor de
democratisch-vrijzinnige en een veel minder conservatief-moraliserende richting, zonder dat dit de aanhang schaadde. Of men moet aannemen dat het publiek de wending
meemaakte. Levensbeschouwelijk bleef het tijdschrift ethisch-protestants georiënteerd.
Volgens redacteur Van Hall werd het blad uit christelijke leesgezelschappen geweerdSO
Een andere vraag is of De Gids toegankelijker werd voor een nieuw publiekssegment.
Zeker tot 1865 had het blad zich vooral gericht tot de cultuurproducenten: intellectuelen
en vakgenoten schreven voor elkaar en discussieerden wel in aanwezigheid van, maar niet
voor het publiek. Aan het eind van de eeuw lijkt de verhouding van het blad tot zijn publiek veranderd. Enerzijds werden zijn opvattingen conventioneler, anderzijds werd het
een soort publieksvoorlichtende autoriteit. Rond 1890 vond de redactie dat een Gids-criticus niet schreef `voor de koks maar voor de gasten' S1 . Inderdaad traden sinds de jaren zeventig de recensenten meer en meer op als keurmeesters ten behoeve van de leesgezelschappen. Met de professionalisering nam de afstand van de wetenschap tot het publiek
toe en werden de Gids-auteurs deskundigen die belangstellende leken uitleg gaven, al bleef
dit 'haute vulgarisation'. Het conventionele geleerdheidsvertoon nam af. Misschien zag
Busken Huet deze ontwikkeling, toen hij in 1878 afkeurde dat tijdschriften als De Gids,
in plaats van de standaard van de Nederlandse cultuur te zetten, `sedert de opkomst van
het middelbaar onderwijs, de geabonneerden behandelen als eene klasse leergrage knapen
en meisjes, aan welke een docent kollege staat te geven'52.
Zijn er andere aanwijzingen voor deze tendens? Dat `alle goede leesgezelschappen'
geabonneerd waren is meer een waardeoordeel van de uitgever dan een feit53. Wel zou
het kunnen dat De Gids steeds meer een tijdschrift werd voor de leesgezelschappen.
Maar waren dat ook andere, minder exclusieve gezelschappen? De beschikbare gegevens
bieden geen zekerheid. De Gids vond echter niet alleen verspreiding via leesgezelschappen. Een aanwijzing dat het blad een wat breder, naar ontwikkeling en voorlichting
strevend publiek ging bereiken (of een publiek dat maatschappelijk wilde stijgen door
zich aan de kennis en waarden van de sociaal-culturele elite te conformeren), vormt zijn
verschijnen in middelbare-schoolbibliotheken, in de modelcatalogus voor de volksbibliotheken van het Nut en in de openbare leeszalen die na 1900 ontstonden juist om
de standenscheiding in kennis, informatie en verstrooiing weg te nemen S4. Volksbibliotheken en afdelingen van de Bond van Boekverkopersbedienden vroegen de uitgever
om presentabonnementen S5 . Er was dus zeker een nieuwe belangstelling van `onderaf .
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Rond 1930 is het beeld weer veranderd. Het bedoelde en het werkelijke publiek lijken
sterker uiteen te lopen en een groter deel van het publiek wordt voor uitgever, redactie
en onderzoeker anoniem. Er waren nog ongeveer 1100 abonnees, maar hun aantal liep
met gemiddeld meer dan 50 per jaar terug. Dit proces lijkt zich overigens te hebben
onttrokken aan het oog van het publiek en de pers, die De Gids bij zijn eeuwjubileum
(december 1936) huldigde. Juist in deze jaren presenteerde hij zich als `het nationale
tijdschri ft ' voor een algemeen intellectueel publiek; de overige pers erkende de aanspraak op deze titel56. Boven verzuiling, generatie en specialisme, zonder binding aan
een programma, richting of stijl wilde De Gids het blad zijn dat als enige de `nationale
cultuur' vertegenwoordigde 57. Maar de verhouding tot het publiek was andermaal gewijzigd. In zijn begintijd was het tijdschrift er om de cultuurdragers op te voeden en zo
de burgerij te vormen. Rond 1890 richtte het zich naar zijn burgerlijk publiek. Nu beschouwde de redactie De Gids als een monument dat zijn bestaansgrond had in zijn traditie en verantwoordelijkheid voor de `nationale cultuur'. Het publiek was er om deze
nobele onderneming te ondersteunen en moest zich maar tot het peil van het tijdschrift
verheffen.
Nog steeds gold het blad als liberaal. Van deze strekking was het politieke commentaar, de lezers kregen een liberaal stemadvies en reflecties op het liberalisme waren hier
op hun plaats58 . Maar dit liberalisme stond nu vooral voor algemeenheid of neutraliteit,
de overblijvende positie in een verder geheel verzuilde samenleving. De maatschappijen cultuurbeschouwing was conservatief en vooral hautain-antimodernistisch. De Gids
was beschaafd-antidemocratisch en zeker nog antisocialistisch gezind. Met zijn hang
naar traditie, nationale, burgerlijke waarden en `moreel gezag' onderscheidde De Gids
zich minder dan voorheen van confessionele bladen. Door het redacteurschap van Anton van Duinkerken (vanaf 1934) werd voor het eerst ook voor het katholieke volksdeel
de afstand kleiner59. Toch was het verzet in eigen kring tegen duidelijk katholieke manifestaties nog voldoende om te verhinderen dat Van Duinkerkens `Ballade van den
Katholiek' in De Gids afgedrukt werd (1935) en protestanten zich voor het hoofd gestoten zouden kunnen voelen 60. Duidelijk protestants was het blad overigens niet meer.
Het toonde nog wel een ernstig en ethisch humanisme vanuit een algemeen-christelijke inspiratie.
In de nog steeds gesegmenteerde maar vergeleken met de negentiende eeuw meer
grootschalige en diffuse samenleving van het interbellum laat het potentiële lezerspubliek zich moeilijker afleiden uit de inhoud van De Gids, die bovendien zelf minder een
stellige richting toonde. Welke verwachtingen hadden lezers en inzenders? Zij veronderstelden dat het blad een vrij groot, algemeen, intellectueel en leidinggevend publiek
bezat. Via De Gids meende men een niet tot vakgenoten beperkt en een nationaal denkend publiek te bereiken. Hier w as het forum voor degelijk behandelde onderwerpen
van nationaal belang. Het blad werd geacht toegang te hebben tot `leidende kringen':
hoge ambtenaren, politici, beleidsbepalende instanties. Men zocht het voor discussieen pressiestukken op het gebied van onderwijs, defensie, economie, koloniaal bestuur
en buitenlandse politiek. Zijn bekendheid en prestige verleenden De Gids inderdaad die
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toegang, direct of indirect61 . Deze werden door uitgever, redactie èn pers zorgvuldig gecultiveerd in deze periode van teruglopende a an hang.
Gids-lezers die naar de pen grepen, eisten handhaving van de oude degelijkheid en
ernst. Maar ontevreden lezers konden zich ook uiten door opzegging van het abonnement
en van deze mogelijkheid werd blijkbaar veel gebruik gemaakt. Volgens de uitgever vonden veel leesgezelschappen De Gids `te zwaar' 62. Hij meende te weten dat het publiek bellettrie en actualiteit wilde. De redactie echter liet zich geheel leiden door de eigen normen
en overtuigingen, de vermeende eisen van de Gids-traditie en ook wel door verzoeken uit
de eigen academische kring. Mag men a an nemen dat Van Kampen beter dan de redactie
de lezers kende? Ten dele: het was zijn vak en hij had zicht op een deel van het abonneebestand. Toch was ook zijn blik beperkt, alleen al omdat de meeste bestellingen waarschijnlijk via de boekhandel liepen. Van Kampen klemde zich v as t aan de leesgezelschappen, maar het is mogelijk dat met de verbreiding van de openbare bibliotheek dit type
instelling structureel op zijn retour was of dat in het algemeen de leesportefeuille een lichtere samenstelling begon te krijgen63 . Dat De Gids te vinden was in openbare en volksbibliotheken tot Appingedam en Steenwijk toe, betekende waarschijnlijk nieuwe lezers
maar minder betalende abonnees. Gezien de groei van het aantal openbare leeszalen sinds
enkele decennia mag men aannemen dat dergelijke inste ll ingen rond 1930 5-10% van de
abonnees vormden. Welk percentage de leesgezelschappen uitmaakten, is onbekend.
Nog steeds had het blad een behoorlijke buitenlandse verspreiding, te oordelen naar
reacties en inzendingen. Tot de binnenlandse inzenders die zichzelf of de eigen groep
tevens als lezers beschouwden, behoorden als voorheen academici, officieren en beoefenaars van de vrije beroepen, maar nu ook wel onderwijzers, journalisten, studenten en
vrouwen met of zonder beroep. Onder deze lezers waren tamelijk veel `dubbele namen'
die goedgesitueerde families doen vermoeden. Ook de adverteerders veronderstelden
blijkbaar een publiek dat kunst bezat, naslagwerken kocht en zich binnenhuisdecoratie,
een dure schoolopleiding en de wintersport kon permitteren.
Het portret van het Gids-publiek blijft een collage van impliciete gegevens, aanwijzingen, veronderstellingen en echte lezers die zich even vertonen. Het voldoet om de ware
betekenis van het tijdschrift te onderscheiden van zijn aspiraties en beeldvorming. Met
het beschikbare materiaal, zelfs als het uitgebreider onderzocht zou worden, k an alleen
in de stijl van Picasso worden geportretteerd, niet in die van Holbein. Maar weten wij
soms hoe diens Er as mus er echt heeft uitgezien?
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Bijlage I

Abonnee-ontwikkeling De Gids 1837-1987
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Bijlage II

Een vergelijking van aantallen abonnees van enkele periodieken in de negentiende
eeuw64
Tabel I: rond 1840

Kranten
Algemeen Handelsblad (1845)
Arnhemsche Courant (1840)

5000
2600

Weekbladen
Nederlandsch Museum (1835)

4000

Maandbladen
Het Leeskabinet (1834)
Vaderlandsche Letteroefeningen (1837)
De Gids (1837-1847)

1750
1050
200-400

Tabel ll: rond 1885

Kranten
Algemeen Handelsblad (1882)
Nieuws van den Dag (1882)
NRC (1882)
De Tijd (1882)
Het Vaderland (1882)

9000
32000
9800
4000
2500

Weekbladen
De Amsterdammer (1882)
Eigen Haard (1878)
De Nederlandsche Spectator (1882)
De Portefeuille (1882)

4000
6000
2800
3000

Maandbladen
De Nieuwe Gids (1885-1892)
De Gids (1887)

ca. 500
ca. 1500
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SPELREGELS VOOR HET BOEKENVAK
Het Reglement voor het H andelsverkeer als spiegel van de
ontwikkeling van het boekenvak 1904-1961

F. de Glas

De uitgave die U nu in handen hebt, heeft de bedoeling, de belangstelling te vergroten
voor de geschiedenis van het Nederlandse boek. Het lijkt een waagstuk om het `Reglement voor het Handelsverkeer' (geboren in 1924) tot thema te nemen voor een bijdrage aan dit jaarboek. Op het eerste gezicht is dit een tamelijk dor onderwerp. Ook de
meer dan gemiddeld geïnteresseerden in de Nederlandse boekgeschiedenis raken hierdoor niet op slag tot grote opwinding. Het is opmerkelijk dat Pieter Hagers in zijn
fraaie gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (de VBBB, opgericht in 1815) slechts één
bladzijde uittrekt voor het (voor de VBBB toch zo cruciale) Verkeersreglement l . En die
laat hij zelfs nog door een ander schrijven! Zijn collega-geschiedschrijver Hans Furstner
heeft als oud-secretaris van de VBBB verschillende episodes uit de historie van de Vereeniging opgetekende . In zijn geschiedschrijving komt uiteraard ook het Reglement
voor het Handelsverkeer aan bod. Hiervan schetst hij op zakelijke wijze het ontstaan en
de ontwikkeling. Op mijn beurt zal ik hieronder enig reliëf geven aan deze cruciale spelregels voor het boekenvak. Twee vragen dienen hierbij als uitgangspunt. Ten eerste:
hoe regelend was het Reglement in feite, met andere woorden: wat werd in dit Handvest voor het boekenvak wel, wat niet bestreken? En ten tweede: hoe komen door de jaren heen in dit Reglement de krachtsverhoudingen tussen boekhandelaren en uitgevers
tot uitdrukking? Aan veel elementen in het reglement zijn harde onderhandelingen tussen deze twee partijen vooraf gegaan, soms met het mes op tafel. Ik hoop duidelijk te
maken, dat het Reglement méér is geweest dan een dorre lijst van bepalingen. Op een
interessante manier weerspiegelt het veel van de moeizame opbouw van het Nederlandse boekenvak in de twintigste eeuw.
Er zijn de laatste tijd links en rechts ferme uitspraken gedaan over de samenhang van literatuurgeschiedenis en boekgeschiedenis in het algemeen. Een samenhang die men in
principe zonder al te veel bezwaren kan onderschrijven. We weten dat de literatuur pas
enige continuïteit kan hebben als auteurs van uitgevers de kans krijgen om dóórlopende oeuvres op te bouwen. Die uitgevers beperken zich in hun fondsen zelden tot literaire titels alleen. Ze combineren die met niet-literaire boeken en allerlei andere typen
uitgaven en passen interne subsidiëring toe om hun boekhouding sluitend te krijgen.
Uitgevers op hun beurt zijn weer afhankelijk van een economisch gezonde boekhandel
voor het bereiken van hun afnemers. Het verband tussen de ontwikkeling van de lite-
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ratuur enerzijds en de goed georganiseerde materiële produktie en verspreiding e rvan
anderzijds, werd al in 1816 onderkend door de Duitse boekhandelaar Friedrich Christoph Perthes in zijn brochure Der deutsche Buchhandel als bedingung des Daseins einer
deutschen Literatur3. Literatuur (bij Perthes: alle vruchten van letterkunde en wetenschap) kan volgens hem niet bestaan zonder uitgevers die voorinvesteringen doen in
uitgaven en die auteurs onderhouden, noch zonder een distributie-apparaat dat de boeken in heel hun taalgebied verspreidt. Een verband dat ook te onzent verondersteld kan
worden, ook al is het een wat abstract verband. Er is nogal een afstand tussen het getouwtrek in de boezem van de Vereeniging over afzonderlijke kortingbepalingen in het
Reglement aan de ene, en de bloeimogelijkheden van een bepaalde soort literatuur aan
de andere kant. Over de precieze relaties tussen de tussenschakels (individueel uitgeversfonds, uitgeverijsectoren, assortimentsboekhandels) weten we nog niet zoveel. Wat bepaalde het economisch draagvlak van een (voor de literatuur) belangrijke uitgeverij als
Nijgh & Van Ditmar in het interbellum? Was het inderdaad de winst op schoolboeken
die de uitgaven van Vestdijk, Marsman en Bloem mogelijk maakte? Hoe verliep de interne subsidiëring in de gemiddelde assortimentsboekhandel in de jaren vijftig? We
hebben er geen duidelijk beeld van. De intern overeengekomen afspraken binnen het
boekenvak hebben ongetwijfeld de bestaansmogelijkheden van individuele uitgeverijen
en boekhandels mede bepaald. Om die reden is het van belang, de evolutie van het
`Verkeersreglement' van dichterbij te bekijken.
Boekhandels- en uitgeverstaken

`Niet alleen staan de twee groepen: uitgevers en boekhandelaren over het algemeen niet
erg vriendschappelijk tegenover elkaar, hetzelfde geldt voor beide groepen onderling'4.
Deze uitspraak van de Tilburgse uitgever Verbiest uit 1921 zegt iets over de sfeer waarin kort na de Eerste Wereldoorlog tussen beide partijen binnen de Vereeniging v as tere
afspraken werden gemaakt over regels voor de handel in boeken in het Koninkrijk. Hoe
hadden die verhoudingen tussen beide partijen zich aan het begin van de twintigste
eeuw ontwikkeld?
In de achttiende en negentiende eeuw waren uitgevers meestal tegelijk ook boekhandelaren. Ze verkochten niet alleen hun eigen uitgaven, maar vulden deze aan met titels
van collega's, die ze door ruiling verkregen. In de loop van de negentiende eeuw voltrok
zich (parallel aan de toename van het aantal boekhandels buiten de grote steden) een
scheiding tussen de uitgeef- en boekhandelsfunctie 5 . De boekhandelaar gaf meestal zelf
niet meer uit, maar betrok boeken en tijdschriften van allerlei verschillende uitgevers.
Hij deed dit hetzij `in commissie' (het boek of tijdschrift bleef dan eigendom van de
uitgever tot het moment dat het verkocht was aan een klant), hetzij voor eigen rekening. Deze laatste formule wordt in het begin van de twintigste eeuw meer en meer gemeengoed. Voor de van de uitgevers ingekochte boekenvoorraad moet de boekhandelaar dus voor eigen risico kopers zien te vinden. Van het verschil tussen verkoopsprijs en
inkoopsprijs moet hij (na aftrek van zijn kosten) zien te bestaan, net als ieder andere detaillist die voor eigen rekening inkoopt. Die kosten zijn aan het begin van de twintigste
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eeuw niet gering. Veel klanten kopen op jaarrekening, waardoor het geld dus pas vele
maanden na de verkoop van de boeken binnenkomt. De persoonlijke dienstverlening
aan de klant gaat (door onze moderne ogen gezien) erg ver: boeken worden aan huis bezorgd ter inzage en eventueel weer afgehaald; tijdschriftabonnementen worden aan huis
afgeleverd, prospectussen over nieuwe boeken worden de vaste klanten persoonlijk toegezonden. Bovendien is het administratiesysteem ingewikkeld, omdat er per titel met
twee verschillende kortingspercentages (op het boek resp. de band) wordt gewerkt.
Over de kortingspercentages die de uitgever tegenover individuele boekhandelaren
hanteert (essentieel immers voor de bestaansmogelijkheden van beide partijen) is in de
geschiedenis van het moderne boekenvak onophoudelijk strijd geleverd. De uitgevers
hadden in 1880 naast de VBBB hun eigen belangenorganisatie (Nederlandsche Uitgeversbond, NUB) opgericht. De boekhandelaren antwoordden hierop (in 1907) met de
stichting van de Nederlandsche Debitantenbond, later de Nederlandsche Boekverkoopersbond genaamd. Na onderhandelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog met de
uitgevers hadden de boekverkopers, in alle opzichten in een economisch benarde positie, de gehanteerde kortingspercentages iets weten te verhogen. In het jaar 1920 schat
de voorzitter van de VBBB, J. Tadema, het niveau van de boekhandelskorting gemiddeld op 33%6. Van een boek dat in de winkel f 1,50 kost, gaat dus ruwweg f 1,- naar
de uitgever, f 0,50 naar de boekhandelaar. Tadema acht reeds dan het aandeel van de
distributiekosten in de uiteindelijke verkoopsprijs (een-derde) hoog: het is een relatief
fors offer dat de uitgever brengt om zijn uitgaven in voldoende boekhandels geplaatst te
krijgen, een verhoudingsgewijs flinke prijs die de boekenkoper op zijn beurt betaalt
voor de alzijdige toegankelijkheid van het aanbod.
Voor een goed begrip van de verhouding tussen uitgevers- en boekhandelspartij is een
korte karakteristiek van de uitgeverstaak nuttig. Wat doet een uitgever? Hij neemt een
manuscript in exploitatie, investeert er vooraf een som gelds in, en tracht ve rvolgens afnemers voor de aangemaakte boeken te vinden, waarbij hij zelf in eerste instantie het risico voor een en ander draagt. Zijn titelaanbod is (ook al heeft hij een groot fonds) in
het geheel van de boekenproduktie steeds maar beperkt. Hij concurreert met talrijke
collega-uitgevers, voorzover die gelijksoortige boeken op de markt brengen. De uitgever heeft te maken met een groot aantal boekhandelaren. Die moet hij in principe allemaal te vriend houden, en ze zien over te halen, zijn boeken op te nemen in hun assortiment. Niet voor niets richten uitgevers sinds jaar en dag een groot deel van de
publiciteit rond hun nieuwe uitgaven op de boekhandel, vaak meer dan op het algemene koperspubliek.
In de uitgangspositie van uitgevers respectievelijk boekhandelaren zit een dubbele
overeenkomst. Zowel uitgevers als boekhandelaren zijn ondernemers die op een markt
opereren waarin ze in een concurrentie-situatie verkeren met al hun collega-uitgevers
respectievelijk -boekhandelaren. Maar tegelijkertijd zijn het bedrijven die afhankelijk
van elkaar zijn. De uitgevers hebben de boekhandel nodig, de boekhandel de uitgevers.
Ondanks hun onderlinge afhankelijkheid echter, bepalen beide partijen zelfstandig hun
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eigen economisch beleid. Uitgevers hebben zich nooit door boekhandelaren de wet laten voorschrijven, ook niet door hun branche-organisaties, en omgekeerd geldt dit voor
de boekhandel al evenmin. De overheid heeft zich in deze overwegend op afstand gehouden.
Keren we nu terug naar het citaat van Verbiest uit 1921. Welke punten betreffen reële
belangentegenstellingen? En waar lopen die belangen weer parallel? Gemeenschappelijke belangen voor uitgevers en boekhandelaren liggen er bij zaken als:
– het bereiken van een zo groot mogelijk lezerspubliek, en daarmee het realiseren van
een zo hoog mogelijke boekenverkoop;
– een mild belastingregime dat de boekenprijs niet te zeer opdrijft
– een zo goed mogelijk distributiesysteem
– zo weinig mogelijk concurrentie voor de commerciële boekenbranche als geheel (bijvoorbeeld door concurrentievervalsende activiteiten van de overheid).
Binnen hun respectievelijke beroepsgroepen zijn weliswaar alle uitgevers in principe
elkaars concurrent. Maar zij hebben er gezamenlijk belang bij, tegenover de boekhandel een gesloten front te vormen. Voor de boekhandelaren geldt tegenover de uitgevers
hetzelfde. Op basis van welke belangentegenstellingen sluiten zich de respectievelijke
rijen van beide groepen vakgenoten? Laten we eerst eens kijken, waar de belangen van
de uitgever liggen. Welke punten komen op zijn wensenlijstje voor?
De individuele uitgeverziet het liefst, dat de boekhandel in het bijzonder zijn boeken
inkoopt, en dit doet over de hele breedte van zijn aanbod (dus niet alleen de goedlopende titels, maar ook de `moeilijke' boeken in dat fonds), liefst in meerdere exemplaren per titel. De uitgever biedt hiertoe een door hem redelijk geachte korting- en
kredietregeling aan. Hij verlangt vervolgens van de boekverkoper dat deze met geschoold personeel zijn boeken zal trachten te verkopen, niet teveel aandacht zal besteden aan nevenartikelen (`non-books' en dergelijke) en meedoet met promotie-acties van
de uitgeverij. Daarnaast hee ft de uitgever er belang bij om ook andere afzetkanalen dan
de boekhandel te kunnen benutten. Daarbij is niet alleen de beschikbaarheid van een
groot aantal verkooppunten, maar ook van verschillende soorten afzetkanalen (boekenclub, supermarkt, direct mail) gunstig voor een hoge boekenverkoop. Dit geeft de uitgever immers de beste kansen, zoveel mogelijk boeken te verkopen. Bij dit alles hanteert
de uitgever het liefst een flexibel prijs- en kortingbeleid, met zo weinig mogelijk belemmeringen.
De boekhandelaar van zijn kant heeft niet alleen met het fonds van die ene uitgever
van doen, maar met een grote titelproduktie van vele uitgevershuizen. Alleen al door de
omvang van die produktie is hij gedwongen hieruit een selectie te maken (alles nemen
gaat niet). Maar hij moet vooral letten op iets anders: kan ik dit boek kwijt aan mijn
klanten? Bij de gehanteerde korting- en kredietvoorwaarden is de belangentegenstelling
wel het meest evident. De boekhandelaar voelt immers ieder procent dat hier bijkomt
of afgaat, rechtstreeks in zijn portemonnee. De boekhandelaar werkt uiteraard ook het
liefst met goed opgeleide personeelsleden. Maar hun hogere salarissen drukken wel ex-
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tra op het bedrijfsrendement. Ten aanzien van zijn collega-boekhandelaren zal de individuele boekverkoper geen voorkeursbehandeling van de uitgevers verwachten. Maar
hij maakt wel aanspraak op een concurrentiepositie die in elk geval niet ongunstiger is
dan die van zijn vakgenoten. Wat het aantal en de aard van de verkooppunten betreft,
hee ft de boekhandelaar twee manifeste belangen. Niet te veel verkooppunten in zijn regio, want dit maakt de spoeling te dun. Ten tweede mogen vanuit zijn gezichtspunt niet
allerlei andere kanalen de boekhandel als geheel concurrentie aandoen. Wat ten slotte
het prijs- en kortingsbeleid van de uitgevers jegens eindafnemers (particulieren en instellingen) betreft, is het zaak voor de boekhandel dat de uitgevers hem niet te veel concurrentie aandoen. Niet door rechtstreekse leveringen aan de particuliere consument en
al zeker niet tegen een prijs die onder die van de boekhandel ligt.
Afspraken over het `handelsverkeer in boeken' tussen beide partijen op de boekenmarkt zijn in het licht van bovenstaande te zien als een driedubbel compromis: tussen
uitgevers onderling, tussen boekhandels onderling, en tussen uitgevers en boekhandels.
Afspraken in deze zin krijgen een vaste vorm in de periode 1904-1924.
De spelregels op papier gezet

De oude VBBB, waarin uitgevers en boekhandelaren zich zoals gezegd sinds 1815 hadden verenigd, had zich in de loop van de negentiende eeuw met vier grote kwesties beziggehouden. Dat waren achtereenvolgens het bestrijden van de nadruk, de regeling van
het vertalingsrecht, de verbetering van de auteurswetgeving en de aansluiting bij de
Berner Conventie. Tegen het einde van de negentiende eeuw zijn er van boekhandelszijde echter klachten te horen dat de uitgevers in de VBBB in vergelijking met de boekhandelaren wel een erg zware stem krijgen. Ze menen dat de Vereeniging in dit opzicht
haar naam onterecht draagt. Enkele boekhandelaren rond het tijdschrift De Debitant
(1889-1892) trachten enig tegenwicht te bieden, maar dit blad blijkt niet levensvatbaar.
De boekhandel maakt moeilijke tijden door; diverse brochures uit deze periode getuigen daa rvan. De boekhandelaren kampen met een harde onderlinge concurrentie en
met het verschijnsel van de beunhazen in de boekenhandel die proberen een graantje
mee te pikken. Het is dan ook ongetwijfeld vooral op instigatie van de boekhandelaren
dat in 1904 in het Algemeen Reglement van de VBBB een verbod wordt opgenomen
op het geven van `ongemotiveerde kortingen'. Door te reglementeren wanneer wel en
geen korting aan eindafnemers gegeven mocht worden, zouden boekverkopers ten opzichte van elkaar een faire concurrentiepositie krijgen. Bovendien zouden rechtstreeks
aan afnemers leverende uitgevers hun minder snel in de wielen kunnen rijden. De vraag
rijst overigens, hoe hier het begrip (on)gemotiveerd werd omschreven. We zullen hieronder zien hoe dit werd opgevat.
De bepaling uit 1904 wordt in de regel gezien als het beginpunt van het tijdperk van
de vaste boekenprijs in Nederland. Maar men moet bedenken dat reeds dan in de Vereeniging een duidelijk verband wordt gelegd tussen dit principe en de noodzaak van een
aantal andere sanerende maatregelen rond het handelsverkeer in boeken. Om die reden
wordt kort daarop (in 1907) een commissie ingesteld die de vraag moet gaan onder-
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zoeken: `Kunnen wij uitmaken wie boekhandelaar is in Nederland, en wie niet?'7. Een
jaar later krijgt een andere Commissie tot taak, een samenhangend `Verkeersreglement'
op te stellen. Beide commissies werken echter in een klimaat, waarin enerzijds het negentiende-eeuwse vrijhandelsprincipe sterk voortleeft, anderzijds de stem van de uitgevers (die aan regulering minder behoefte hebben dan de boekhandelaren) het zwaarste
weegt. Tot 1914 leidt het werk van deze commissies dus nog niet tot resultaten; het uitbreken van de Wereldoorlog brengt andere zorgen. Uiteindelijk ziet echter in 1918 een
voorlopig reglement onder de titel ` Verkeer in den Nederlandschen Boekhandel' het licht.
Hierin is al wel het beginsel opgenomen dat de uitgever één, vaste, prijs voor ieder boek
vaststelt. Het beginsel van de vaste eindprijs plaatst niet alleen alle boekverkopers in een
gelijke concurrentiepositie. Het rekent in principe ook af met de door de boekhandel
bekritiseerde situatie waarin de uitgever bewust onduidelijkheid liet bestaan over de
exacte prijs van een uitgave, die aan de ene groep afnemers tegen tarief zus, aan de andere tegen tarief zo werd geleverd. In dit reglement is ook een welomschreven periode
(van drie jaar) aangegeven, waarbinnen de uitgever de prijs niet mag opheffen. Er is in
1918 nog geen sprake van regeling van de erkenning (wie is als echte boekhandelaar te
beschouwen en mag dus meedoen in het handelsverkeer). Uit het verslag van de Algemeene Vergadering van dat jaar blijkt, dat er nog steeds veel tegenstand bestaat tegen
een dergelijke regulering. Ze zou immers voor uitgevers het aantal potentiële verkooppunten beperken. Daarnaast is er discussie over de status van het Verkeersreglement
zodra het aangenomen is. Dient het vooral gezien te worden als een morele richtlijn
waaraan ieder zich naar eigen geweten houdt? Of moeten er ook sanctiemogelijkheden
komen?
De discussies over voor- en nadelen van een verdere regulering komen kort na de
Wereldoorlog onder druk te staan door moeilijke economische tijden. In zijn openingstoespraak van de jaarvergadering van de Vereeniging in 1920 schetst voorzitter J.
Tadema een bijzonder somber beeld.
We zullen hebben uit te zien naar een weg die leidt tot vereenvoudiging en samenwerking; tallooze kosten worden door iederen uitgever en iederen boekhandelaar voor zich gemaakt, welke bij een doelmatig samengaan aanzienlijk konden
worden verminderd. Het aantal halve en kwartboekhandelaren die ook hunnen
onkosten en winsten moeten binnenhalen en als gelijkgerechtigd worden beschouwd en behandeld met hen, die naar hunne opleiding en bekwaamheden
werkelijk boekhandelaar zijn, is legio. Zijn zij allen voor de verkoop van het boek
onontbeerlijk, ja noodig en nuttig? Ik weet dat ik hier een zaak aangrijp, welke
meermalen in den boezem onzer vereeniging is ter sprake gekomen en welke bleek
zeer stekelig te zijn8.
Stekelig of niet, de zaak van de sanering van het boekenvak blijft urgent en in 1924 weten de boekhandelaren een reeks afspraken vastgelegd te krijgen die hun positie op verschillende punten verbetert. In januari van dat jaar wordt het Reglement voor het ver-

136

SPELREGELS VOOR HET BOEKENVAK

keersrecht in den Nederlandschen boekhandel van kracht. In 61 artikelen omschrijft het
een reeks rechten en plichten van zowel uitgevers- als boekhandelspartij. Men heeft
consequenties getrokken uit de debatten in voorgaande jaren over het Reglement uit
1918, dat onvolledig bleek en een te vrijblijvende status had. Zodoende komt het verbeterde Reglement op vier pijlers te rusten:
– boeken kennen een vaste prijs;
– kortingen zijn slechts toegelaten in een beperkt aantal, welomschreven gevallen;
– er komt een lijst van erkende boekhandelaren die mogen meedoen met het handelsverkeer in boeken;
– er komt een eigen arbitrage-instantie die de naleving van het Reglement bewaakt.
De vaste prijs wordt bepaald door de uitgever (die zich vervolgens daaraan zelf ook
moet houden). De verkoopsprijs wordt bekend gemaakt in het tweewekelijkse Nieuwsblad voor den Boekhandel zodat eventuele overtreders zich niet kunnnen beroepen op
onduidelijkheid over de precieze prijs van een titel. We zeiden al dat de prijs voor een
termijn van drie jaar gehandhaafd blijft. Een korting van maximaal 5% mag onder
meer verleend worden aan de overheid (Rijk en gemeenten) en aan onderwijsinstellingen. Vermomde kortingen (bijvoorbeeld door het leveren van extra diensten zonder
vergoeding, zoals het kaften van boeken, het opplakken van kaarten) zijn uit den boze.
De opstellers van het Reglement realiseren zich dat het beteugelen van de oneerlijke
concurrentie, de sterke beperking van de kortingsmogelijkheden en het principe van de
vaste prijs wel belangrijke hulpmiddelen zijn, maar dat ze pas afdoende werken als het
aantal verkooppunten van boeken aan een limiet wordt gebonden. Mede daartoe wordt
de eis tot erkenning in het Reglement opgenomen.
Hoe wordt de procedure tot erkenning vormgegeven? In het reglement van 1924
wordt wel vastgelegd dat men plaatsing op de nieuwe lijst van erkenden schriftelijk
moet aanvragen. Maar de toelatingscriteria tot het rijk der erkenden worden nog niet
met zoveel woorden genoemd. In latere versies van het Verkeersreglement verschijnen
ze wel. De boekhandelaar die naar erkenning dingt, moet zijn bedrijf maken van de inen verkoop van boeken, tijdschriften etcetera en daa rvan regelmatig voorraad houden;
hij moet aantoonbaar voldoende vakkennis hebben en over voldoende bedrijfsmiddelen beschikken. Uitgevers mogen alleen zaken doen met erkende boekhandelaren. Om
duidelijk te maken wie hiertoe behoort, wordt de lijst van door de Vereeniging erkende boekhandelaren op ruime schaal in het vak verspreid. In de periode 1925-1940 telt
deze lijst zo'n 1400 à 1500 personen, firma's en vennootschappen waaraan geleverd
mag worden. Verwijdering van de lijst gebeurt indien de persoon aan wie de erkenning
is verleend het bedrijf verlaat, uiteraard bij bedrijfsbeëindiging of overlijden, of indien
men de bepalingen van het Reglement in ernstige mate overtreedt.
Nu hebben de opstellers van het Reglement van 1924 uit de voorgaande jaren de les
getrokken, dat het uitvaardigen van allerlei regels alleen zin heeft, als er een effectief
middel is om die te handhaven. Die taak wordt opgedragen aan de `Commissie voor het
verkeer'. Deze wordt gevormd door zeven leden van de Vereeniging (uitgevers/boekhandelaren) met een zittingstermijn van drie jaar. De Commissie heeft de bevoegdheid,
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alle vergrijpen tegen de Reglementsbepalingen die haar ter ore komen, te onderzoeken.
Het Reglement schrijft daartoe de erkenden voor, alle nodige informatie in zo'n geval
te verschaffen. Kloppen de vermoedens en komt het tot een straf (een berisping, een
geldboete of zelfs uitsluiting van het handelsverkeer onder erkenden) dan wordt deze in
het Nieuwsblad voor den Boekhandel bekend gemaakt.
Het Reglement regelt niet alles

De betiteling Verkeersreglement' die de Algemeene Vergadering van de Vereeniging in
1923 geeft aan de nieuwe spelregels voor de boekenhandel, maakt een gestrenge indruk.
De term doet enigszins terugdenken aan de tijd van de gilden, een periode waarin in
verschillende branches nauwkeurig was geregeld hoe de beroepsopleiding binnen deze
branche moest verlopen, wie het beroep uiteindelijk mocht uitoefenen en welke regels
daarbij golden. Ook het begrip `boekenkartel' dat in het vak gangbaar werd, versterkt
die indruk. De term heeft immers de connotatie van commerciële onderonsjes, van verregaande uitschakeling van de concurrentie en van geheime prijsafspraken.
Ging het boekenvak nu vanaf het eerste Verkeersreglement inderdaad trekken van
een gilde-achtige organisatie vormen en ontwikkelde de organisatie zich in de richting
van een soort 'closed shop'-systeem? Welnu, bij nadere beschouwing blijkt dat dit niet
het geval is geweest.
Om te beginnen heeft de VBBB nooit voor een echte 'closed shop'-formule gekozen.
De vereiste erkenning als boekhandelaar (later ook van uitgevers gevraagd) is nooit gekoppeld geweest aan het lidmaatschap van de Vereeniging. Heel wat erkenden waren
geen lid van de VBBB. Maar ook het principe van de erkenning is nooit zo strikt gehanteerd dat een vergelijking met het oude gilde-systeem gerechtvaardigd zou zijn. De
Commissie voor het Handelsverkeer beoordeelde nieuwe aanvragen tot erkenning volgens criteria van professionaliteit, vakbekwaamheid en de aanwezigheid van bedrijfsmiddelen, zoals we zagen. Met de erkenningseis had de Vereeniging in beginsel de mogelijkheid in handen van een vèrgaande beheersing van het vak. Maar deze weg is men
niet opgegaan. De Verkeerscommissie heeft wel allerlei namaak-boekhandelaren buiten
de bedrijfstak gehouden, maar afgezien van het reguleren van het aantal boekhandels in
een bepaalde regio of stad tout court. Dit tot teleurstelling van reeds gevestigde boekhandelaren, die regelmatig bij de Verkeerscommissie bezwaar maakten tegen de erkenning van nieuwe boekhandels omdat er in hun plaats al meer dan genoeg concurrentie
was. De Commissie kan de protesterenden niet te hulp komen: `Dezulken vergeten, dat
het behoefte-element bij dergelijke beslissingen buiten beschouwing moet worden gelaten'.
Geen volledige branche-ordening dus: het liberale gedachtengoed binnen de Vereeniging was er te sterk voor. Zo'n ordening ging bovendien in tegen de belangen van de
uitgevers. Maar ook op een ander punt was er een duidelijke grens aan de reglementerende pretentie van het Reglement. Het negentiende-eeuwse vrijhandelsprincipe werkte ook door in de ruimte die uitgevers bedongen hadden voor het bepalen van de voorwaarden waaronder zij de wederpartij hun handelswaar leverden. De fondsvorming
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regelden ze uiteraard helemaal zelf, daar werd niet eens over gepraat. Een exclusief uitgeversrecht bleef ook het vaststellen van de verkoopsprijs (voor de boekhandel niet onbelangrijk, omdat de prijsstelling direct de verkoopsmogelijkheden voor de boekhandelaar beïnvloedde). Ook een essentieel uitgeversrecht als het vaststellen van de korting
die de boekhandel voor bepaalde boektypen werd verleend, bleef geheel buiten het Verkeersreglement. Het zijn onderhandelingen tussen de beide beroepsorganisaties (NUB
tegenover NBB), niet binnen de VBBB geweest die een geleidelijke standaardisering
respectievelijk verhoging van de gehanteerde kortingspercentages hebben gebracht. Een
zelfstandige handelingsvrijheid behielden de uitgevers ten slotte ook in het bepalen van
het type kredietregeling dat zij aan de boekhandel aanboden, alsook in het al dan niet
verlenen van een recht van retour (het recht van de boekhandel, onverkochte exemplaren binnen een bepaalde termijn terug te sturen aan de uitgever).
Op welke punten is er daarnaast in het Verkeersreglement sprake van concessies van
uitgevers, die laten zien dat zij toch enig oog hadden voor de wensen van boekhandelszijde? Naast het principe van de vaste prijs en het weren van pseudo-boekhandelaren uit
het vak, is zo'n concessie ook aanwijsbaar in de toezegging, de vaste prijs voor een bepaalde periode te handhaven. Drie jaar wordt gezien als een redelijke termijn voor de
boekhandel om een ingekocht boek aan de man te brengen. Pas daarna mag de uitgever de prijs van de betreffende titel verlagen (als hij dat wil, het hoeft niet) en kan hij
zijn eigen restpartij verramsjen. Als hij de prijs eerder dan drie jaar na de verschijningsdatum verlaagt, moet hij de betrokken boekhandelaren schadeloos stellen. Als hij een
nieuwe druk van dezelfde titel uitbrengt, moet hij (binnen bepaalde grenzen) de oudere exemplaren omruilen voor nieuwe. Het Reglement legt voorts een aantal spelregels
vast voor de meer technische kanten van de wijze van bestelling respectievelijk levering
van boeken.
Essentieel voor de boekhandelspartij (en dit is opnieuw als concessie van uitgeverszijde te zien) is het garanderen van een faire concurrentiepositie, niet alleen tussen individuele boekhandels onderling, maar ook tussen boekhandels en uitgevers waar het
levering via andere kanalen of rechtstreeks van uitgeverij aan afnemers betreft. Dat motief van faire concurrentie zat al in de afspraak over een minimale exploitatietermijn en
in de beperking van het handelsverkeer tot erkenden. Het zit ook achter de verplichting
die uitgevers op zich nemen, in hun prospectussen en advertenties voor nieuwe uitgaven de boekenkopers er steeds op te wijzen, dat deze titels ook door tussenkomst van de
boekhandel te betrekken zijn. Het is dan aan de boekenkoper zelf te beslissen of hij/zij
rechtstreeks bij de uitgever bestelt danwel de gang naar de boekhandel maakt.
Een nadere analyse van het Verkeersreglement leert, dat er naast deze concessies van
de uitgevers ook duidelijke grenzen zijn aan de toegeeflijkheid van deze beroepsgroep jegens de boekhandelaren. Die grenzen blijken niet alleen uit het feit dat afspraken over
de boekhandelskortingen geheel buiten het Reglement gehouden worden en uit de afwijzing van een centrale beperking van de concurrentie. De uitgevers voelen er ook niet
voor, afwijkingen van de vastgestelde verkoopprijzen helemaal te laten verbieden. Evenmin zijn ze bereid volledig af te zien van rechtstreekse levering aan de eindafnemers.
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Ook de boekenverkoop aan andere detaillisten dan de erkende boekhandel (bijvoorbeeld fotografie-boeken aan de fotohandel) geven de uitgevers niet uit handen. De
aanvankelijk vage omschrijving van deze laatste mogelijkheid leidt gaandeweg tot een
aanscherping van de Reglementsbepalingen. De betreffende leveranties aan andere speciaalzaken dan de erkende boekhandel moeten beperkt zijn tot korte handleidingen.
Maar dit punt is goed voor onophoudelijk terugkerende discussies op de jaarvergaderingen van de VBBB en zal na de Tweede Wereldoorlog een breekijzer blijken in het exclusieve handelsverkeer.
De betekenis van de Verkeerscommissie

Hoe moeten we nu uiteindelijk het reglementerende effect van het Reglement op zijn
waarde schatten? Interessant is hier een p as sage uit het Verslag van de Verkeerscommissie uit 1948, waarin deze in een terugblik tot overpeinzingen ve rvalt over het tot
stand gebrachte 10. In deze beschouwing wordt een parallel getrokken met de werking
van het algemeen burgerlijk recht. Net als dit kent het Verkeersreglement bepalingen
van dwingend en van regelend recht; er is ook in de VBBB aanvullende jurisprudentie
nodig om onduidelijkheden in de regelgeving aan te vullen of oude regels op nieuwe situaties toe te passen en de regelgeving werkt alleen als er e ffectieve sanctiemogelijkheden zijn. Vanaf de aanvaarding van het Verkeersreglement in 1924 en de installatie van
de eerste `Commissie voor het Verkeersrecht' stelt deze commissie ieder jaar een verslag
van werkzaamheden op. Dit verslag wordt ter bespreking voorgelegd aan de jaarlijkse
algemene vergadering van de VBBB. Vaste ingrediënten zijn hierin een algemene beschouwing over de naleving van het Reglement, de bespreking van wijzigingen of aanvullingen, de aanwas of afname van het aantal boekhandels op de lijst van erkende
boekhandelaren en van uitgevers die mogen meedoen in het handelsverkeer van boeken. Voorts is steevast een overzicht opgenomen van de vergrijpen waartegen de Commissie in het verslagjaar is opgetreden, onder vermelding van het aantal gevallen waarin het tot een vermaning, een geldboete of uitsluiting van het handelsverkeer kwam.
Voor een oordeel over de vraag hoe regelend het Reglement in feite was, moeten we
ten eerste de grenzen van zijn werkingsgebied voor ogen houden. We zagen eerder dat
de beide betrokken partijen, uitgevers en boekhandelaren, enkele essentiële elementen
van het handelsverkeer in boeken buiten het Verkeersreglement hielden. Daarnaast is
onderscheid te maken tussen het door de Commissie beoogde en het e ffectieve werkingsgebied van het Reglement. De lijst van vergrijpen die de Commissie bestraft en
het aantal betrokkenen daarbij is van jaar tot jaar substantieel. Maar hier rijzen vragen,
als men deze afzet tegen de totale omvang van het handelsverkeer. Laten we ter illustratie een jaar nemen waarin het aantal strafmaatregelen van de Verkeerscommissie vrij
hoog was: 1938. Het Jaa rverslag over dat jaar vermeldt in totaal 62 opgelegde straffen.
In 54 gevallen hadden de maatregelen te maken met het op een of andere manier ontduiken van de vaste prijs en/of het leveren aan niet-erkenden. Als men bedenkt dat er
in dat jaar bijna 1550 erkende boekhandels in het Koninkrijk actief waren en dat het
hele boekenvak goed was voor tienduizenden, zo niet honderdduizenden transacties

140

SPELREGELS VOOR HET BOEKENVAK

(tussen uitgevers en boekhandelaren, tussen de laatsten en eindafnemers), dan is een
aantal van 54 overtredingen van de heilige wet van het vak geen slechte score. Maatregelen tegen uitgevers die in hun propagandamateriaal niet de clausule `Ook bij den
boekhandel verkrijgbaar' hadden opgenomen, legde de Commissie in hetzelfde jaar
precies éénmaal op, in het jaar e rvoor ook eenmaal, in het jaar daarna eveneens eenmaal. De CBS-statistiek van de Nederlandse boekenproduktie die beschikbaar is van de
eerste 37 jaren van deze eeuw, vermeldt over de jaren dertig een jaarlijkse titelproduktie die schommelt tussen de 5400 en 6100 titels. Nemen we even aan dat de uitgevers
voor eenvijfde van deze titels (een willekeurige, nogal lage schatting) advertenties plaatsten en prospectussen uitbrachten. Het signaleren van één enkel vergrijp tegen de genoemde Reglementsverplichting is in dit verband wel uitzonderlijk miniem. Dit kan
maar twee dingen betekenen. Of de uitgevers hielden zich keurig aan hun belofte, op
de rol van de boekhandel te wijzen, of, waarschijnlijker, heel wat vergrijpen onttrokken
zich aan het oog van de Commissie.
Hetzelfde vermoeden rijst als men de aantallen maatregelen tegen andersoortige vergrijpen ziet. Men kan begrip hebben voor de klacht dat de zevenkoppige Verkeerscommissie met het natrekken van enkele honderden meldingen van overtredingen en het
daadwerkelijk bestraffen van enkele tientallen boosdoeners, zwaar overbelast was. Maar
een afdoende uitbanning van alle vergrijpen kan de Commissie moeilijk bereikt hebben. De verplichting die het Verkeersreglement oplegde aan alle betrokkenen, om de
Commissie direct in kennis te stellen van vermoede overtredingen, kan daaraan niet zoveel veranderd hebben. En trouwens: als er tussen twee partijen transacties plaatsvonden die weliswaar in strijd waren met de regels, maar door de beide betrokkenen binnenskamers werden gehouden, wanneer zou dat dan moeten uitlekken? Een totale
controle over het enorme aantal transacties in het boekenvak lag toch buiten de mogelijkheden van de Commissie.
We moeten concluderen dat het effect van de Verkeerscommissie en daarmee van het
Reglement veeleer in de voorwaardelijke sfeer heeft gelegen. Een waterdichte naleving
van het Reglement kon ze niet afdwingen. Wel kon ze door het uitsluiten van evidente
overtreders van de kernbepalingen voorbeelden stellen en op die manier de essentie van
het compromis dat het Reglement belichaamde, overeind houden.
Gevolgen in plaatselijk verband

Het regelende effect van het Reglement is ook nog vanuit een ander gezichtspunt te onderzoeken. Namelijk vanuit de vraag, wat voor sanerende werking e rvan uitging op de
boekhandelsstand op lokaal niveau. Om hierin meer inzicht te krijgen, heb ik de aantallen (erkende) verkooppunten nagegaan in enkele verschillende peiljaren in drie grotere provincieplaatsen buiten de Randstad: Amersfoort, Den Bosch en Middelburg.
Een analyse van de boekhandelsstand in de drie (vier) grootste steden van ons land zou
waarschijnlijk vertekend worden door de historische concentratie van uitgeverij en
boekhandel in deze plaatsen. De met name genoemde drie provinciesteden lijken me
daarentegen representatief voor de grotere provincieplaats met een eigen verzorgingsge-
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bied. De gegevens met betrekking tot Amersfoort zijn hierbij afgedrukt; de in de Brabantse en Zeeuwse hoofdstad aangetroffen patronen blijken sterk vergelijkbaar. De kolommen die de situatie in 1950 en 1980 weergeven, bied ik de geïnteresseerde lezer
zonder commentaar aan: het gaat me nu vooral om de vooroorlogse cijfers.
Welke conclusies laten deze cijfers toe? De gegevens in de eerste kolom zijn ontleend
aan Sijthoff'sAdresboek voor den Boekhandelvoor het jaar 1921. Men kan vaststellen dat
het aantal Amersfoortse verkooppunten van boeken in dat jaar flink hoog is voor een
stad van iets meer dan 34.000 inwoners. Weliswaar gaat het om ongelijksoortige zaken.
Van vele is het boekenassortiment ongetwijfeld nu eens sterk eenzijdig of onvolledig,
dan weer bijzaak in een nering die in feite op andere artikelen drijft. Maar dat de boeken-lezende Amersfoorters (naast de geïnteresseerde buitenlui) hun bestedingen aan
lectuur in veertien zaken kwijt kunnen, is niet gering. Ten tweede is het opmerkelijk
dat de invoering van de lijst van erkenden in 1924 niet tot een daling, maar tot een stijging van het aantal boekhandels leidt. Eigenaardig genoeg zijn onder de nieuwbakken
erkenden twee R.K. pensionaten. Juist dit zijn neringdoenden in een categorie die door
het vak steeds als branche-bede rvend is bestempeld. Vanaf 1924 weet de VBBB overigens gedaan te krijgen, dat in Sijthoff's Adresboek alleen nog de erkende boekhandels en
uitgevers worden opgenomen. Wij zijn daardoor verstoken van een handzaam overzicht
van de niet-erkende verkooppunten naast de erkenden. In 1939 blijkt het getal erkende boekhandels iets teruggelopen, namelijk tot twaalf. Het Lijstenboek van de VBBB
vermeldt niet of bedrijfsbeëindiging dan wel uitsluiting van het handelsverkeer ten
grondslag lagen aan het verdwijnen van Van den Burg, één van de gebroeders Klein,
Slothouwer, Visser & Co. en de beide pensionaatsboekhandels. Evenmin weet ik het
aantal niet-erkende verkooppunten in Amersfoort in dat jaar. Maar hoe dan ook: een
getal van twaalf erkende zaken in een gemeente van (op dat moment) 47.000 inwoners
is erg hoog, zelfs als men rekening houdt met het achterland. En niet alleen in Amersfoort waren er veel boekhandels. Het grotere Utrecht bijvoorbeeld, waar de gegoede
burgerij meer betekende en waar een universiteit was, was halverwege de jaren dertig
wel erg rijk bedeeld met 45 erkende boekhandels. Men moet ook bedenken dat het totaal andere omstandigheden waren waaronder al deze zaken de eindjes aan elkaar moesten knopen! Vergeleken met nu springen niet alleen het kleinere inwonertal en het lagere welvaartspeil in het oog. De vooroorlogse onderwijsstatistieken geven ook aan dat
maar een uiterst gering deel van de bevolking na de lagere school kon dóórleren. De
mobiliteit is veel beperkter, de verzuiling is op haar hoogtepunt en beperkt de geestelijke horizon van heel wat mensen tot hun eigen kring. Moderne communicatiemiddelen
die schrijvers en boeken aan een breed publiek bekend maakten, zijn oneindig veel minder ontwikkeld dan nu. De mensen hebben minder vrije tijd en ook de impulsaankoop
moet nog uitgevonden worden.
Het beeld dat uit de Amersfoortse, Bossche en Middelburgse cijfers oprijst, dat van
een kleine markt en een harde concurrentie op lokaal niveau, geeft meer reliëf aan de
sombere geluiden die tussen 1925 en 1939 jaar na jaar te horen zijn op de Algemene

143

DE Gips

Vergaderingen van de VBBB. De debatten op deze bijeenkomsten laten een eindeloos
getouwtrek over individuele bepalingen van het Verkeersreglement zien. Over de vraag
bij welke transacties van de vaste prijs afgeweken mag worden, hoe hoog de percentages
van de verleende kortingen mogen zijn, aan welke instellingen deze gegeven mag worden, of overtreders van het Reglement met naam en toenaam in het Nieuwsblad voor
den Boekhandel genoemd moeten worden, hoe concurrentieve rvalsende uitgeefactiviteiten van overheidsdiensten te bestrijden zijn, enzovoort. Ondanks het sjieke cachet dat
de Vereeniging zichzelf lange tijd heeft toegedicht, proeft de lezer van deze zittingsverslagen toch de spanningen die de onderlinge belangentegenstellingen binnen en tussen
het uitgevers- respectievelijk boekhandelarenkamp oproepen. Overigens onderstrepen
deze tegenstellingen ook, dat de term `boekenkartel' in verband met de Reglementsafspraken minder op zijn plaats is. We lieten al zien dat er geen sprake is van een volledige regulering van het marktaanbod of van het prijsniveau, wat de term `kartel' misschien mocht suggereren. De afspraken over een vastgelegde eindprijs plaatst
boekhandels dan wel op dit punt in een gelijke uitgangspositie, maar er blijft wel degelijk concurrentie bestaan. De ene boekhandel heeft meer titels van een bepaalde soort
dan een andere, wil meer speurwerk naar een moeilijk te vinden titel verrichten of geeft
in andere opzichten een betere se rvice. Daarnaast is er ook tussen de uitgevers die in dezelfde segmenten van de boekenmarkt opereren nog volop concurrentie.
De tegenstellingen tussen uitgevers en boekhandelaren die in de VBBB aan de dag
treden, nemen in de jaren dertig alleen maar toe. Er is onophoudelijk sprake van het inzakken van de markt, teruglopende bestedingen van boekenkopers en van uitgevers die
hun titels niet meer kwijt kunnen. Door de malaise exploiteren steeds meer boekhandelaren naast hun winkel een leesbibliotheekje, waar boeken tegen een klein bedrag gehuurd kunnen worden. De Vereeniging stelt in 1933 daarom een aanvullende regeling
op voor het handelsverkeer met leesbibliotheekhouders. Zij worden eveneens aan een
erkenning gebonden.
Wat het aanbod van nieuwe boeken betreft, zijn er klachten over overproduktie van
nieuwe titels, die de boekhandel niet meer kan verwerken. Door het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog doet zich een merkwaardige omslag in het boekenvak voor. Geheel onverwacht lost de oorlogstoestand de problemen in zekere zin op. Onder de Duitse bezetting doen de uitgaansverboden, de stagnatie in de produktie van nieuwe titels
en het wegvallen van alternatieve vermaaksmogelijkheden een run ontstaan op de oude
boekenvoorraden van boekhandels en uitgevers. De uitpuilende vooroorlogse magazijnen worden alsnog leegverkocht. Na de bevrijding begint het vak om zo te zeggen weer
met een schone lei.
Na 1945: de uitgevers weren zich

De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog worstelt het boekenvak nog met een aantal
beperkingen, zoals de papierschaarste. De uitgevers zitten daardoor met lange produktietermijnen. Ze kunnen daardoor hun toezeggingen tot levering binnen de afgesproken
termijnen niet altijd nakomen. Dit maakt het moeilijk voor de boekhandels hun assorti-
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ment weer op peil te brengen en hun voorraad goed te beheersen. Als deze problemen in
het begin van de jaren vijftig overwonnen worden, lijkt het vak een periode van langdurige bloei tegemoet te gaan. Door de geleidelijke welvaartsstijging, de inhaalvraag van
een leeslustig publiek dat een tijd afgesloten is geweest van internationale ontwikkelingen en door een langzaam toenemende opleidingsgraad zijn er steeds meer boeken te verkopen. Hoe evolueert in die periode het Verkeersreglement en op welke wijze komen
daarin de krachtsverhoudingen tussen uitgevers en boekhandelaren tot uitdrukking?
Het lijkt erop dat na een periode van uitgeversconcessies in de jaren twintig en dertig (tot zekere grenzen, zoals we zagen) de uitgevers na 1945 meer tegenspel gaan bieden. Het Verkeersreglement ondergaat bijstellingen die het relatieve machtsevenwicht
weer meer in het voordeel van de uitgevers verleggen. Tot in het begin van de jaren zestig voeren de uitgevers op minstens vijf punten de druk op de boekhandel op.
Ten eerste blijven de uitgevers de mogelijkheden benutten van het passeren van de
boekhandel door rechtstreekse levering aan eindafnemers, ja, voeren de uitgevers deze
leveringen nog, als het even kan, op. Dit blijkt onder meer uit de onophoudelijke Machten van boekhandelaren en uit de (veel minder talrijke) veroordelingen door de Verkeerscommissie van uitgevers die hier over de schreef gaan. De Verkeerscommissie verzucht in 1947 zelfs dat dit binnen de VBBB herhaaldelijk het misverstand doet
ontstaan, dat zij alleen het boekhandelsbelang vertegenwoordigt, wat de Commissie toch
sterk ontkent.
Een tweede drukmiddel van de uitgevers is het voortdurend uitbreiden van de kortingsmogelijkheden. De boekhandel moet zich neerleggen bij nieuwe voordeeltjes voor
andere soorten instellingen, voor speciale doelgroepen, voor leden van verenigingen en
voor boeken die in series verschijnen.
Een derde instrument voor de uitgevers is de uitbreiding van verkooppunten van
boeken naast de reeds erkende boekhandels. Dit gebeurt tegelijk op geoorloofde en ongeoorloofde wijze. Klachten dat titels van erkende uitgevers voortdurend opduiken achter het winkelraam van niet-erkende boekverkopers worden ieder jaar weer vernomen.
De Verkeerscommissie erkent dat dit onomstotelijk het geval is; in de praktijk is echter
de bewijslast tegen de betrokken uitgevers moeilijk sluitend te krijgen11.
Maar ook langs legale weg weten uitgevers het aantal verkooppunten te vergroten.
De Vereeniging gaat in 1952 akkoord met de verkoop van boeken in hotels, in musea
en op tijdelijke tentoonstellingen. In 1956 besluit de Verkeerscommissie bovendien tot
een soepeler erkenningsbeleid tegenover boekhandels in kleinere plattelandsgemeenten.
Al liggen haar motieven hier vooral in het bevorderen van de lectuurvoorziening en in
de vrees voor een scherper anti-kartelbeleid van de Rijksoverheid, toch komt deze
koerswijziging in het toelatingsbeleid de uitgevers niet slecht uit. Maar ook buiten de
erkende boekhandel zoeken de uitgevers extra afzetmogelijkheden.
Uitgevers, die voor een bepaalde uitgave zich over het resultaat der aanbieding
niet voldaan gevoelen, kijken hun uitgaven er eens op aan, of deze zich ook niet
voor verkoop door andere handelaren zou lenen12.
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We zagen eerder dat reeds vóór 1940 aan speciaalzaken (zoals de fotohandel) geleverd
mocht worden, zij het dat dit beperkt was tot handleidingen en instructieboekjes. Als
aan het eind van de jaren vijftig het pocketboek op de markt komt, neemt de behoe fte
van uitgevers aan 'outlets' verder toe.
Tussen de jaren 1958 en 1960 is er echter even grote verwarring over hoe het boekhandelslandschap zich zal ontwikkelen. In 1958 kondigt de overheid namelijk een zogenoemde Vestigingsbeschikking voor het boekverkopersbedrijf af. Zij doet dit op aandrang van de Nederlandse Boekverkopersbond (NBB), ook al bestaat er in het vak geen
eenstemmigheid over deze stap. De Vestigingsbeschikking (die samenhangt met het genoemde anti-kartelbeleid in deze jaren), geeft de overheid meer greep op de toelating
tot bepaalde branches. Op sommige punten betekent dit een betere bescherming voor
de betrokkenen, op andere houdt zij een liberalisering in. De Verkeerscommissie vreest
dan ook, dat de overheid zich zal keren tegen enkele hoekstenen van haar Reglement
(de vaste prijs als basis voor het handelsverkeer, de criteria die voor erkenning worden
opgelegd). De uitvaardiging van de vestigingsbeschikking komt neer op een sanctionering van de status quo: iedereen die in 1958 boekverkoper was, wordt onder de nieuwe
beschikking door de overheid als erkende-nieuwe stijl gezien. Dit leidt op korte termijn
tot een stijging van het aantal boekhandels tot boven de 1900. De Vereeniging vreest,
dat haar positie danig wordt ondermijnd. Zij herademt echter opgelucht, wanneer in
1960 de Hoge Raad de Vestigingsbeschikking voor het boekverkopersbedrijf verwerpt.
Het rechtscollege acht de beschikking in strijd met de vrijheid van meningsuiting die
Artikel 7 van de Grondwet garandeert. Deze duldt geen nadere barrières voor het verkopen van boeken. Maar de sterke uitbreiding van het aantal boekhandels is dan al een
feit.
Parallel aan al deze perikelen rond de Vestigingsbeschikking wordt binnen de Vereeniging zelf de discussie voortgezet over de uitbreiding van de verkoopmogelijkheden
van boeken door de niet-vakhandel. In een nieuw, enigszins gemoderniseerd Reglement
(1961) wordt vastgelegd dat de speelruimte voor uitgevers in dit opzicht wordt vergroot. Alle niet-schoolboeken en niet-wetenschappelijke boeken onder een bepaald
prijsniveau (dan: f 3,-) kunnen vanaf dat moment verkocht worden in andere dan boekwinkels. De betreffende verkooppunten moeten echter wel plaatsing op de zogenoemde
`drie-guldenlijst' aanvragen. Het hele boekenvak zit in de loop van 1961 in spanning,
hoeveel van die aanvragen er komen: zijn het er honderden of duizenden? Het eerste cijfer blijkt realistischer: de animo onder kruideniers, souvenirwinkels, supermarkten, conferentie-oorden en militaire tehuizen om boeken te gaan verkopen, is minder groot dan
gehoopt/ gevreesd. Maar toch is aan het eind van 1961 in totaal aan 161 uitbaters van
nieuwe verkooppunten het groene licht gegeven.
We noemden tot nu toe drie fronten waarop de uitgevers na de Tweede Wereldoorlog weerwerk trachtten te bieden: de boekhandel passeren, zoeken naar nieuwe kortingsmogelijkheden en meer verkooppunten scheppen. Er zijn er nog twee aan toe te
voegen. Naast de uitbreiding van het aantal winkel- of winkelachtige verkooppunten
schept men tevens andersoortige kanalen om de boekenkoper te bereiken. Van deze al-
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ternatieven worden vooral de boekenclubs belangrijk. Ook deze aanval op hun marktpositie weten de erkende boekhandelaren niet helemaal af te slaan. Na heel wat getouwtrek komt het uiteindelijk in de jaren tachtig tot een compromis. In het Reglement
wordt een wachttijd vastgesteld: nieuwe titels mogen pas vier maanden na verschijning
in het boekenclub-aanbod worden opgenomen. In deze periode heeft de boekhandel de
gelegenheid, de markt voor de betreffende titel enigszins af te romen.
Een vijfde Reglementsaanpassing die de uitgevers (meer of minder) in de kaart speelt,
is de verkorting van de vaste-prijstermijn vanaf 1961 (van drie naar twee jaar). Op papier is dit dus ongunstig, omdat de boekhandelaar zijn winkeldochters in hun derde jaar
op de plank nog moeilijk voor de volle prijs te gelde kan maken. In de praktijk is de betekenis van deze termijnbeperking geringer, omdat de feitelijke exploitatieperiode van
vele titels toch veel korter is dan drie, zelfs dan twee jaar. Maar een zekere verruiming
van de armslag van de uitgever ten nadele van de boekhandel schuilt er wel in.
De krachtsverhoudingen verschuiven weer
Ik heb me in deze archeologie van het Verkeersreglement beperkt tot de periode 19041961. Een handzame analyse van zijn ontwikkeling in de laatste dertig jaar moet nog
geschreven worden. Mijn bevindingen suggereren een zekere heen en weer gaande beweging in de krachtsverhoudingen tussen boekhandels- en uitgeverskamp. In het laatste kwart van de negentiende eeuw domineren de uitgevers; vanaf de Eerste Wereldoorlog bieden de boekhandelaren op allerlei punten tegenspel. Na 1945 komen de
uitgevers weer terug en weten ze de onderlinge afspraken in het vak op heel wat punten
bij te buigen in hun voordeel.
Bedriegen de tekenen, of gaat de pendule vanaf de tweede helft van de jaren tachtig
inderdaad weer richting boekhandel? Vanaf die periode hebben de samenwerkingsverbanden in de boekhandel zich stormachtig ontwikkeld. Er zijn grote filiaalketens gekomen (van bovenaf geleid, meestal met centrale boekeninkoop). Ook de franchise-formule heeft in de boekhandel ingang gevonden. Hierbij betrekt de (zelfstandige)
boekhandelaar van een centrale organisatie allerlei vormen van dienstverlening, die uiteenlopen van winkelaankleding, ondersteuning bij administratie en beheer, gemeenschappelijke promotiecampagnes, tot gezamenlijke inkoop. Boekhandels die op een of
andere manier in samenwerkingsverbanden opereren, zijn de laatste jaren definitief de
boekenverkoop gaan domineren. Dit heeft tot twee soorten klachten geleid. Ten eerste
wordt door de praktijk van het centraal inkopen het aantal mensen dat beslist welke
boeken doordringen tot de planken van de Nederlandse boekhandels (de zaken die een
serieuze rol in het vak spelen), steeds beperkter. Ten tweede zetten de samenwerkende
boekhandels de uitgevers ongenadig onder druk om hun kortingbeleid en leveringsvoorwaarden aan te passen aan de wensen van deze grote afnemers. Zwartkijkers menen, dat dit onvermijdelijk ook nadelige consequenties heeft voor het fondsbeleid van
uitgeverijen. In het licht van bovenstaand betoog zou dit ook inhouden, dat het strijdperk zich verplaatst van het terrein dat het Verkeersreglement bestrijkt naar de gebieden
die buiten zijn jurisdictie liggen. Wordt het Reglement daarmee minder belangrijk, of
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zal het te zijner tijd verdwijnen? Dat is moeilijk te zeggen, daarvoor is het nog te vroeg.
Als over enkele jaren het schrijven van de Geschiedenis van het Nederlandse boekenvak in
de twintigste eeuw ter hand genomen wordt, bestaat er meer duidelijkheid over deze
laatste vraag.
Noten
1 M. van Vollenhoven, `Van Artikel 13 tot Reglement Handelsverkeer', in: P. Hagers. Het doel der Ver-

eeniging is vereeniging. 175 jaar Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 18151990. Zwolle 1990, 62.
2 H. Furstner. Geschichte des niederlliindischen Buchhandels. Wiesbaden 1985.
3 Stuttgart 1981 (oorspr. 1816).
4 M. Van Maasland (pseudoniem van J.M. Verbiest). Wat ieder weten moet van boekhandel en uitgeverij. Tilburg 1921, 18.
5 L. Kuitert. Het ene boek in vele delen. De uitgave van literaire series in Nederland. Amsterdam 1993,
24.
6 Archief VBBB, Bibliotheek KVB Amsterdam: Handelingen der 103den Algemeene Vergadering der
VBBB (1920).
7 Archief VBBB, Bibliotheek KVB Amsterdam: Handelingen der 101sten Algemeene Vergadering der
VBBB.
8 Archief VBBB, Bibliotheek KVB Amsterdam: Handelingen der 103den Algemeene Vergadering der
VBBB (1920).
9 Archief VBBB, Bibliotheek KVB Amsterdam: Verslag van de Commissie voor het Handelsverkeer
over het jaar 1937.
10 Archief VBBB, Bibliotheek KVB Amsterdam: Verslag van de Commissie voor het Handelsverkeer
over het jaar 1948.
11 Archief VBBB, Bibliotheek KVB Amsterdam: Verslag van de Commissie voor het Handelsverkeer
over het jaar 1957.
12 Archief VBBB, Bibliotheek KVB Amsterdam: Verslag van de Commissie voor het Handelsverkeer
over het jaar 1949.
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`ZIEKELIJK DOOR DIE LEESZAAL'
De strijd tussen de openbare bibliotheek en de leesbibliotheek
tijdens het interbellum)
Greetje Heemskerk

In 1921 wordt er in het vakblad De Uitgever onder de kop `Een slachtoffer der O.L. en B.'
melding gemaakt van een verbitterd boekhandelaar annex leesbibliotheekhouder. De man
voelt zich gedupeerd door het oprichten v an een openbare leeszaal en bibliotheek in zijn
woonplaats. Bij de volkstelling v an 1920 had hij – niet zonder gevoel voor drama– op zijn
kaart geschreven: `Thans zonder middelen v an bestaan doordat alles verloren is door 't oprichten eener Openbare Leeszaal te M. in strijd met de geboden Gods en de wetten des
l an ds.' De vraag naar lichaamsgebreken was door zijn vrouw beantwoord met: `Een ellendig lichaam door die vervloekte Openbare Leeszaal bewerkt.' En de dochter des huizes had
hierop geantwoord: `Ziekelijk door die Leeszaal'2. Hoewel men deze uitval van opgekropte woede en frustratie waarschijnlijk niet al te letterlijk moet nemen, is zij wel i ll ustratief
voor de strijd die tijdens het interbellum gevoerd werd tussen twee bibliotheektypen: de
openbare leeszaal/bibliotheek – de eerste verschijningsvorm van de huidige openbare bibliotheek – en de leesbibliotheek, een commerciële bibliotheek, vaak gecombineerd met
een boekh andel, waar men tegen een klein bedrag per week een boek kon huren.
Opkomst van de leeszaalbeweging

Leesbibliotheken, beheerd door particulieren, bestonden er in Nederland al sinds de
tweede helft v an de achttiende eeuw, hoewel zij – zeker wat doelgroep en collectie betreft – aan merkelijk verschilden met de twintigste eeuwse leesbibliotheek. De openbare
leeszalen en bibliotheken daarentegen waren tijdens het interbellum nog een betrekkelijk nieuw fenomeen; hun geschiedenis had pas in het laatste decennium van de negentiende eeuw een aanvang genomen. De ontwikkeling van de openbare leeszaal bleek in
de loop der jaren als de groei van een koekoeksjong; in zijn groei gooide het het andere
kuiken uit het nest. Was er rond de eeuwwisseling nog sprake van een grote diversiteit
binnen de bibliotheekwereld – zo waren er in grote steden na as t tientallen leesbibliotheken ook leesmusea voor de beter gesitueerden, bibliotheken van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen voor `de lagere standen', Ons Huis-bibliotheken, Sint-Vincentiusbibliotheken voor katholieke lezers en bedrijfs- of bondsbibliotheken – in de eerste
helft van de twintigste eeuw werden zij bij gebrek aan financiële middelen goeddeels
opgeheven of overgenomen door de plaatselijke openbare leeszaal en bibliotheek.
De doelstelling van de openbare leeszaal en bibliotheek verschilde op nogal wat punten met bovengenoemde bibliotheken. De openbare leeszaal moest een bibliotheek
worden met een neutraal boekenaanbod, een `ontwikkelingsinstituut' voor iedereen.
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Om die reden vond men binnen de leeszaalbeweging – zoals de voorstanders van openbare leeszalen en bibliotheken werden genoemd – dan ook dat deze bibliotheken bekostigd moesten worden uit openbare middelen. En dat was nieuw in Nederland. De tot
dan toe bestaande bibliotheken waren óf afhankelijk van contributie van leden (bijvoorbeeld leesmusea), óf van particulier initiatief van vermogenden (bijvoorbeeld Nutsbibliotheken), óf werkten op commerciële basis (leesbibliotheken). Een bibliotheektype dat aanspraak maakte op overheidssubsidie was dus geheel nieuw en aanvankelijk
waren dan ook slechts weinigen van de noodzaak hiervan overtuigd. Het verklaart de
felle toon en de gedrevenheid die spreekt uit de stroom artikelen van voorstanders van
openbare leeszalen die rond de eeuwwisseling in de pers verschijnt. Hier werd een mentaliteitsverandering bevochten; net als scholing diende het bibliotheekwezen een nationaal belang, zo vond men binnen de leeszaalbeweging. Tegenstanders verwezen echter
naar de Nutsbibliotheken die toch ook zonder subsidie konden bestaan. Zij zagen echter over het hoofd dat de Nutsbibliotheken op een wezenlijk punt verschilden met de
openbare leeszalen en bibliotheken. De Nutsbibliotheken richtten hun beschavingsoffensief immers uitsluitend op `de lagere standen', terwijl de openbare leeszaal en bibliotheek `het gehele volk' tot doelgroep had. Binnen de leeszaalbeweging werden de
Nutsbibliotheken met hun paternalistische en bevoogdende benadering van de 'minvermogende' lezer juist gezien als voorbeeld hoe het niet moest. Of zoals Henri E. Greve, `de promotor, organisator en ideoloog van de leeszaalbeweging' 3, in zijn proefschrift
bevlogen formuleerde: `Maar liefdadigheid en onderwijs, liefdadigheid en Openbare
Leesmusea kunnen en mogen niet samen gaan: "library-work is not philanthropy!"'4
Onafh ankelijk van het particulier initiatief
Het jaar 1921 was in dit opzicht van groot belang voor de leeszaalbeweging. Hoewel er
reeds in 1908 sprake w as van een incidentele rijkssubsidie aan enkele openbare leeszalen
en er vanaf 1911 een rijkssubsidieregeling van kracht was, werd pas met de inwerkingtreding van de `Rijkssubsidievoorwaarden van 1921' (RSV-1921) recht gedaan aan het
werk en de opvattingen van de leeszaalbeweging. Vóór 1921 werd de rijkssubsidie aan
een openbare leeszaal en bibliotheek namelijk berekend op b as is van de particuliere bijdragen die een bibliotheek over een jaar ontving. Hierdoor bleven de openbare leeszalen
dus – gelijk de Nutsbibliotheken – afhankelijk van het particulier initiatief. Nu, in de
nieuwe Rijkssubsidievoorwaarden werd voor het eerst de koppeling tussen rijkssubsidie
en particulier initiatief verlaten. Voortaan zou de rijkssubsidie berekend worden op
grond van het aantal inwoners van de plaats waar de bibliotheek w as gevestigd.
Met de totstandkoming van de RSV-1921 kwam er echter geen einde aan de strijd
van de leeszaalbeweging. Door de verslechterende economische situatie besloot de regering reeds in 1921, het eerste jaar waarin de nieuwe rijkssubsidieregeling van kracht
werd, tot een korting van 7%. In de daaropvolgende jaren namen de kortingen alleen
nog maar toe; van 1925 tot en met 1927 was er zelfs sprake van een korting van 33%
op de rijkssubsidie. Het gevolg w as dat de groei van het aantal openbare bibliotheken
stagneerde en verzoeken tot nieuw te vormen bibliotheken veelal werden afgewezen5.
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Nu het niet langer nodig was om het principiële verschil tussen openbare bibliotheken en Nutsbibliotheken uiteen te zetten – dat werd immers met de totstandkoming
van de RSV-1921 erkend – richtte de leeszaalbeweging zich in de strijd om het behoud
van de subsidie met volle kracht tegen een ander bibliotheektype, de leesbibliotheek.
Kritiek op de leesbibliotheek door de pioniers van de leeszaalbeweging was zeker niet
nieuw, maar het aantal kritische geluiden nam nu sterk toe. Er werden verdachtmakingen geuit tegen het boekenaanbod van de leesbibliotheken, er werd gewezen op de geringe controle op de leesbibliotheken en men wierp zich op als beschermer van de
`kwetsbare' groepen, te weten de jeugd en de arbeiders. En dit alles ter onderstreping
van het belang van de subsidie aan de openbare bibliotheek. Zo wordt in 1924 op een
bibliotheekcongres van de openbare leeszaal en bibliotheek door één van de sprekers
een oproep gedaan aan ieder die de openbare bibliotheek een warm hart toedraagt:
Wie er toe wil medewerken, dat de hooghartigheid van het karakter onzer inrichtingen, de onderzoekende koelheid tegenover de mode van den dag en het afwijzende gebaar tegenover minderwaardige boeken niet zal verdwijnen, hij helpe ons
in den strijd om het behoud van overheidswege gegeven subsidiën. Er worden zeer
veel verwoestingen gebracht door de ongecontroleerde particuliere leesbibliotheken, die dikwijls aan kinderen boeken geven van het verdachtste karakter. Onze
openbare leeszalen met haar overweldigenden invloed, met haar duizenden bezoekers en leden, met haar jeugdafdeelingen moeten ongerept blijven in haar tegenwoordige karakter.
De leesbibliotheekhouders komen in actie
Opvallend is dat bij deze kritiek op de leesbibliotheken aanvankelijk een tegenstem ontbreekt. Dit had alles te maken met het feit dat leesbibliotheekhouders in deze jaren nog
niet (landelijk) georganiseerd waren. Pas op 14 januari 1931 kwam de Algemeene Nederlandsche Bond van Leesbibliotheekhouders (ANBL) tot stand, nadat er in de jaren
twintig in een tiental grotere steden plaatselijke verenigingen van leesbibliotheekhouders waren opgericht. Een jaar na de oprichting van de ANBL, op 2 januari 1932, werd
er bovendien een eigen tweemaandelijks vaktijdschrift in het leven geroepen, De Bibliotheekhouder, waardoor de leesbibliotheekhouders een orgaan kregen waarin eigen standpunten geformuleerd konden worden en waarin de landelijke actie tegen de openbare
bibliotheek gecoördineerd kon worden. Want dat er tot actie overgegaan moest worden, daar was men het binnen de ANBL over eens. Het werd zelfs bij de oprichting van
de ANBL – naast bedrijfsbeperking en vaststelling van de leentarieven: de invloed van
de crisis deed zich gelden – als één van de drie belangrijkste doelstellingen van de Bond
genoemd.
Het was de eerder genoemde Greve, `de vleesgeworden leeszaalgedachte'7, die in zijn
hoedanigheid van directeur van de openbare leeszaal in Den Haag en secretaris van de
Centrale Vereeniging (CV) van Openbare Leeszalen de knuppel in het hoenderhok
gooide. In een interview in Het Vaderland haalt hij fel uit naar de leesbibliotheken:
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Er zijn in onze stad (...) twee categorieën huurleesbibliotheken, de parasiteerende
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 vloeien8.
Naar aanleiding van dit interview gingen de Haagse leesbibliotheekhouders, die zich
per 1 april 1919 verenigd hadden in de Vereeniging van Haagsche leesbibliotheekhouders' tot actie over. In het Nieuwsblad voor den Boekhandel verscheen een brief van 37
leesbibliotheekhouders, gericht aan B&W van Den Haag. Zij maakten daarin bezwaar
tegen de opening van een filiaal van de openbare bibliotheek in Den Haag. Ze verwachtten `oneerlijke concurrentie' te ondervinden van dit openbare bibliotheekfiliaal,
aangezien de openbare bibliotheek naast werken van wetenschappelijke aard ook vrij
veel romans uitleende. Volgens de leesbibliotheekhouders betrof het aantal uitleningen
van romans in de Haagse openbare leeszaal en bibliotheek – zij baseerden zich hier op
het Jaarverslag van 1926 – 42% van het totaal aantal uitleningen. Enkele nummers later verscheen er in het Nieuwsblad een brief van Greve. Hij haastte zich te zeggen dat
hij het niet als de taak van de openbare bibliotheken zag om censuur te plegen op de
leesbibliotheken en formuleerde ve rvolgens, nu heel wat genuanceerder, wat hij dan wèl
als de taak van de openbare leeszaal en bibliotheek zag.
Tot de "opvoedende" taak der Openbare Leeszalen (...) behoort m.i. echter wel,
dat de Openbare Leeszalen zichzelf een censuur opleggen, en niet een zoo héél gemakkelijke ook. Die zelf-opgelegde censuur markt, dat de door O.L.B. het publiek aangeboden lectuur, – inzonderheid de romanlectuur, – van een ander totaalgehalte is dan die in leesbibliotheken. Deden de O.L.B. dit niet, dan zou er
m.i. geen principieel verschil met leesbibliotheken bestaan; de O.L.B. zouden
minder reden van bestaan hebben en er zou een motief minder aan te voeren zijn
voor financieelen steun van Rijk, Provincies, Gemeenten. Immers: dien steun ontvangen de O.L.B. van de Overheid om haar (de O.L.B.) in staat te stellen, geheel
onafhankelijk van de commercieele rendabiliteit, een fiksche censuur toe te passen,
op de aangeboden romanlectuur in het bizonden. Dat is onze "opvoedende"
taak10
Het is typerend voor de handelwijze van Greve, deze snelle reactie en de sussende
woorden. Elke discussie in de pers diende vermeden te worden, dit zou de leeszaalbeweging immers alleen maar negatieve publiciteit bezorgen en de subsidie nog meer in
gevaar brengen. Maar het tij viel al niet meer te keren, de verenigde leesbibliotheekhouders ontwikkelden zich tot een mondige discussiepartner in het dispuut met de
openbare bibliotheken.
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Een volgend incident vond plaats in Rotterdam. Ook hier had een oplettende leesbibliotheekhouder op basis van het jaarverslag van de openbare leeszaal en bibliotheek
van Rotterdam het aantal uitleningen van romans geteld. Slechts 21% van het totale
aantal uitleningen betrof studieboeken, volgens de verontwaardigde leesbibliotheekhouder, de rest was ontspanningslectuur.
Toen er geen Gemeente-bibliotheken bestonden huurde men z'n romannetjes bij
den particulieren bibliotheekhouder, doch nu men gratis z'n ontspanningslectuur
in de Gem. Bibliotheek kan bekomen, ondervindt het particulier bedrijf enorme
schade van haar groote concurrentie. (...) Dus 21 pct. studielectuur tegen 79 pct.
ontspanningslectuur. Deze cijfers toonen reeds aan, dat de Gem. Bibliotheek niet
aan haar opzet beantwoordt, want immers werd deze Bibliotheek in het leven geroepen voor de Volksontwikkeling1 .
De redactie van het Nieuwsblad was het geheel met de brievenschrijver eens en schreef
in een nawoord: `Het uitleenen door de openbare leeszalen van gewone onderhoudingslectuur, welke overal te koopen en te huren is, tegen eene vergoeding, zoo gering,
dat het bijna gratis is, en welke in elk geval verre beneden de kostprijs blijft, is niet te
verdedigen.'
In hetzelfde jaar werd ook in het Maandbericht der Amsterdamsche Leesbibliotheekhouders-vereeniging een strijdlustig standpunt geformuleerd ten aanzien van de romans
bij de openbare bibliotheek:
Wat wij wenschen: Uit de "Openbare leeszaal" worden alle vertaalde romans geweerd. Of: er wordt voor een vertaalde roman een leesgeld geheven, gelijk aan het
plaatselijk tarief onzer afdeeling. Met opzet spreken wij van vertaalde romans.
Want de menschen, die voor examendoeleinden of zelfstudie gebruik maken van
de "O.L." kunnen de romans in de oorspronkelijke taal noodig hebben, onverschillig of dat nu Fransch, Duitsch of Nederlands is12.
Romans als lokkertje?

Greve leek in zijn sussende reactie in het Nieuwsblad de Haagse leesbibliotheekhouders
tegemoet te willen komen met de belofte `een fiksche censuur' toe te passen op de romanlectuur in de openbare leeszaal. Zijn standpunt om in de openbare leeszalen en bibliotheken slechts met grote terughoudendheid romans aan te schaffen, kwam echter
niet voort uit mededogen met het bestaan van de leesbibliotheekhouders. Het al dan
niet opnemen van romans in het boekenaanbod van de openbare leeszalen en bibliotheken vormde niet alleen een punt van discussie in het conflict met de leesbibliotheekhouders, ook binnen de leeszaalbeweging waren de meningen hierover verdeeld.
In een uit 1927 daterende enquête onder bibliothecarissen van openbare leeszalen komen zowel voor- als tegenstanders van romans in het boekenaanbod aan het woord13.
Als argument voor opname wordt genoemd dat er nu eenmaal een grote groep lezers is
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die aangetrokken wordt door `het fantastische in deze lectuur, en Barclay, Caine, Curwood e.d. niet graag voor ontspanning zou willen missen'. Door deze boeken uit te sluiten, zouden veel lezers weer terug gaan naar de leesbibliotheken, zo meende een bibliothecaris. In een leesbibliotheek waren deze werken immers wel voorhanden `en
andere, die nog meer smaakbedervend zijn'. Een tegenstander meende dat deze groep
lezers beter helemaal geweerd kon worden uit de openbare leeszaal en bibliotheek. Zij
zouden met hun slechte smaak ook de andere bezoekers maar infecteren.
Hoewel Greve in 1906 in zijn proefschrift over de openbare leeszalen nog vrij neutraal de voor- en nadelen van opname van romans in het boekenaanbod uiteen zet, is
hij ook dan al van mening dat de openbare leeszalen zich terughoudend moeten opstellen bij de aanschaf van romans 14. Twintig jaar later is hij veel explicieter. Greve laat zich
dan kennen als een fel tegenstander 15 . Het lezen van romans verwordt, naar zijn inzicht, al snel tot een ware verslaving. Eénmaal Courths-Mahler, altijd Courths-Mahler.
Want (...) het zijn immers niet louter de schuine, de vunzige, de zwoele romannetjes, – zelfs niet in hoofdzaak déze, – die de smaak van het leesgrage publiek afleiden van – en op den duur ontoegankelijk maken voor serieus, moeilijker en dieper literair werk. Het leesgrage maar merendeels ongeschoolde en goedgeloovige
publiek meent werkelijk in de stapels laf, klef, valsch en onzinnig maakwerk geestelijk voedsel te vinden. Wie eenmaal den smaak beet heeft van de Courths
Mahlers, de Tarzans, de Nick Carters enz. (heelemaal niet vunzig of onzedelijk) is
doorgaans voor steviger kost verloren. Welnu, de taak der O.L.B. lijkt mij toe, dit
slag romans van den lezer af te houden en hem substantieele, ontspanning aan te
bieden 16
Het al d an niet opnemen van romans zou tijdens het interbellum binnen de leeszaalbe-
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weging een punt van discussie blijven. Vooral in de kleinere plaatsen werd er minder
principieel aangekeken tegen het opnemen van romanlectuur 17. Men wist nu eenmaal
dat men op deze manier meer lezers zou binnen halen en aangezien nogal wat openbare
leeszalen onder invloed van de kortingen op de subsidie de inkomsten trachtten te vergroten door het heffen van contributie, kreeg dit streven meer gewicht.
De romanlectuur in het boekenaanbod van de openbare leeszaal en bibliotheek werd
door het bibliotheekpersoneel nogal eens gezien als `een lokmiddel'. Als de potentiële lezer de weg naar de openbare leeszaal eenmaal had gevonden, dan konden zij hem de weg
wijzen naar het `goede' boek, want hoewel de paternalistische, bevoogdende houding
van het personeel van de Nutsbibliotheken werd afgewezen, had ook de leeszaalbeweging
de `verheffing' en de lezersbegeleiding hoog in het vaandel staan. Daarom werd bijvoorbeeld in de Haagse openbare leeszaal met een `gesloten uitleen' gewerkt. Doordat bezoekers de boeken niet zelf uit de kast mochten halen, kon de begeleidende en adviserende
rol van de bibliothecaris groter zijn 18 . Hoewel een loffelijk streven, ontaardde deze lezersbegeleiding nogal eens in een streng betuttelende houding of zelfs volledige censuur.
De praktijk
Tijdens mijn doctoraalscriptie-onderzoek interviewde ik een tiental mensen die tijdens
het interbellum in een leesbibliotheek danwel openbare bibliotheek werkzaam zijn geweest. Zo vertelde een leesbibliotheekhouder over zijn ervaringen met de openbare leeszaal te Delft, waar men een gesloten uitleensysteem had19.
Ik heb eens een keer Het meisje met de blauwe hoed gelezen uit de openbare bibliotheek op de Oude Delftweg. Dat had ik meegekregen. En toen vroeg ik nog zoiets,
want ik vond het harstikke leuk. En mevrouw De Weis, dat was zo'n oude dame,
daar kreeg je niet gauw wat van mee, die zei: "Heb jij dat boek meegekregen?" En
ik: "Hebt u nog zoiets?" Neee!!! Dat ging niet.
(...) Mijn zuster, die was negentien en die vroeg om een boek van Hans Martin,
Malle gevallen. Zij kreeg het niet hoor! Nee hoor! Kwam heel verontwaardigd thuis.
In de openbare leeszaal aan de Keizersgracht in Amsterdam werd niet met een gesloten
uitleensysteem gewerkt. Bezoekers konden daar zelf de boeken uit de kast halen, maar
dat betekende niet dat er geen censuur was. Een bibliothecaresse die van 1928 tot 1931
aan de Keizersgracht werkzaam was, vertelt:
We hadden "een gifkast". Achter de balie hadden we een plank met boeken die
niet geschikt waren voor jongeren. En dat noemden wij "de gifkast". Wat daar
toen in stond? Daar stond Van Lennep, geloof ik, in. Klaasje Zevenster en Van
Deyssel Een liefde stond er in20.
Deze werkwijze is des te opmerkelijker als men beseft dat bezoekers pas vanaf 18 jaar
toegang hadden in een openbare leeszaal en bibliotheek!
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Een andere bibliothecaresse die tijdens het interbellum in de openbare leeszaal te
Amsterdam werkzaam was, had toen al zo haar twijfels bij de lezersbegeleiding. Eén van
haar collega's vroeg, wanneer leners een boek terugbrachten, altijd naar hun mening
over het gelezen boek.
Als die mensen dan die boeken terugbrachten, dan praatte zij erover. En toen nam
ik al waar: "Je krijgt ze niet verder, het is niet zo, ze praten mee, ze praten het na,
maar ze zitten niet op dat niveau." Die achtergrond spreekt zo ontzettend sterk,
dat is hun hele cultuur die ze meebrengen, en als ze dan ineens een uit het Engels
vertaald boek met zekere literaire waarde moeten lezen, dat in een ander milieu
speelt, dan hebben ze daar helemaal geen affiniteit mee. (...) Dat hinauflezen, daar
zijn ze zeker van teruggekomen21.
`De twintigste eeuw offert aan een nieuwe god'
De leesbibliotheekhouder dacht ondertussen het zijne over de nadruk op `de ontwikkeling' en `de verheffing' van de lezer binnen de leeszaalbeweging. In 1931 wordt in het
Maandbericht derAmsterdamsche Leesbibliotheekhouders-vereeniging meesmuilend opgemerkt:
De smaak van den naiëve lezer, niet vertroebeld door verstandelijke critiek, verlangt veelal in zijn lectuur bevrediging voor het gevoelsleven. Geboorte en dood,
liefde en haat, rijkdom en armoede, vrees en heldenmoed, dat zijn de polen waartusschen zijn romantisch hart dobbert. Doch deze vertrouwde, heerlijke (...) lectuur wordt verketterd en vloekwaardig geacht. (...) De twintigste eeuw offert aan
een nieuwe god: "Algemeene ontwikkeling". Doch het is een reus met leemen
voeten en zonder gelaat, met heel diep in de buik weggescholen een klein bevend
menschje, dat vreemder staat in zijn eigen Westersche wereld, dan een Hottentot
in de binnenlanden van Afrika in de zijne22.
Het `lezen ter ontspanning' werd door de leesbibliotheekhouders – natuurlijk ook uit
commercieel oogpunt – nadrukkelijk serieus genomen. Ook de voorzitter van de
ANBL, de Amsterdamse leesbibliotheekhouder C.J. Heeck, toonde begrip voor deze
groep lezers. Volgens hem wilde een groot deel van het publiek enkel geboeid worden.
Ik sta begrijpend tegenover deze neigingen. Er zijn veel menschen met een zeer beperkten gezichtskring, die geen belangstelling hebben, die verder reikt dan de algemeene, groote momenten van het leven. Moet men die menschen zonder leesgenoegen laten. M.i. zeer zeker niet23.
En een leesbibliotheekhoudster zegt nog steeds fel:

Er kwam eens iemand in m'n winkel en die zei: "Courths-Mahler, dat moesten ze
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verbieden. Dat moesten ze niet uit mogen geven." Toen zei ik: "Nou moet u eens
luisteren. Een huisvrouw die een heel druk leven heeft, màg die zich een keertje
verdiepen in wat anders?" (...) Ze moeten toch hun ontspanning even hebben.
Mogen ze zich dan een keer verdiepen in een beetje andere wereld? Zo denk ik
erover!24.
Harde actie
Ondertussen werd door de leesbibliotheekhouders de actie tegen de openbare leeszalen
onverminderd voortgezet. Het bracht de leeszaalbeweging steeds meer in het nauw. In
De Bibliotheekhouder van 27 augustus 1932 werd ter kennisgeving aan de leden een
brief gepubliceerd die C.J. Heeck, namens de ANBL, had verzonden aan `den Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen'. Heeck haalt het Rapport van de Staatscommissie voor de verlaging van Rijksuitgaven aan van de Commissie Welter, waarin
wordt voorgesteld de subsidie van f304.400,- voor de openbare leeszalen en bibliotheken over het jaar 1933 met 15% te verminderen. Heeck vindt deze korting echter nog
niet voldoende. Hij stelt de minister voor de subsidie met ten minste 50% (!) te verminderen. Hij kan immers aantonen dat:
een groot deel der Rijkssubsidiën niet besteed wordt op de wijze en conform de
"Voorwaarden betreffende de subsidieering van Rijkswegen van Openbare Leeszalen en Bibliotheken" (...) daar toch het doel van de Openbare Leeszalen en
Bibliotheken (...) moet zijn het verschaffen van lectuur die een algemeen ontwikkelend en onderrichtend karakter draagt25.
Volgens de berekeningen van de ANBL bestaat bij openbare leeszalen 40 tot 50% van
het aantal uitleningen uit ontspanningslectuur, terwijl er in Nederland – nog steeds vol-

gens Heeck – ongeveer 1000 particuliere leesbibliotheken zijn `welke ruimschoots voorzien in de behoefte aan ontspanningslectuur'. Tot slot merkt Heeck fijntjes op: `dat het
toch nimmer de bedoeling van de Overheid kan zijn geweest het particuliere bedrijf –
althans voor zoover dit voldoende in de gemeenschapsbehoefte voorziet – door van
Rijkswege gesubsidieerde instellingen te doen beconcurreeren.' Daarom stelt hij voor
om bij de verlening van de met 50% verminderde overheidssubsidie ook nog een bepaling te laten opnemen, dat van de overheidssubsidie geen ontspanningslectuur mag
worden aangeschaft door de openbare leeszalen en bibliotheken.
Verzoenende geluiden
Vanaf 1932 begon langzaamaan de toon en aard van de berichten over de relatie tussen
de openbare leeszalen en de leesbibliotheken te veranderen. Door de felle discussie tussen beide partijen en de aanvallen op doelstelling en functie over-en-weer begonnen
zich nu de wensen en eisen van zowel de openbare leeszaal als de leesbibliotheek duidelijk af te tekenen. Beide partijen zagen in dat het geen kwestie was `van elkaar bestrijden'. In de toekomst zouden openbare leeszalen en leesbibliotheken na as t elkaar be-
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staan en er moest gezocht worden naar een vorm waarin ze zo min mogelijk hinder van
elkaar ondervonden.
Greve had zich een aantal jaren eerder al een voorstander van `een fiksche censuur'
op de romanlectuur in de openbare leeszaal betoond. Nu kreeg het studieuze karakter
van de openbare leeszaal nog meer de nadruk. Greve was zich bewust dat hij met zo'n
beleid een bepaalde groep lezers afstootte, maar dit nam hij voor lief. De markt voor de
ontspanningslectuur kon wat hem betreft overgelaten worden aan de leesbibliotheken.
In Nederland hadden wij gedurende langen tijd twee typen van Openbare bibliotheken gekend: "de wetenschappelijke" en de "volksbibliotheken". Sedert een derde deel van een eeuw is tusschen deze typen de O.L.B gekomen. Deze zijn niet bestemd voor wetenschappelijke studie, al bouwen zij hunne wetenschappelijke
afdeeling soms zeer ver in die richting uit. Zij zijn evenmin afgestemd op het publiek, dat in engeren zin onder het volk wordt verstaan. (...) Zij richten zich in het
algemeen tot allen die zich aangetrokken gevoelen tot het lezen en studeeren, maar
zelf de middelen missen tot het aankoopen van een eigen uitgebreiden bibliotheek26.
Ook de Amsterdamse openbare leeszaal stelde zich cooperatief op. Hoewel de directrice aldaar, mevr. A.C. Gebhard, meende dat het peil van de leesbibliotheken nog wel
verhoogd diende te worden, sloot zij een samenwerking tussen de openbare leeszalen en
de leesbibliotheken zeker niet uit.
Ik zou meenen, dat als op den duur het peil van de huurbibliotheken aanmerkelijk verhoogd wordt, voor ontspanningslectuur zeer goed hiernaar verwezen zou
kunnen worden. Het gaat er toch immers om, dat zooveel mogelijk goede boeken
gelezen worden. Als leeszalen de leeslust opwekken en helpen leeren onderscheiden tusschen betere en minder goede boeken, dan zullen allicht die betere boeken,
waarop zij de aandacht vestigen ook elders meer gevraagd worden27.
De leesbibliotheekhouders lieten zich niet onbetuigd. Ook van deze kant kwamen verzoenende geluiden. In 1934 werden in een artikel in De Bibliotheekhouder de tot dan
behaalde resultaten van de ANBL achter elkaar gezet. Terugblikkend wordt over de relatie met de openbare leeszalen opgemerkt:
De verhouding tusschen de openbare leeszalen en de leesbibliotheken is geen
kwestie van vandaag of gisteren. Reeds zeven jaar geleden slingerde Dr. Greve, de
directeur van de Openbare Leeszaal te 's-Gravenhage, in het Vaderland zijn "delenda" naar de "parasiteerende huurleesbibliotheken". Eenige jaren terug verweet
men van leesbibliotheekhouderszijde de openbare leeszalen een streven naar "bureaucratische controle". Daarna werd het stil in de vakpers, want de partijen vonden elkaar, spraken met elkaar, gingen elkaar begrijpen28.
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De ANBL startte besprekingen met twee leeszaal-prominenten, dr. P.C. Molhuysen
en natuurlijk dr. H.E. Greve, die beiden zitting hadden in het bestuur van de Centrale
Vereeniging van Openbare Leeszalen. Omdat binnen de leeszaalbeweging nog steeds
niet door iedereen hetzelfde werd gedacht over de aanschaf van romanlectuur kon men
niet tot algemeen geldende afspraken komen. De openbare leeszalen in kleine plaatsen
hechtten nu eenmaal meer betekenis aan romanlectuur in het boekenaanbod. Resultaat
van deze besprekingen was dan ook de afspraak dat de openbare leeszalen in de toekomst zelf konden bepalen of zij al dan niet wilden samenwerken met de plaatselijke afdeling van de ANBL. Om de plaatselijke verenigingen tegemoet te komen, werd in De
Bibliotheekhouder een concept van een overeenkomst gepubliceerd: `Hiermee is dus het
karakter van de openbare leeszalen als ontwikkelingsinstituut en dat der leesbibliotheken als ontspanningsinstituut benaderd' 29. Aangezien de kleinere plaatsen niet over
plaatselijke verenigingen van de ANBL beschikten, bleven de onderlinge afspraken tussen de leesbibliotheken en de openbare leeszalen tot de grote steden beperkt30. In Rotterdam was er een mondelinge overeenkomst. Een leesbibliotheekhouder aldaar herinnert zich:
(...) ze zouden zich niet op het terrein van het "leesvoer" begeven. Ze zouden zich
alleen maar bezighouden met wat literair verantwoord was. (...) Die afspraken zijn
toen gemaakt, die zijn nooit officieel vastgelegd31.
In Den Haag, waar Greve directeur was, werden de afspraken tussen de openbare leeszaal en de leesbibliotheken wèl schriftelijk vastgelegd. De overeenkomst werd aanvankelijk voor twee jaar aangegaan en liep van januari 1934 tot januari 1936. In deze overeenkomst beloofde de openbare leeszaal in Den Haag geen `amusementslectuur zonder
litteraire waarde' meer aan te schaffen 32. Te oordelen naar Greves standpunt ten aanzien van romanlectuur was dat een niet al te grote aderlating. De leesbibliotheekhouders deden heel wat meer concessies; zij verplichtten zich tot het maken van een catalogus op het boekenbezit, tot het maken van een splitsing in lectuur voor volwassenen en
lectuur voor jongeren-onder-de-achttien, tot het beschikbaar stellen van een exemplaar
van de catalogus aan de openbare leeszaal in Den Haag en tot het opstellen – in overleg
met Greve – van een verhoudingscijfer voor lectuurgroepen. Ook de openbare leeszaal
stelde met een royaal gebaar `tegen de gangbare prijs' exemplaren van de eigen catalogus beschikbaar. De schriftelijke overeenkomst werd van jaar tot jaar `tot wederzijdsche
tevredenheid' gecontinueerd33.
Hoe strikt de markten waren gescheiden in een stad als Amsterdam blijkt uit de interviews met bibliothecaresses van de openbare leeszaal en leesbibliotheekhouders aldaar.
In de in 1919 opgerichte openbare leeszaal stelde men zich wat de aanschaf van romans
betreft zeer terughoudend op. Een bibliothecaresse herinnert zich:
Hoe ging dat met de aanschaf? Als een nieuw boek uitkwam – of het nu Ammers-
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Kiiller was of Boudier-Bakker – dan werd dat niet dadelijk gekocht. Er werd eerst
afgewacht hoe de recensies waren. En als dat na een half jaar duidelijk was, dat die
recensies gunstig waren, of het boek wel waarde had, literair vooral – dat was heel,
heel erg belangrijk – en ook wat opbouwende inhoud betrof, dan werd zo'n boek
gekocht. Eén boek werd er dan gekocht, dus het gebeurde dat als er een nieuw
boek van Boudier-Bakker uit was, mensen drie jaar moesten wachten voordat ze
aan de beurt waren34.
Dat wachten deed natuurlijk niemand, zeker niet als zo'n boek in de leesbibliotheken
van de stad ruim voorhanden was35 . De leesbibliotheek in het warenhuis De Bijenkorf
had tijdens het interbellum vaak 20 exemplaren in `van bekende werken' in huis. De
roman De klop op de deur van I. Boudier-Bakker – die in de openbare leeszaal met zo
veel terughoudendheid werd aangeschaft – was hier zelfs goed voor tachtig exemplaren36! Het is dan ook niet verwonderlijk dat een Amsterdamse leesbibliotheekhouder
die op nog geen honderd meter afstand van de openbare leeszaal aan de Keizersgracht
was gevestigd, van concurrentie niets merkte.
Nee, daar hadden wij geen last van. (...) het w as misschien niet zo gemoedelijk.
(...) En dan had je toch misschien in een leeszaal een ander soort publiek, want je
gaat niet naar de leeszaal om een wildwest-boek te lezen of een detective. Toendertijd was het heel plechtig! Je mocht daar geen twee woorden zeggen, dan keken
ze je al heel streng aan hoor! Dus daar kwam een ander soort publiek, denk ik.
Niet dat er bij ons "minder" publiek kwam, maar het waren andere mensen, die
hadden andere leesgewoonten37.
En een andere leesbibliotheekhouder zegt over dezelfde openbare leeszaal:
Die telde toen niet mee, want dat was te hoog hè. En vooral bij het gewone ... ja,
het is een beetje rottige uitdrukking ... de lager gegradueerden, laat ik het zo even
zeggen, die zeiden: "Ja, die Openbare Leeszaal...daar staan allemaal van die deftige boeken." Lazen ze niet! Die moesten cowboys en liefdesromannetjes. Dat
moesten ze hebben38.
Opnieuw kritiek

In 1936 werd het conflict nogmaals opgerakeld door een artikel in het Nieuwsblad voor
den Boekhandel waarin de situatie in Meppel wordt beschreven. Uit de uitleencijfers
van de kleine openbare leeszaal aldaar blijkt dat men in 1935 bijna uitsluitend romans
had uitgeleend. Dit betekende een grote concurrentie voor de vier leesbibliotheken in
Meppel, die natuurlijk niet zo goedkoop konden verhuren als de door de overheid gesubsidieerde openbare leeszaal. De redactie van Nieuwsblad vraagt zich dan ook af of de
openbare leeszalen niet bezig zijn haar doel voorbij te streven: `Welke dringende reden
maakt het noodzakelijk, dat er in de ontspanning v an een aantal onzer medeburgers en
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hun kinderen voorzien wordt, zonder dat deze daar iets voor betalen? Is daar een volksbelang mee gemoeid?' 39 . Het artikel bracht de toenmalige Minister van Onderwijs ertoe om het bestuur van de CV te verzoeken om een standpunt over deze kwestie. Het
CV-bestuur kwam heel slim niet met een regeling waarin de aanschaf van romans door
openbare leeszalen aan banden werd gelegd – dit zou immers op veel weerstand zijn gestuit bij de kleinere openbare leeszalen – maar met een regeling waarin een minimum
werd bepaald voor de aanschaf voor andere werken dan romans. Het werd als Artikel
4bis toegevoegd aan de Rijkssubsidievoorwaarden 40 . De toevoeging van dit artikel was
van niet veel betekenis; de strijd in de grote steden was reeds gestreden.
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DE MODERNE LEESKRING
Lizet Duyvendak

er is honger naar wijsheid
er is honger naar kneedbare ruimte
er is honger naar boeken
Lucebert
Oude wijn in nieuwe zakken?
Verschillende letteren-disciplines houden zich momenteel bezig met onderzoek naar boeken, onder meer de literatuurwetenschap, de boekgeschiedenis en de cultuurgeschiedenis.
Zijn dat drie benamingen voor hetzelfde soort onderzoek, of is er een wezenlijk verschil in
benaderingswijze? In hoeverre voegen de boekwetenschappers iets toe aan het onderzoek
van literatuur- en cultuurhistorici, of hebben we hier te maken met oude wijn in nieuwe
zakken? Deze vragen worden mij, als letterkundige werkzaam bij een faculteit Cultuurwetenschappen, regelmatig gesteld. Men kan zich inderdaad afvragen of boekgeschiedenis, cultuurgeschiedenis en literatuurgeschiedenis (en ook ideeëengeschiedenis,
kunstgeschiedenis enzovoort) afzonderlijke disciplines zijn, of behoren tot één tak van
wetenschap, waarbij alleen het onderzoeksobject verschilt 1 . Ik acht de energie besteed aan
discussies over de eigen aard van de boekwetenschap niet zo goed gericht. Zinvoller dan
het formuleren van het eigene en het nieuwe, is het wijzen op het complementaire karakter van de verschillende disciplines. Boekhistorisch onderzoek is in vergelijking met bijvoorbeeld het literair-historische onderzoek mijns inziens aanvullend: onderzoek naar de
door boekhistorici geformuleerde trits produktie (het drukken en uitgeven v an alle produkten van een drukker of uitgever), de distributie (hoe komt een boek op de markt, hoe
werkt een boekh andelaar, welke totale winkelvoorraad heeft een h an delaar) en de consumptie (het kopen, bezitten, lenen en lezen) zorgt voor een substantiële verbreding en
blikverruiming van de (literair-)historische discipline. De plaats en functie v an literaire
werken kan immers veel beter bepaald worden als literatuurwetenschappers zich niet beperken tot de literaire werken', maar de totale situatie waarin dit literaire werk functioneert in ogenschouw nemen. Anderzijds is het boekhistorisch onderzoek naar boek en lezer tot nu toe vaak sterk kwantitatief gericht. Een fixatie op het produceren van oplagecijfers, boekprijzen, sociale stratificatie en consumptiepatronen kan echter niet het
ultieme doel van de boekgeschiedenis zijn. Een boek is immers niet zomaar een willekeurig handelsprodukt, maar een drager van ideeën. Waar het mijns inziens uiteindelijk bij
het boekhistorisch onderzoek om moet gaan, is de vraag waarom lezers op een bepaald
moment juist deze boeken lazen en wat die lectuur voor hen betekende. Het is op dit punt
dat boekgeschiedenis en literatuurwetenschap elkaar ontmoeten en aanvullen: via receptie-onderzoek kan worden nagegaan op welke wijze het lezen als zingevingsgedrag functioneert en hoe via lezen boek èn omringende wereld worden geïnterpreteerde.
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Een literatuurhistoricus met boekwetenschappelijke interesse moet dus mijns inziens
proberen een antwoord te vinden op de vraag welke (groepen) lezers een boek hebben
gelezen, maar vooral waarom zij dat speciale boek ter hand hebben genomen, en welke
oordelen over en betekenis zij aan dat boek hebben gegeven. Veel van dergelijk onderzoek richt zich momenteel op bibliotheken van individuen en leesgezelschappen uit de
achttiende en negentiende eeuw. Maar ook het onderzoek naar twintigste-eeuwse leesgezelschappen en leeskringen biedt voor de beantwoording van deze vragen een vruchtbaar kader. In dit artikel worden leeskringen in Drenthe en Limburg en de door hen gelezen literatuur vanuit deze optiek besproken. Naast vragen naar leesmotivatie van de
leden zal worden ingegaan op de organisatie van leeskringen en de invloed van leeskringen op het bibliotheek- en uitgeverijbeleid. De keuze voor Drenthe is ingegeven
door het feit dat in deze provincie sedert de jaren zeventig van deze eeuw onder de hoede van de traditionele vrouwenorganisaties en de Provinciale Bibliotheekcentrale een
grote leeskring-beweging is ontstaan. Naar deze leeskringen in deze provincie is door
Gerlien van Dalen een beleidsonderzoek gedaan 3. In Limburg is het lezen in leeskringen nog niet centraal georganiseerd. In dit artikel wordt een eerste overzicht geboden
van de verschillende vormen van leeskringen in deze provincie. Het blijkt dat verschil
in organisatievorm gevolgen kan hebben voor de boekenkeuze van de leeskringen4.
Leesgenootschappen

Het verschijnsel leesgenootschap' is in de tweede helft van de achttiende eeuw op verschillende plaatsen in West-Europa ontstaan. Onder invloed van het nieuwe cultuuren beschavingsideaal van de Verlichting probeert de achttiende-eeuwse burger zichzelf
te ontwikkelen. Kleine groepen burgers vormen een gezelschap dat gezamenlijk boeken
en periodieken koopt en leest. Omdat boeken nogal duur waren, was het financieel aantrekkelijk om deze samen aan te schaffen en om de beurt te lezen. Dit voordeel ziet men
duidelijk in de vroegste verschijningsvorm: het type leescirkel of leeskring, organisatorisch vergelijkbaar met de nu nog bekende `leesportefeuille'. In de leeskring worden
meerdere boeken, tijdschriften of kranten onder een beperkt aantal leden in een streng
gereglementeerde volgorde van de ene lezer naar de andere gebracht. Soms groeit de
leeskringorganisatie uit tot een leesbibliotheek, namelijk wanneer men de boeken en tijdschriften die onder de leden gecirculeerd hebben, niet verkoopt, maar verzamelt en in
een eigen ruimte opslaat. Dit type leesgenootschap staat vooral bekend onder de naam
leeskabinet of leesmuseum. De sociabiliteit, het in gelijkgestemd gezelschap bijeenkomen, karakteristiek voor het culturele leven in de achttiende en negentiende eeuw,
krijgt volop de kans zich in die eigen ruimte te ontwikkelen. Bovendien organiseren
sommige leesgenootschappen ook lezingen met bekende schrijvers. Er vele honderden
leesgenootschappen in deze jaren. De omvang varieert van een handjevol tot enkele
honderden leden. Er zijn algemene leesgenootschappen, er zijn echter ook vakleesgenootschappen, bijvoorbeeld van juristen of medici5.
Leesgezelschappen zijn aanvankelijk een leesvoorziening voor de maatschappelijke
elite. Verbreiding van kennis gold echter in de Verlichtingsideologie als onmisbaar voor
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de gehele samenleving. Een zekere mate van ontwikkeling wordt voor alle burgers
noodzakelijk geacht en daarom wordt in 1784 de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen opgericht. Deze rekent verbreiding van kennis, deugd en goede zeden onder de
`onkundige en onvermoogende menschen' tot haar taak. Door middel van de oprichting van zogenaamde volksbibliotheken probeert men het volk te emanciperen en te beschaven. De lectuurkeuze geschiedt daarbij van bovenaf en is niet vrij van betutteling:
de boeken staan vaak bol van de wijze lessen en opvoedkundige boodschappen.
Ten onrechte wordt vaak aangenomen dat de leesgenootschapsrage in West-Europa
aan het eind van de negentiende eeuw voorbij is. Er duiken echter steeds meer leesgenootschappen op die de negentiende eeuw hebben overleefd7. Bovendien zijn er leesgezelschappen die pas in het laatste kwart van deze eeuw zijn ontstaan. Met name vrouwenleesgezelschappen worden aan het eind van de negentiende eeuw opgericht. Een
verklaring voor dit late begin van vrouwengezelschappen is onder meer de beslotenheid
van de tot dan toe bestaande (heren)leesgezelschappen. Zoals de negentiende eeuw een
standenmaatschappij is, zo is zij ook een maatschappij waarin mannen- en vrouwenwereld streng gescheiden zijn. Vrouwen worden, op een enkele uitzondering na, geweerd
uit de negentiende-eeuwse leesgenootschappen. Zij mogen de gezelschapsavonden niet
bezoeken en hebben slechts via hun man of vader inspraak in de boekaanschaf. Wanneer het mannelijk familielid overlijdt, kan het achterblijvende vrouwelijk familielid
zijn plaats in de leeskring innemen, maar onder ongunstige omstandigheden: ze krijgt
de literatuur pas in handen als alle andere leden deze hebben gelezen, zeker bij het doorgeven van kranten en tijdschriften een onaantrekkelijke positie. Daarom worden ten tijde van de zogenaamde `eerste feministische golf' op diverse plaatsen in Europa vrouwenleesmusea gesticht8.
Naast de hier geschetste feministische achtergrond van het ontstaan van de vrouwenleesgezelschappen moet gewezen worden op de algemeen emancipatorische achtergrond van het lezen in leesgezelschappen. Door het lezen van boeken kunnen vrouwen
zichzelf ontwikkelen. Deze ontwikkelingsidee past in de genootschapstraditie. Volgens
Frijhoff boden leesgezelschappen in de achttiende eeuw aan bepaalde maatschappelijke
groepen een belangrijke vorm van `autodidaxie': het leerproces vond niet op scholen,
maar in dit socialisatieproces plaats. Vanwege het voor vrouwen niet toegankelijk zijn
van universiteiten en (genootschaps)bibliotheken aan het eind van de negentiende eeuw
functioneren de negentiende-eeuwse vrouwenleesgezelschappen op een vergelijkbare
scholende en ontwikkelende wijze.
Wanneer dan ook gesproken wordt over de neergang van leesgenootschappen rond
de eeuwwisseling geldt dat met name de elitaire herengezelschappen. De conclusie van
Boudien de Vries: `De twintigste-eeuwse lezer ging naar een boekwinkel of een openbare bibliotheek, het leesgezelschap was uit de tijd', is onjuist 10. Het bestaan van enerzijds verschillende twintigste-eeuwse vrouwenleesmusea als ook van leesgezelschappen
als `Concordia' en `Leeslust' ontkracht deze stelling. De opkomst van leeskringen begin
jaren zeventig van deze eeuw laat daarnaast zien dat er later in de twintigste eeuw voor
het lezen in groepsverband' in Nederland opnieuw belangstelling ontstaat. Ook voor
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het ontstaan van de vrouwenleeskringen in de jaren zeventig van deze eeuw zijn emancipatorische oorzaken aan te wijzen. In de moderne leeskring komen, zoals we zullen
zien, de doelstellingen van de negentiende-eeuwse vrouwenleesgezelschappen èn de
Nuts-ideologie samen.
De moderne leeskring, het jongste zusje van de familie Leesgenootschap
De leeskring voor volw as senen zoals die sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw
in steeds groter getale in Nederland functioneert, is de jongste spruit van de hierboven
geschetste leesgezelschapsfamilie. Naar schatting tussen de 50.000 tot 100.000 mensen
in Nederland delen hun leeservaringen in een leeskring, leesclub of leesgezelschap 11.
Dergelijke leeskringen kunnen verbonden zijn aan vrouwenorganisaties zoals de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, christelijke vrouwenverenigingen als het Katholiek Vrouwengilde, bibliotheken,
volksuniversiteiten en andere instellingen. Talrijk zijn ook de zogenaamde `wilde', dat
wil zeggen door de leden zelf georganiseerde, niet bij een bepaalde organisatie aangesloten leeskringen.
Het grootste verschil tussen de leden van de negentiende- en twintigste-eeuwse leesclubs is gelegen in de sociale herkomst12. Leden van negentiende-eeuwse leeskringen
treft men vooral aan in de grote brugerij n de welgestelde burgerstand, niet in de arbeidende klasse. In de moderne leeskring vinden we alle lagen van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigd. Maar de overeenkomstige doelstelling en functie van het lezen in
groepsverband zijn veel belangrijker dan het hier geconstateerde verschil: het lezen heeft
voor veel leden in verleden en heden een ontwikkelende functie. Aan de hand van twee
casus (de lectuurkeuze van leeskringen in Drenthe en Limburg) zal ik laten zien welke
resultaten het onderzoek naar lezen in groepsverband kan opleveren. Het gaat daarbij
enerzijds om de vraag welke factoren de lectuurkeuze van de leeskringleden hebben bepaald, en anderzijds om de betekenis die de leden aan hun lezen hechten.
Drenthe
De provincie Drenthe is momenteel een van de koplopers op het gebied van het georganiseerd lezen. In 1990 namen ongeveer 1500 vrouwen deel aan literatuurclubs die
door de Stichting Literatuurclubs Drenthe en de Provinciale Bibliotheekcentrale werden georganiseerd. Bij het twintigjarig bestaan van de Drentse leeskringorganisatie in
1990 is door Gerlien van Dalen een beleidsevaluerend onderzoek verricht naar het
functioneren van de literatuurclubs. Aan dit onderzoek ontleen ik een aantal van de onderstaande gegevens 13.
In 1970 komt het bestuur van de culturele commissie van de afdeling Drenthe van
de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NPB) bij de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Drenthe met de vraag om ondersteuning bij het houden van boekbesprekingen in groepsverband. Achtergrond van deze vraag is de behoefte van leden om meer
te weten te komen over de moderne literatuur. `Vrouwen die in hun jeugd weinig met
literatuur in aanraking waren gekomen, en die nu geconfronteerd werden met het lite-
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ratuuronderwijs dat hun kinderen op de middelbare school genoten, merkten dat zij
van hun kinderen verschilden wat betreft de keuze en de waardering van boeken' 14.
Vanwege de geconstateerde behoefte bij hun leden om meer te weten te komen over de
moderne literatuur richt de NBP leesclubs op. Kleine groepjes vrouwen komen daarin
bij elkaar om ervaringen over gelezen boeken uit te wisselen. Om van deze leesclubs
`meer te maken dan alleen het lezen van boeken' wordt de hulp van de Provinciale Bibliotheekcentrale (PBC) ingeroepen 15 . Men kiest voor een opzet waarin per seizoen
drie (literaire) boeken worden behandeld. Aan elk boek worden twee avonden besteed.
Op de eerste (literaire) avond wordt het boek besproken, op de tweede avond behandelt
men een `maatschappelijk probleem' (bijvoorbeeld rassendiscriminatie) dat in het boek
verwerkt is. De groepen bestaan uit tien tot twaalf personen. Men kiest bewust voor
weinig inbreng van een deskundige van buiten de groep. De gespreksleiding berust
daarom op beide avonden bij een van de groepsleden. Deze gespreksleidster krijgt wel
begeleiding, namelijk door middel van een training in gespreks- en discussietechnieken
en door middel van inhoudelijke ondersteuning van bibliotheekmedewerkers via documentatie over auteur en boek. Tijdens de eerste avond van een groep waarop het boek
`literair' wordt behandeld, is bovendien een bibliotheekmedewerker aanwezig om eventueel informatie te geven over de schrijver en de literairhistorische achtergronden van
het boek. Over het `maatschappelijk probleem' in het boek wordt bovendien ook
schriftelijke documentatie verstrekt door een deskundige instantie. De PBC ondersteunt de leesclubs aldus inhoudelijk, maar ook financieel door het betalen van de uren
van de bibliotheekmedewerkers. De kosten van de deelnemers bestaan uitsluitend uit
de aankoopprijs van de drie boeken die voor alle deelnemers centraal door de PBC worden ingekocht. De organisatoren van de leesclubs achten het vanuit ideële overwegingen van belang dat de deelnemers de te bespreken boeken zelf aanschaffen: `Door het in
eigen bezit hebben van deze boeken kon mogelijk een zekere vertrouwdheid met de
schrijvers ontstaan, waarbij ook de inhoud van de boeken meer aanvaardbaar werd' 16
De leden voor de literatuurclubs worden geworven via oproepen in het mededelingenblad van de NPB.
Het eerste jaar leest men Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers (thema: generatieconflict), De Karakoliërs van Ward Ruyslinck (thema: rassendiscriminatie) en Het jongensuur van Andreas Burnier (thema: homosexualiteit). Er doen 219 deelneemsters
mee. Er is wel enige discussie onder cursusleiding en deelneemsters over de moeilijkheidsgraad van de gekozen boeken, maar ondanks deze roep om `makkelijker' boeken
blijft het niveau gehandhaafd 17. Na het eerste jaar besluit men door te gaan, het iniatief
blijkt een succes. Kennismaken met literatuur is en blijft het uitgangspunt. In het tweede jaar zijn er in totaal 228 deelnemers. Gelezen worden: Simone de Beauvoir, Een
zachte dood (thema: ouderdom), Heinrich Boll, Adam, waar ben je (thema: oorlog en
geweld) en Peter Nichols, Een dag uit de dood van verdomde Lowietje (thema: gehandicapt kind).
In 1972 start de provincie Overijssel in navolging van Drenthe eveneens literatuurclubs voor plattelandsvrouwen. In het seizoen 1973 wordt tot samenwerking tussen
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Drenthe, Overijssel en Groningen besloten, om de hoge voorbereidingskosten van het
project samen te kunnen dragen. Men verdeelt daarom de werkzaamheden voor de
vervaardiging van documentatie: iedere provincie neemt één boek en het bijbehorend maatschappelijk probleem voor haar rekening. De gezamenlijke boekenkeuze
voor 1973 is: Bea Vianen, Sarnami, hai (Suriname), D. Storey, Mooi weer vandaag
(sociale psychiatrie, geestelijke volksgezondheid) en J. Kozinski, Aanwezig (toekomstvisie).
Na het derde seizoen wordt op verzoek van de groepen de formule enigszins gewijzigd. Zij willen de nadruk meer op `de literaire waarde van de boeken leggen' en de
tweede avond over het maatschappelijk probleem niet dwingend voorschrijven 18. Men
besluit voortaan vier boeken per jaar te lezen: twee zuiver letterkundige boeken (zonder
tweede avond), te weten Mensje van Keulen Allemaal tranen en A. Solzjenitsyn Een dag
uit het leven van Iwan Denisovitsj; een literair boek met een probleem, namelijk Sneeuw
van J. Bernlef en een niet-literair boek met een maatschappelijk probleem, in casu Jood
in Arabië, goi in Israël van Renate Rubinstein. Omdat het aantal boeken dat geschikt is
om er zowel een literaire avond als een `probleemavond' aan te wijden te gering blijkt,
wordt aan het eind van het vierde seizoen besloten deze formule helemaal los te laten.
In 1976 en 1977 sluiten zich nog twee organisaties bij de literatuurclubs aan, namelijk
de Nederl an dse Vereniging van Huisvrouwen en de Christelijke Bond van Plattelandsvrouwen. Lezeressen die geen lid zijn van een van deze traditionele vrouwenverenigingen kunnen zich aanmelden bij zogenaamde `open' groepen die via de Openbare Bibliotheken worden georganiseerd.
Na verschillende organisatorische wijzigingen zijn de literatuurgroepen in Drenthe
sinds 1983 verenigd in de zelfstandige Stichting Literatuurclubs Drenthe. Deze organisatie heeft met de literatuurclubs een dubbele doelstelling die nauwelijks afwijkt van die
uit de beginjaren:
1. Het verwerven van een meer `open' houding ten opzichte v an literatuur.
2. Iets doen aan de bewustwording van maatschappij-problematiek19.
In de huidige structuur hebben vertegenwoordigers van de verschillende organisaties
zitting in het bestuur van de Stichting. De PBC en een betaalde coördinator ondersteunen het bestuur inhoudelijk en organisatorisch. Het leesseizoen loopt van september tot mei. Per seizoen worden vier à vijf boeken gelezen, oorspronkelijk Nederlands
of vertaald. Ook een poëziebundel maakt tegenwoordig soms deel uit van het jaarpakket. Alle deelneemsters krijgen schriftelijke informatie over de auteur en de literaire achtergronden van elk boek. Voor de gespreksleidsters van iedere groep wordt een voorbereidingsavond georganiseerd. De bijeenkomsten vinden meestal plaats bij een van de
deelneemsters thuis.
Aan het eind van ieder seizoen evalueren de leden de gelezen boeken en doen zij suggesties voor de boeken van het volgende seizoen. Het bestuur kiest een aantal veelgenoemde boeken en leest die. In gezamenlijk overleg met Groningen en Overijssel stelt
de Stichting vervolgens de nieuwe leeslijst vast, waarbij men rekening houdt met:
– de prijs;
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– de leverbaarheid, waarbij het een aantal malen is voorgekomen dat een uitgever vanwege de grote vraag tot herdruk van een boek heeft besloten20;
– de moeilijkheidsgraad;
– de kwaliteit van de boeken.
Sinds het seizoen 1983/1984 wordt ook af en toe een `oud' boek gelezen, in het betreffende seizoen Van de koele meren des doods van Van Eeden21.
Leden
Bij de viering van het vierde lustrum van de literatuurclubs in Drenthe laat de Stichting
Literatuurclubs Drenthe een evaluatief onderzoek doen naar de leden van de leeskringen.
Men wil enerzijds meer informatie hebben over de achtergrond van de leden en anderzijds
wil men weten of de literatuurclubs leesbevorderend werken. Uit het onderzoek van Gerlien van Dalen blijkt, dat in 1990 98,5% van de leeskringleden vrouw is. Dit is niet verwonderlijk, omdat het merendeel van de leeskringen voortkomt uit vrouwenorganisaties.
Het opleidingsniveau van de huidige leden is vrij hoog: bijna alle leden hebben een vervolgopleiding achter de rug. 29% heeft een MAVO/Mulo- of LBO-opleiding gevolgd,
15% volgde een MBO-opleiding en 37% een HBO-opleiding. 6% heeft wetenschappelijk onderwijs gevolgd. Slechts 2% van de leden heeft alleen een lagere schoolopleiding.
De gemiddelde leeftijd van de leden ligt vrij hoog: 48% van de leden is ouder dan 50
jaar, 34% is tussen de 40 en 50 jaar en 18% is tussen de 30 en 40 jaar oud. De leden
van de literatuurclubs zijn actieve mensen: 70% van de leden werkt, de helft daarvan in
een betaalde (part-time)baan.
Mensen zijn relatief lang lid van de literatuurclubs: 54% langer dan zes jaar, 25%
langer dan tien jaar. Er zit echter de laatste jaren een sterke groei in het ledenbestand.
Tussen 1988 en 1990 is bijna 20% van de leden toegetreden. Er is ook verloop in het
deelneemstersbestand. Dit wordt verklaard uit de moeilijkheidsgraad van de boeken22.
Veel leden zijn lid geworden van een leeskring omdat ze zich willen ontwikkelen en
meer over literatuur te weten willen komen. De sociale kant van de literatuurclubs is bij
het lid worden van minder belang, maar gezelligheid is wel een belangrijke reden om het
lidmaatschap te waarderen. Dat men via de literatuurclubs veel leert over literatuur en
dat het lidmaatschap bijdraagt tot een verbreding van de persoonlijke en algemene ontwikkeling beschouwen de leden echter als het belangrijkste effect van het leeskringlidmaatschap23 . Een leerzaam effect van de boeken weegt dan ook zwaar bij de waardering
van de jaarlijkse boekenlijst, ook al vindt bijna tweederde van de leden de gekozen boeken soms moeilijk. Men leest het liefst literaire boeken die niet te gemakkelijk zijn, opdat men er veel van leert. De door Van Dalen ondervraagde leden spreken zich uit vóór
variatie in genres, om zich zo breed mogelijk te kunnen oriënteren. En hoewel de aanvankelijke beleidslijn om op een aparte avond de maatschappelijke aspecten van een
boek te bespreken al snel is losgelaten, hebben de leden een voorkeur voor boeken met
een maatschappelijk thema om hun kijk op de wereld te verbreden. Boeken moeten stof
tot nadenken en discussie bieden24.
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Limburg
In tegenstelling tot de noordelijke provincies is het lezen in groepsverband in het zuiden van Nederland veel minder ontwikkeld en wordt dit bovendien (nog) niet gecoordineerd door de Provinciale Bibliotheekcentrales. In Noord-Brabant is de PBC
zeer onlangs gestart met de organisatie van leeskringen voor 50+-ers. In Limburg wordt
op dit moment een plan ontwikkeld om eveneens te komen tot een leeskringbeleid.
Ook hier wordt met name aan leeskringen voor ouderen gedacht, vanwege de voor deze groep steeds meer toegenomen vrije tijd25.
Als voorbereiding op een eventuele centrale organisatie van leeskringen in Limburg
inventariseerde de PBC-Limburg via de Openbare Bibliotheken hoeveel leeskringen er
in de leeszalen bekend waren. Deze inventarisatie leverde slechts een gering aantal reacties op: van in totaal vijftien leeskringen is in 1993 het bestaan bekend in de plaatselijke Limburgse bibliotheken. Maar het is uit verschillende publikaties duidelijk dat er in
Limburg veel meer leeskringen dan die gevonden vijftien actief zijn (geweest) 26. In
maart 1989 draaien bijvoorbeeld alleen in Noord-Limburg in het gebied rond Venray
al meer dan vijftien verschillende groepen. Het gros van deze clubs functioneert nog
maar kort: van één tot een paar jaar. Er wordt Nederlandse en vertaalde literatuur gelezen; zo leest in 1989 een leeskring uit Venray bijvoorbeeld De gedoodverfde winnaarvan
Rudolf Geel, Padre padrone van Gavino Ledda en De kolonel krijgt nooit post van G.
Márquez. In Zuid-Limburg is bovendien het bestaan bekend van verschillende leeskringen die voortgekomen zijn uit onderwijssituaties: de Volksuniversiteit en een
Avondcollege voor volwassenen. Ook deze leeskringen lezen Nederlandse en vertaalde
literatuur. De boekenkeuze wordt bepaald door de begeleiders van de hier genoemde
groepen27.
Daarnaast organiseren net als in de noordelijke provincies ook in Limburg de traditionele vrouwenverenigingen leeskringen, hoewel het aantal deelneemsters aan deze
leeskringen het bij lange na niet haalt bij de Drentse aantallen. Het achterblijven van
het `georganiseerd lezen' wordt door de Limburgse Provinciale Bibliotheekcentrale verklaard vanuit de algehele leesachterstand' in Limburg: in het katholieke Limburg is
vanoudsher minder gelezen dan in het protestantse noorden. Limburg haalt op dit moment deze leesachterstand wel in, althans gezien vanuit het aantal lidmaatschappen van
bibliotheken, maar dit betreft vooral jongeren onder de 18 jaar.
Een belangrijke vrouwenorganisatie is het Katholiek Vrouwengilde. Deze organisatie bestaat inmiddels 75 jaar en stond aanvankelijk bekend als een vereniging voor vrouwen uit de betere kringen: de vrouw van de dokter, de notaris en de burgemeester werden lid van het Vrouwengilde, de mijnwerkersvrouw daarentegen van een parochiale
vrouwenvereniging. Maatschappelijk gezien bestond er een scherpe scheiding tussen de
leden van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, de parochiale vrouwenverenigingen of de Plattelandsvrouwen en de leden van het Vrouwengilde. Tegenwoordig
kent het Vrouwengilde een maatschappelijk gemêleerder samenstelling.
Voortgekomen uit het Vrouwengilde zijn in Limburg verschillende leeskringen actief. De meeste van de door het Vrouwengilde geëntameerde leeskringen lezen onder
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begeleiding: sommige leeskringen staan onder leiding van een geestelijke die ook andere groepen van het Vrouwengilde (zoals de bijbelkring) onder zijn hoede heeft; ook
(oud-)leraren en bibliothecaresses worden ingeschakeld om leeskringen van het Vrouwengilde te leiden. Andere groepen daarentegen functioneren zelfstandig.
De organisatie en opzet van deze zelfstandige leeskringen van het Vrouwengilde zijn
anders dan die van de Drentse kringen. De opzet houdt het midden tussen een klassieke leescirkel waarin de boeken onder de leden circuleren en een moderne leeskring. In
tegenstelling tot de Drentse situatie kiezen de leden de te lezen boeken geheel zelf en
ook de vorm waarin men werkt is anders. Als voorbeeld van een geheel zelfst an dig functionerende leeskring behandel ik de gang van zaken in een leeskring in Sittard 28. Deze
vrouwengroep van ongeveer twintig leden bestaat inmiddels ongeveer dertig jaar. Men
draait niet onder begeleiding van een `deskundige', maar een van de leden functioneert
wel als coördinatrice. Zij leidt de groepsdiscussies en regelt de boekaanschaf en -circulatie. Ieder seizoen komen deze leden bij elkaar en zij bepalen gezamenlijk welke boeken er dit jaar zullen worden gekocht en gelezen29 . Daarbij heeft ieder lid inbreng. De
leessuggesties zijn enerzijds gebaseerd op kennis van het werk van een bepaalde auteur:
iemand vond boek x mooi en stelt daarom voor om nu het nieuwe boek van deze auteur te lezen; anderzijds worden ook boeken gekozen die op dat moment in de media
in de belangstelling staan. Ook oudere werken komen in circulatie, bijvoorbeeld Flauberts Madame Bovary. Men selecteert uit de voorstellen zoveel boeken als er leden zijn.
Aan het begin van het seizoen kiest iedere deelneemster uit deze stapel een boek. De
volgende maand vertelt elk lid welk boek zij heeft gelezen en wat ze ervan vond. Na dit
rondje worden de boeken geruild: ieder kiest uit de stapel welk boek zij nu wil lezen.
Op den duur hebben meer leden hetzelfde boek gelezen en wordt de bespreking v an het
boek anders, omdat men interpretaties en oordelen naast elkaar gaat leggen. Als alle leden alle boeken hebben gelezen worden ze onder de deelnemers verkocht en stelt men
een nieuwe lijst samen30
Van de oorspronkelijke leden v an deze groep is nog een zestal over. De `harde kern' van
de groep is tussen de tien en vijftien jaar lid. Leden haken soms af omdat het soort boeken hun niet aanstaat: er is voor gekozen om literaire boeken te lezen, en soms komen er
ook psychologische en filosofische werken op de lijst voor. Alle leden hebben een opleiding op HBO-niveau. Sinds enkele jaren leest men twee keer per jaar een boek onder leiding van een neerlandica die met de groep een structuuranalyse van het boek maakt.
Wanneer we kijken naar de lectuur van de groep in de laatste jaren dan zien we dat
men aan de ene kant probeert de spraakmakende moderne Nederlandse literatuur bij te
houden: Hermans, Mulisch, Wolkers, Bernlef, Van Dis, Van der Heijden, Kellendonk,
Palmen, Brouwers, Noordervliet, De Winter en De Moor. De Limburgse auteur Ton
van Reen brengt twee (typisch Limburgse) romans in. Verder zijn vrouwelijke auteurs
(ook buitenlandse: Ginzburg, Lessing, Murdoch, Hulme, Green) ruim vertegenwoordigd. De `leidster' blijkt overigens ook hier belangrijke invloed uit te kunnen oefenen
op het pakket boeken dat in een jaar wordt gelezen. Onder invloed van een vroegere
coördinatrice las men bijvoorbeeld verschillende werken v an Erich Fromm.
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De gekozen vorm geeft de leden veel inspiratie: ieder lid is gelijk, ieder moet iedere
bijeenkomst iets over het gelezen boek inbrengen, en elk lid ziet weer iets anders in een
boek. Naar aanleiding van de gelezen boeken ontstaan meestal discussies over maatschappelijke en/of godsdienstige thema's.
`Marie werd wat wijzer'31
Ten slotte zullen we proberen een antwoord te formuleren op de in de inleiding gestelde vraag naar de leesmotivatie van leeskringleden. Zowel in Drenthe als Limburg valt
het ontstaan van de leeskringen begin jaren zeventig samen met twee verschijnselen. De
`vrijmoedige' Nederlandse literatuur en het opbloeiende feminisme zijn beide (een vaak
onbewuste) aanleiding voor vrouwen om lid te worden van een leeskring.
De leesclubs zijn opgericht in een periode dat het voor veel lezers schokkende werk
van auteurs als Wolkers, Reve en Hermans gecanoniseerd raakt en op middelbare scholen door jonge leraren Nederlands aan de leerlingen wordt voorgeschreven 32. Een leeskringlid uit Venray: `Ik begreep mijn kinderen niet meer. (...) Ik dacht: wat lezen die
toch voor boeken. Over seks en dat soort zaken.' En een ander: `Als ik mijn kinderen
vroeg: "Wat is dat voor een boek", dan zeiden ze: "Moeder, dat is niets voor jou." Nou,
toen wilde ik het juist gaan lezen. En daarom werd binnen het Vrouwengilde een leesclub opgericht. Dat had dus niet direct een letterkundige, maar meer een praktische reden'33.
Het tweede punt dat de leesmotivatie heeft beïnvloed, heeft te maken met het tijdstip van ontstaan van de leeskringen begin jaren zeventig. Vrouwen krijgen in de periode tussen 1960 en 1970 door de verdergaande mechanisering van het huishouden meer
vrije tijd en willen die vrije tijd zinvol vullen 34. Bovendien hebben veel vrouwen in deze tijd vaak het gevoel in ontwikkeling bij hun echtgenoot en kinderen achter te blijven.
Als gevolg van het doorwerken van de ideeën van de tweede feministische golf voelen
zij de behoefte zichzelf te ontwikkelen. Ze volgen opleidingen of cursussen of gaan weer
studeren en nemen deel aan leeskringen.
In de loop der jaren verandert het doel van de leeskringbijeenkomsten. De deelneemsters van de literatuurgroepen lezen tegenwoordig niet meer vooral om met hun
kinderen mee te kunnen denken. Ze lezen nu in de eerste plaats voor zichzelf. Dat heeft
gevolgen voor de selectie van de boeken. De educatieve achtergrond van het lezen in
groepsverband blijft bestaan, maar de boekenkeuze wordt ook door Boekenbijlagen en
Van Dis bepaald.
We moeten daarbij wel aantekenen dat de selectie van de te lezen boeken in Drenthe
`van bovenaf plaatsvindt. Dit heeft de boekenlijsten blijvend een hoog `politiek correct
(p. c.)-gehalte' gegeven. Op het punt van de door anderen bepaalde, verantwoorde boekenkeuze ligt dan ook de verwantschap van de moderne leeskring met de Nuts-ideologie. Maatschappelijke discussies bepalen daardoor nog steeds de boekenkeuze: de
Drentse literatuurlijst is af te lezen als een barometer van de Nederlandse samenleving.
We zien tegenwoordig enerzijds boeken op de leeslijst verschijnen die bekend geworden
zijn via de televisie, het zogeheten Van Dis-effect speelt ook in de leeskringen een ro135.
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Anderzijds blijven heikele maatschappelijke thema's de literatuurlijst bepalen. Op de
boekenlijsten vanaf begin jaren zeventig figureren achtereenvolgens het generatieconflict, geloofskwesties en homosexualiteit; in de jaren tachtig passeren drugs, Zuid-Afrika, het (Indisch) kampsyndroom, het Molukkers-probleem, racisme en dementie de revue. Het politiek-correcte denken zien we ook aan de aanwezigheid van Derde
Wereld-titels op de Drentse leeslijsten (bijvoorbeeld de werken van M. Ba, Ali Chalem) .
In het Limburgse voorbeeld waar de leden zelf hun boekenlijst samenstellen, ontbreken de `thematische, maatschappelijke' boeken goeddeels. Wanneer we naar de leesmotivatie van leeskringleden kijken, is het dus van belang te weten hoe de boekselectie
plaatsvindt: van bovenaf of door de leden zelf. Een onderscheid in leesvoorkeur tussen
`katholiek Limburg' en `protestants Drenthe' valt op basis van de thans beschikbare gegevens overigens niet te maken.
We willen tot slot nog even stilstaan bij enkele uitkomsten van deze verkenning. Daarmee proberen we het nut van een samenwerking tussen boekwetenschap en literatuurwetenschap waarvan in de inleiding sprake was, nogmaals te aan te geven. We hebben
hierboven al geconstateerd dat uitgevers soms overgaan tot herdruk van bepaalde titels
vanwege de grote vraag uit een bepaalde provincie. Voor een analyse van het succes van
een bepaalde uitgave van een bepaalde uitgever is kennis van de herkomst van de vraag
naar die uitgave dus van belang.
De prijs van een boek blijkt vaak bepalend voor de vraag of een leeskring een boek al
dan niet zal lezen, zowel in Drenthe bij de gezamenlijke inkoop door de PBC's, alsook
in Limburg: `Alle boeken die de club bespreekt, worden gekocht. Daarom laten ze zich
in hun keuze ook vaak leiden door de prijs. Salamanders zijn favoriet: "Niet te dik, niet
te dun, niet te duur; dat zijn onze eisen, (...) want vrouwen geven voor zichzelf niet zoveel geld uit''36
Literatuurclubs hebben een groter bereik dan alleen de deelneemsters. Leeskringleden beïnvloeden blijkens het onderzoek van Van Dalen ook hun familieleden en vrienden in boekenkeuze. Ze bevelen boeken aan en lenen ze uit37.
En last but not least: via de uit dit verkennende onderzoek naar voren gekomen gegevens over de motieven van een specifieke groep lezeressen kunnen we enkele voorzichtige uitspraken doen over de (weliswaar soms van bovenaf `gestuurde') betekenis van
hun lectuur. In de beginperiode van de leeskringen (de vroege jaren zeventig) worden
veel leden lid omdat ze de kloof tussen de wereld van hun kinderen en hun eigen wereld willen dichten. Het lezen en bespreken van de door hun kinderen op school gelezen literatuur stelt veel vrouwen in staat om meer greep te krijgen op de veranderende
maatschappelijke moraal die voor hun kinderen zo vanzelfsprekend lijkt. Het lezen van
fictie functioneert zo als loutering en wordt bemiddelaar tussen de leeskringleden en de
voor velen onbegrijpelijke, afstotende werkelijkheid.
Langzamerhand veranderen de motieven om lid te worden ofte blijven van een leeskring. Er treedt in de loop der jaren een gewenning op aan en daardoor acceptatie van

173

DUYVENDAK

de `vrijmoedigheid' in de letteren. Kennis is ook hier weer eens macht. De deelneemsters aan de Drentse literatuurclubs noemen in 1990 na `twintig jaar literatuurclubs'
ook andere motieven dan wat ik het `inhaal'-motief zou willen noemen. Oude (jaren zeventig) motieven worden nog verwoord in uitspraken als: lezen geeft de gelegenheid om
in aanraking te komen met andere culturen, gedachtenwijzen; het wekt meer begrip
voor de medemens die je niet dagelijks ontmoet. Nieuwe motieven zien we verwoord
in: het levert ontspanning en kennis; het volgen van stromingen in de literatuur, je
hoort erover, leest erover, bijvoorbeeld in kranten; mooi taalgebruik is een esthetisch
genoegen38. Uit mijn interviews met Limburgse leeskringlezers komen vergelijkbare
motieven naar voren: blikverruiming, liefde voor de mooi geschreven literatuur, en via
lezen en bespreken leren van anderen zijn de meest genoemde redenen.
De gezamenlijke inspanningen van literatuur-, cultuur- en boekhistorici kunnen ervoor zorgen, dat we uiteindelijk meer zicht krijgen op de manier waarop boeken in het
verre èn recente verleden hebben gefunctioneerd. Daarvan worden niet alleen Marie,
maar allen die zich bezig houden met de impact van `het boek' wat wijzer.
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Bijlage 1
Sedert het begin van de literatuurclubs in Drenthe zijn per seizoen de volgende boeken
gelezen39.
1970-1971
Jan Wolkers
Ward Ruyslinck
Andreas Burnier
1971-1972
Simone de Beauvoir
Heinrich Boll
Peter Nichols

1972-1973
Bea Vianen
David Storey
J. Kosinski

Terug naar Oegstgeest
De Karakoliërs
Het jongensuur

Een zachte dood
Adam, waar ben je?
Een dag uit het leven van verdomde
Lowietje (toneelstuk+geluidsband)

Sarnami Hai
Mooi weer vandaag (geluidsband)
Aanwezig

1973-1974

Mensje van Keulen
Solzjenitsyn
J. Bernlef
Renate Rubinstein

Allemaal tranen
Een dag uit het leven van Ivan Denisovitsj
Sneeuw
Jood in Arabië, goi in Israël

1974-1975
Jaap ter Haar
Doris Lessing
A. Koolhaas
Ulrich Plenzdorf

Boris
De zomer voor het donker
Vanwege een tere huid
Het nieuwe lijden van de jonge W.

1975-1976
G. Márquez
S. Vestdijk
Simone de Beauvoir
Kim Platt

De kolonel krijgt nooit post
De koperen tuin
De gebroken vrouw
De R van Roger

1976-1977
Jan Terlouw
Harry Mulisch
P.J. Peskens
H. Boll

Oosterschelde, windkracht 10
Twee vrouwen
Twee vorstinnen en een vorst
De verloren eer van Katharina Blum
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1977-1978
Hannah Green
Frans Kellendonk
Louis Paul Boon
Maarten 't Hart

Ik heb je nooit een rozentuin beloofd
Bouwval
Memoires van de heer Daegeman
Mammoet op zondag

1978-1979
Lin Scholte
Ward Ruyslinck
Doeschka Meijsing
Elisabeth Keesing

Bibi Koetis voor altijd
Golden Ophelia
De kat achterna
En dan zou jij zeggen

1979-1980
Christina Kraft
W.F. Hermans
H. Knopper
W. van Maanen
Rutger Kopland

Dagen met gezichten
Nooit meer slapen
Een onfatsoenlijk afscheid
Hebt u mijn pop ook gezien?
Het orgeltje van yesterday

1980-1981
A. Alberts
Yvonne Keuls
I.B. Singer
Maxime Hong Kinston
Vasalis

De honden jagen niet meer
De moeder van David S.
Shosha
De Krijgsheldin
Parken en woestijnen

1981-1982

Cees Nooteboom
Adriaan van der Veen
Inez van Dullemen
Miep Diekman
Poëzie-stencil

Rituelen
Niet meer bang zijn
Vroeger is dood
De dagen van Olim
Bloemlezing diverse na-oorlogse dichters

1982-1983

F. Springer
Hefla S. Haasse
Poëziestencil
Mariama Ba'
Jeroen Brouwers
Judith Herzberg

Bougainville
Huurders en onderhuurders
zie vorig seizoen
Een lange brief
Bezonken rood
Zeepost
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1983-1984
Harry Mulisch
Marijke Howeler
Frederik van Eeden
Ali Chalem
Mandielig

De aanslag
Van geluk gesproken
Van de koele meren des doods
Een vrouw voor mijn zoon
(Drentse poëzie)

1984-1985
Tessa de Loo
K. van Zomeren
William Golding
W. Elsschot

De meisjes van de suikerwerkfabriek
Otto's oorlog
Heer der vliegen
Dwaallicht

1985-1986
Jan Siebelink
J. Bernlef
F. Lopulalan
L. Couperus

De herfst zal schitterend zijn
Hersenschimmen
Onder de sneeuw een Indisch graf
Langs lijnen van geleidelijkheid

1986-1987
Renate Rubinstein
Nadime Gordimer
Oek de Jong
F. Bordewijk

Nee heb je
July's mensen
Cirkel in het gras
Bint

1987-1988
Gerrit Krol
Chaim Potok
Nescio
Alice Walker

Maurits en de feiten
Davitha's harp
De uitvreter, Titaantjes, Dichtertje
De kleur paars

1988-1989
May Sarton
Frans Kellendonk
Tom Pauka
Kazuo Ishiguro

De terugblik
Mystiek lichaam
Lente voor beginners
Een kunstenaar van het vlietende leven

In 1990-1991 las men in de Drentse literatuurclubs onder andere De gouden druppel
van Michel Tournier en in het seizoen 1991-1992 werden De wetten van Connie Palmen en Hof fman's Honger van Leon de Winter besproken.
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Bijlage 2

Overzicht van de in Sittard in een Vrouwengilde-leeskring gelezen boeken.
Boekenlijst 1989-199040
Muno
J. Daisne
M. Ferguson
Hannes Meinkema
G. Flaubert
J. Bernlef
Jan Wolkers
Anna Blaman
Natalia Ginzburg
Doris Lessing
Jeanne van Schaik-Simon Vestdijk
Harry Mulisch
Christine Aventin
William Least
Adriaan van Dis
Ton van Reen
Ton van Reen
P.C. Kuiper
Iris Murdoch
Trifonov
W.F. Hermans

Wie denk je dat je bent
De trap van steen en wolken
Onstuimig Rusland
De Maaneter
Madame Bovary
Hersenschimmen
De junival
Vrouw en vriend
Zo is het gebeurd
Het vijfde kind
De overnachting
Hoogste tijd
Het hart op zak
Blauwe wegen (reis door Amerika)
Zilver
Het winterjaar
Thuiskomst
Ver heen
Een nogal eervolle aftocht
Het andere leven
Au pair

Seizoen 1992-1993
A. van der Heijden
A. van der Heijden
Rama Kabbani
V.S. Naipaul
Frans Kellendonk
Nelleke Noordervliet
Connie Palmen
Chaim Potok
Ruth Rendell
George Sand
Jeroen Brouwers
Hermine de Graaf
Keri Hulme
Brigitte Raskin

Weerborstels
Advocaat van de hanen
Brief van een islamitische vrouw
Onder de gelovigen
Mystiek lichaam
Het oog van de engel
De wetten
De gave van Asjer Lev
Ongewenst weerzien
Een winter op Majorca
Zomervlucht
Een kaart niet het gebied
De windeter
Het koekoeksjong
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Paul Theroux
Leon de Winter
Margriet de Moor
Yvonne Kroonenberg
Frans Kellendonk
Nelleke Noordervliet
Hannah Green

China per trein
Zoeken naar Eileen
Eerst grijs dan wit dan blauw
Alles went, behalve een vent
De nietsnut
Millemorti
Goede gaven

Noten
1 Zie bijvoorbeeld de discussie tussen B. van Selm en P.J. Verkruijsse over deze kwestie in Dokumentaal. Informatie en communicatiebulletin voor Neerlandici 17 (1988) 91-96.
2 Zie J.J. Kloek, `Van receptie-esthetica naar leescultuur - en terug?', in: Forum der letteren 34 (1993)
nr. 4 (december) 242-254.
3 G. van Dalen. Twintig jaar Literatuurclubs in Drenthe. Een evaluatie. Assen 1990. Hierna geciteerd
als Van Dalen, Twintig jaar literatuurclubs in Drenthe.
4 De keuze voor een vergelijking met Limburg was in eerste instantie een pragmatische: ik woon in deze provincie. Bovendien vroeg ik mij af of het verschil van oudsher in godsdienstige achtergrond tussen Drenthe en Limburg van invloed zou kunnen zijn op de boekenkeuze. Dit artikel is het resultaat
van een verkennend onderzoek naar de Limburgse situatie.
5 Er bestaat inmiddels een omvangrijke literatuur over leesgenootschappen. Ik noem hier enkele van de
belangrijkste werken. Over leesgezelschappen: M. Priisener, `Die Deutschen Lesegesellschaften im
Zeitalter der Aufklárung', in: 0. Dann (Hrsg.). Lesegesellschaften und burgerliche Emanzipation. Ein
Europdischer Vergleich. München 1981, 71-86 en W. van den Berg, `Het literaire genootschapsleven
in de eerste helft van de negentiende eeuw.', in: W. van den Berg en P. Zonneveld (red.). Nederlandse
literatuur van de negentiende eeuw. Utrecht 1986, 12-45. Over genootschappelijkheid: W. van den
Berg, `Sociabiliteit, genootschappelijkheid en orale cultus.', in: M. Spies (red.). Facetten van vakbeoefening. Groningen 1984,151-170 en C.B.F. Singeling. Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750-1800. Amsterdam 1991.
Over de plaats van leesgezelschappen binnen de genootschapstraditie handelt W.W. Mijnhardt. Tot
heil van het Menschdom. Culturele genootschappen in Nederland, 1750-1814. Amsterdam 1988.
6 Zie over het Nut W.W. Mijnhardt en A.J. Wichers (red.). Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen
particulier initiatief 1784--1984. Edam 1984.
7 Zie bijvoorbeeld W. van den Berg. Concordia. Een Veenendaals Leesgezelschap 1858 -1943. Veenendaal 1992, en M. van der Bijl. Leeslust baart kunde. 200 jaar leesgezelschap in Alkmaar. Alkmaar 1993,
over het op dit moment nog bestaande leesgezelschap `Leeslust'.
8 Zie over vrouwenleesgezelschappen L. Duyvendak. Het Haags Damesleesmuseum: 1894-1994. Den
Haag 1994.
9 Zie W. Frijhoff, `Van onderwijs naar opvoedend onderwijs.', in: Onderwijs en opvoeding in de achttiende eeuw. Verslag van het symposium - Doesburg 1982 van de Werkgroep achttiende eeuw. Amsterdam 1983, 3-39.
1 0 Zie B. de Vries, `Leescultuur van de elite. Het Haarlems Leesmuseum aan het eind van de negentiende eeuw.', in: W. van den Berg, H. Eijssens, A. van Kalmthout (red.). Haarlemse kringen. Vijftien
verkenningen naar het literair-culturele leven in een negentiende-eeuwse stad. Hilversum 1993, 175191. Het citaat is te vinden op p. 191.
11 Schatting op het achterplat van: J. van Gool, F. Hockx en D. Welsink (red.). Handleiding voor Leeskringen. Den Haag 1992. Hierna geciteerd als Van Gool, Handleiding voor leeskringen.
12 M. Mathijsen, `Lezen in het verleden.', in:Van Gool. Handleiding voor Leeskringen, 9-19.
13 Het verslag van Van Dalens onderzoek (zie noot 3) is uitgegeven door de Stichting Literatuurclubs
Drenthe. Over de Drentse literatuurclubs handelt ook: R. de Herder, `Literatuurclubs in Drenthe',
in: Van Gool, Handleiding voor Leeskringen, 21-29.
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14 Van Dalen, Twintig jaar Literatuurclubs in Drenthe, 9.
15 N. de Jong. Evaluatie-onderzoek literatuurkursus. Groningen 1973, 1.
16 Idem.
1 7 A. van Buuren, `Hoogdravende lectuur en zedelijke verheffing. Leescultuur in Drenthe, 1900-he-

den.', in: M. Hoogendijk e.a. (red.). Kriiderige wieven. Drentse vrouwen in de 20ste eeuw. Zutphen
1991,13-27.
18 Van Dalen, Twintig jaar Literatuurclubs in Drenthe, 12-13.
19 Informatie Stichting Literatuurclubs Drenthe, december 1988.
20 Van Dalen, Twintig jaar Literatuurclubs in Drenthe, 15, aldaar noot 5. Helaas wordt niet vermeld om
welke boeken dit gaat. Het was in het kader van dit artikel niet mogelijk na te gaan welke titels het
betreft. Het feit dat de lectuurkeuze van leeskringen een dergelijke invloed op het uitgeverijbedrijf
kan hebben, is echter een nader onderzoek waard.
21 Zie verder Bijlage 1 voor een overzicht van de lectuur van de verschillende leeskringen.
22 R. den Herder, `Literatuurclubs in Drenthe', p. 23. Zie ook Van Dalen. Twintig jaar Literatuurclubs
in Drenthe, 12, noot 3.
23 G. van Dalen, Twintig jaar Literatuurclubs in Drenthe, 47-48. Met name bij leden met een lagere opleiding is er sprake van een veranderde houding ten opzichte van boeken.
24 Vergelijk ook het Ex Libris van het Haagse Damesleesmuseum: `Door lezen wijder horizont'.
^5 Dit blijkt uit telefonische informatie van een medewerkster van de de PBC-Limburg, mevrouw J. de
Hoop.
Hoewel er niet expliciet `geworven' wordt onder ouderen is ook bij de Drentse leeskringen ongeveer
de helft van de leden ouder dan 50 jaar.
26 Zie P. Janssen, "'Ik begreep mijn kinderen niet meer." De leeskring, of het voordeel van het samen
over boeken praten.', in: Dagblad voor Noord-Limburg, 9 maart 1989 en W. Schakenraad en M.
Spronken. De leeskring voor volwassenen. Enkele leeskringen beschreven in hun praktijk. Literatuurdidactische verkenningen 24. Nijmegen 1987.
27 W. de Moor, `Lezen in leeskringen in Limburg. Een bijna vergeten onderzoekje.', in: Tsjip. Tijdschrift voor literaire vorming. 2/3 (oktober 1992) 5-11.
28 Ik dank mevr. I. Mastenbroek uit Sittard voor haar informatie over de Sittardse leeskringen.
29 Aanvankelijk kwam men bijeen in een lunchroom in de binnenstad, maar tegenwoordig vinden de
bijeenkomsten, vanwege de drukte in de lunchroom, in een apart zaaltje plaats.
30 In Bijlage 2 zijn de boekenlijsten van de laatste twee seizoenen opgenomen.
31 Een van de antwoorden op vraag 31b: `Heeft het lidmaatschap van de literatuurclubs invloed gehad
op het belang dat u hecht aan het lezen van boeken?' in Van Dalen. Twintig jaar Literatuurclubs in
Drenthe, 90.
32 T. Anbeek, `Juni 1959: Het stenen bruidsbed van Harry Mulisch verschijnt als nummer 1 in de serie Literaire Reuzenpockets van de uitgeverij De Bezige Bij. Literatuur in paperbackvorm verovert de
markt', in: M.A. Schenkeveld-Van der Dussen (hoofdred.). Nederlandse literatuur, een geschiedenis.
Groningen 1993, 752-755, met name 754.
33 Janssen, `Ik begreep mijn kinderen niet meer', 31.
34 A. van Buuren, `Hoogdravende lectuur en zedelijke verheffing', 22-23.
35 Zie over het Van Dis-effect L. Duyvendak, `Literatuur en publiek.', in: P. Zeeman (red.). Literatuur
en context. Een inleiding in de literatuurwetenschap. Nijmegen 1991, 308-336.
36 P. Janssen, `Ik begreep mijn kinderen niet meer', 31.
37 Van Dalen, Twintig jaar Literatuurclubs in Drenthe, 41.
38 Van Dalen, Twintig jaar Literatuurclubs in Drenthe, 83-98.
39 Dit overzicht is gebaseerd op informatie afkomstig uit: Van Dalen, Twintig jaar Literatuurclubs in
Drenthe, 58-60, Van Buuren, `Hoogdravende lectuur en zedelijke verheffing', 25 en De Herder, `Literatuurclubs in Drenthe', 26.
40 Een `seizoen' loopt van september tot juni. Men stelt pas een nieuwe lijst samen als ieder lid alle boeken gelezen heeft, in de praktijk ongeveer eens per twee jaar.
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Dat Margriet de Moor weer een roman heeft voltooid, is tegenwoordig voor boekverkopers (en lezers) groot nieuws. De oplage
van haar nieuwe boek, De virtuoos geheten, is er dan ook naar. Er
worden door Contact ruim veertig duizend exemplaren van gedrukt. Dat is niet mis. Maar sinds Eerst grijs dan wit dan blauw,
waarvoor De Moor in 1992 de AKO Literatuur Prijs kreeg, is zij
in het walhalla van de bestsellers opgenomen en behoort ze tot de
top-auteurs die de bedrijfstak zijn bloei verlenen2.
Inleiding

Oplagecijfers van boeken en tijdschri ft en zijn in menige studie over uitgeverij en boekhandel een zorgenkind. De vraag naar het aantal exemplaren dat van een boek is verschenen, wordt wel gesteld, maar moet bij gebrek aan materiaal veelal onbeantwoord
blijven. Men is gedwongen zijn toevlucht te nemen tot extrapolaties, of men wijst op de
gemiddelde oplage van gelijksoortige titels waarvan wel concrete cijfers bekend zijn.
Men behelpt zich dan met een verwijzing naar wat in die tijd gebruikelijk was3.
Niettemin kunnen we niet om de vraag naar oplagecijfers heen, willen we tenminste
gefundeerde uitspraken doen over de ontwikkeling van verschillende tekstsoorten of de
verspreiding die een bepaald boek heeft gehad. De achterliggende gedachte daarbij is
dat de oplage een indicatie geeft omtrent het belang, de invloed of de populariteit van
een tekstsoort, een auteur of een boek.
In beginsel zou het fenomeen van de oplage een uitstekende invalshoek kunnen bieden voor het schrijven van een geschiedenis van het boek in Nederland. Het zou een
geschiedenis worden waarin de macht van het getal een prominente plaats inneemt.
Populariteit en leescultuur hangen dermate met elkaar samen dat oplagecijfers een uitstekende bron vormen om het boek, behalve als handelswaar, ook als graadmeter voor
de leeshonger van het potentiële publiek te beschouwen. Sommige tegenwoordig minder gewaardeerde tekstsoorten blijken door de eeuwen heen de kurk te zijn geweest
waarop menige uitgeverij kon blijven drijven; er is nog nauwelijk aandacht aan besteed.
Hoewel het begrip `interne financiering' zeker voor vroegere eeuwen nog nauwelijks is
onderzocht, moeten hoge oplagen van telkens herdrukte tekstsoorten (bijv. bijbels,
kerkgoed, schoolboekjes, almanakken, liedboekjes) binnen het fonds van een uitgever
de onmisbare voorwaarden hebben geschapen voor de uitgave van minder courante titels. Boeken die uit overtuiging, zendingsdrang of louter om esthetische redenen verschenen, konden dat alleen bij de gratie van die zogenaamde 'steady sellers'.
Boekhistorisch onderzoek op basis van oplagecijfers biedt het grote voordeel dat de
boekproduktie van bijvoorbeeld één jaar in samenhang kan worden bekeken, en dat de
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boekhistoricus zich niet tot incidenten beperkt of met hoogtepunten kan volstaan. De
precieze betekenis van een oplage van een dichtbundel van 1500 exemplaren in de zeventiende, negentiende of twintigste eeuw komt op die manier zowel synchroon als diachroon duidelijker aan het licht.
Gedetailleerde studies naar oplagecijfers, naar de relatie tussen oplage en populariteit, naar kwantitatieve ontwikkelingen binnen een tekstsoort, bestaan bij mijn weten
niet. Ook niet in het buitenland:
Een overzicht van bladen of boeken die herhaaldelijk en in relatief grote oplagen
zijn geproduceerd, bestaat niet. Ik denk daarbij aan soorten als: liederen op losse
bladen, liedboeken, almanakken, psalmboeken, testamenten, bijbels in kleine formaten, werk van Jacob Cats uitgegeven in octavo of nog kleinere formaten (zogenaamde Boere-Catsen) en vele stichtelijke traktaten4.
Onderzoek naar de bij voortduring herdrukte titels van veel gevraagde en gebruikte
boeken staat nog in de kinderschoenen 5 . Niettemin is dergelijk onderzoek voor onze
kijk op het fenomeen `boek' in relatie tot ontwikkelingen op het gebied van de boekproduktie en -verspreiding van groot belang. We krijgen een beter zicht op het aandeel
dat onderscheiden tekstsoorten in verschillende perioden hebben geleverd aan de groei
en bloei van het boekbedrijf in Nederland.
Het feit dat dergelijk onderzoek nog nauwelijks is verricht, hangt ongetwijfeld samen
met het ontbreken van seriële gegevens inzake oplagecijfers. Daarnaast is ook de verhouding tussen de soms tientallen (her)drukken en de hoogte van het aantal geproduceerde
exemplaren per afzonderlijke druk nauwelijks vast te stellen. Bovendien is de interpretatie van oplagecijfers, de `kijkcijfers' van het medium boek, niet altijd even eenvoudig.
Meestal is de bestudering van één boek aanleiding de vraag te stellen in hoeveel
exemplaren de bewuste titel eigenlijk is gedrukt. Het vaststellen van de oplage blijkt op
zo'n moment dan een onmogelijke opgave. Zelfs als we het concrete oplagecijfer weten
te achterhalen, is de context waarin het geplaatst moet worden essentieel. Het gegeven
krijgt p as betekenis als het vergeleken wordt met de oplage van andere boeken uit dezelfde periode, van dezelfde tekstsoort, in vergelijkbare uitvoering en aangeboden via
dezelfde kanalen. Parallel hieraan wint ook een diachrone bestudering van bepaalde
tekstsoorten aan waarde, wanneer veranderingen in de hoogte van de oplage steeds in
verband gebracht worden met ontwikkelingen op ander gebied. Het lijkt niet opportuun bij het aangeven van de oplage van een willekeurig boek zich alleen tot dat gegeven te beperken of vergelijkingen met algemene gemiddelden aan te gaan. Want achter
de aanduiding `boek' gaat een amalgama van titels schuil die variëren van grote, geïllustreerde folianten op zwaar papier via octavo-formaten op mediaan papier met een enkele gegraveerde titelpagina en een titelgravure die in de zeventiende eeuw voor enkele
guldens te verkrijgen w as, tot pamfletten of plano's op papier van slechte kwaliteit en
duodecimo-schoolboekjes die in de negentiende eeuw voor tien cent over de toonbank
gingen. Maar ook pocketboeken: nu eens de Elsevier-klassieken uit de zeventiende
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eeuw of de reisatlasjes van Blaeu, poëzie in klein octavo-formaat uit het begin van de negentiende eeuw (f 1,65), dan weer die van Het Spectrum uit de jaren vijftig van de
twintigste (f 1,25). Niet alleen de vorm en de uitvoering, ook de inhoud en de achtergrond kennen een bonte afwisseling: bijbels, politieke manifesten, literaire werken, opvoedkundige traktaten, pulpbladen, wetboeken, enzovoort, elke afzonderlijke titel met
een eigen, al dan niet bekende oplage.
Het gebrek aan cijfers vormt voor vroegere eeuwen een handicap, meer dan voor de
huidige tijd. Er is echter nog nooit systematisch aandacht besteed aan het verschijnsel
oplage. Deze bijdrage beoogt een aantal gegevens inzake oplage nader te bekijken met
de bedoeling wat meer inzicht te krijgen in de betekenis van oplage en de interpretatie
van oplagecijfers. Niet over die van een bepaalde titel afzonderlijk, maar wel over wat
wordt bedoeld als we zeggen dat bepaalde boeken ongeveer zo'n oplage haalden. En of
het eigenlijk wel zinnig is vergelijkenderwijs oplagecijfers met elkaar te confronteren.
En zo ja, wat we dan precies aan het doen zijn. Want wanneer is een oplage hoog en
wanneer laag? En niet onbelangrijk, wat betekent oplage eigenlijk precies?
De term
Semantisch

Voordat we verder ook maar iets over andere aspecten kunnen zeggen die met het
woord `oplage' samenhangen, is een heldere begripsbepaling essentieel. Veel van wat
hieronder aan vraagtekens wordt gezet, vloeit voort uit verschil in interpretatie van het
begrip `oplage'. Als we afgaan op de wazige definitie in de meest recente druk van Van
Dale, ligt spraakverwarring op de loer: `het gezamenlijke aantal afdrukken van een
werk, dagblad enz. dat voor een uitgave getrokken wordt'7. Deze definitie heeft een invalshoek die vooral kwantitatief is bepaald.
Binnen de boekwetenschap wordt de term vooral als een typografisch criterium gebruikt,
ter onderscheiding van de termen druk/editie. Met name Janssen beperkt zich bewust tot dit
typografische uitgangspunt: `oplagecijfers vallen d an ook buiten deze beschouwingen' 8. Oplage betekent in zijn artikel een directe of indirecte herdruk v an bestaand zetsel, terwijl de
term druk of editie wordt gebruikt ter aanduiding van alle exemplaren die direct of indirect
van hetzelfde zetsel afkomstig zijn. Eén druk kan dus uit twee of meer oplagen besta an . Een
herdruk van hetzelfde zetsel komt overeen met een nieuwe oplage.
De praktijk wijst echter uit dat de term oplage vooral in kwantitatieve zin wordt gebruikt: `De oplage van haar nieuwe boek, De virtuoos geheten, is er dan ook naar. Er
worden door Contact ruim veertig duizend exemplaren van gedrukt.' Vooral literatuurhistorici gaan in hun beschouwingen eerder in op het kwantitatieve dan op het typografische aspect van oplage (zie hieronder Theorie en praktijk).
De verschillende interpretatiemogelijkheden dwingen tot een meer specifieke terminologie, waarmee duidelijk wordt welk `soort' oplage wordt bedoeld. Er zijn drie mogelijkheden:
1. deeloplage. alle exemplaren van een werk die binnen een tijdsgeheel van hetzelfde zet-
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sel gedrukt zijn, dat wil zeggen dat een druk kan bestaan uit verschillende oplagen die
met tussenpozen en in mogelijk verschillende uitvoeringen op de markt zijn gebracht;
`deeloplage' wordt dus gebruikt in de betekenis die Janssen reserveert voor de neutrale
term `oplage'.
2. drukoplage: het totaal aantal exemplaren dat van één druk van een werk is gemaakt;
3. titeloplage. het aantal exemplaren dat in de loop van de tijd in totaal van een werk is
verschenen: een werk heeft in de loop van de jaren bijvoorbeeld twaalf verschillende
drukken gehad met een totaal van 40.000 exemplaren.
Als bovenstaande definities worden gehanteerd, kunnen onduidelijkheden die ontstaan door het verschillend gebruik van de term `oplage' of het door elkaar gebruiken
van termen als `druk' en `oplage' worden voorkomen. Een voorbeeld is te vinden in de
recent verschenen fondslijst van de Rotterdamse uitgeverij W.L. & J. Brusse, no. 15. Bij
het werk van J.H. Speenhoff Liedjes, wijzen en prentjes tekenen de samenstellers aan:
In 1903 werden 9000 exx. gedrukt. Deze zijn vervolgens in 3 `drukken' op de
markt gebracht. De l e en 2e in 1903, de 3e vrijwel zeker in 190410
Het gebruik van de aanduiding tweede en derde druk is oneigenlijk, aangezien het hier
gaat om... een tweede en derde deeloplage, waarbij de 9000 exemplaren van de drukoplage in drie deeloplagen op de markt zijn gebracht. Het feit dat op de titelpagina tweede en derde druk staat vermeld, laat de deeloplage feitelijk samenvallen met de drukoplage. De druk uit 1903 is dus de enige druk die van dit boekje ooit is verschenen.
De laatste jaren heeft ook het gebruik van het woord `bijdruk' ingang gevonden. In
mijn optiek is hetgeen met deze term wordt aangegeven gelijk aan `deeloplage': de
exemplaren zijn binnen een ander tijdsgeheel van identiek zetsel bijgedrukt11
Om misverstanden te voorkomen bij het gebruik van de neutrale term `oplage' verdient het dus voortaan aanbeveling de termen deel-, druk- en titeloplage te hanteren.
Met het gebruik van deze termen wordt het meten en onderling vergelijken van oplagecijfers een stuk eenvoudiger.
Economisch
Het aantal exemplaren dat van een werk wordt gedrukt, heeft over het algemeen vooral een economische reden, die sterk samenhangt met de verwachting die de uitgever
heeft aangaande de afzet: 'The publisher hopes to take in more money than is paid out.
That is the whole story of "the economics of book publishing"' 12. Het v as tstellen van
de oplage `ist bis heute das Kernproblem jedes verlegerischen Unternehmens'13.
Ook hierbij verdient het begrip oplage, afhankelijk van de context waarin het gebruikt wordt, een nadere specificering. Er zijn drie mogelijkheden:
1. minimumoplage. het minimale aantal exemplaren dat gedrukt en verkocht moet worden om uit de kosten te komen 14. In de produktiekosten is in de loop van met name de
twintigste eeuw een kostenstijging waarneembaar die zich weerspiegelt in een grotere
minimumoplage. Begin jaren zeventig beloopt deze 3000 à 3500 exemplaren.
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"In 1950 was dat ca. 1.500 stuks. Met andere woorden in 20 jaar tijd is dat minimum ruim verdubbeld". De gemiddelde oplage bedroeg in 1970 ongeveer 4.000.
Daarbij is het juist "Het grote probleem in de uitgeverij (...) dat, welk boek je ook
brengt en of je er 100.000 of 1.500 van maakt, je met dezelfde aanloopkosten zit.
Tot aan het drukken zit je met dezelfde voorbereidingen. De drukorder bepaalt
p as over hoeveel exemplaren je die kosten kan omslaan"15.
Voor het wetenschappelijke boek (met uitzondering van dissertaties) stelt Van den
Brink de minimumoplage – hij spreekt van 'drempeloplage' – op circa 1000 exemplaren. Echter:
Bij publieksboeken dwingt de normprijs tot zeer ongelijke drempeloplagen. Is deze bij een roman in gebonden boekvorm 6.000, bij encyclopedieën gaat het om
calculatorische oplagen boven de 50.000 en ook bij bewerkelijke non-fiction uitgaven zoals schoolboeken kan de calculatorische oplage (verdeeld over enige herdrukken) in deze orde van grootte liggen 1 ó
Dat met name de zetkosten per exemplaar enorm dalen als de oplage toeneemt is evident: f 1000,- voor 1000 exemplaren geeft f 1.-, terwijl bij 10.000 exemplaren deze
kosten f 0,10 per exemplaar bedragen.
2. gerealiseerde oplage alle exemplaren die uiteindelijk binnen een druk- of titeloplage
zijn gemaakt.
Het is in een aantal gevallen gevaarlijk de feitelijk gerealiseerde oplage te koppelen
aan uitspraken omtrent populariteit van een auteur of een boek. Vooral daar waar titels
speciaal in het kader van ingecalculeerde overproduktie in verband met ramsj, aanbiedingen of abonnementen worden geproduceerd (Wereldbibliotheek, boekenclubs) komen oplagecijfers in een ander licht te staan. Zo blijkt dat anno 1973 bij de boekenclub
Boek en Plaat
zo'n 40.000 mensen ieder kwartaal geen bestelling doen en dan (...) het kroonboek ontvangen. Dit gaat dus om zo'n 20% van de leden. Duidelijk is dat een dergelijke oplage bij een normale gemiddelde oplage van drie- à vierduizend exemplaren aardig afsteekt, temeer daar men min of meer van de afzet verzekerd is17.
Ook de sinds 1930 gestaag groeiende drukoplage van de boekenweekgeschenken (van J.
Tersteeg De uitgever en zijn bedrijf (1930) 35.000 exemplaren via bijvoorbeeld in 1948
Hella Haasse Oeroeg (145.000) en J. de Hartog Herinneringen van een bramzijgertje in
1967 (237.000) naar C. Nooteboom Het volgende verhaal uit 1991, 540.000 exemplaren) kan geen maatstaf zijn is. Deze drukoplagen zeggen eerder iets over het verschijnsel
van een regelmatige gedwongen winkelnering via boekenclubs en toegenomen koopgedrag tijdens een boekenweek, dan over de populariteit van een auteur, al zijn er ongetwijfeld mensen die juist ook dat boekje van hun favoriete auteur willen hebben.
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3. verspreide oplage. dat gedeelte van de gerealiseerde druk- of titeloplage dat aanwijsbaar is verspreid en verkocht.
Over de verspreiding van een titel zegt een drukoplage van 10.000 niet heel veel.
Vooral als we bij fondsveilingen of in winkelinventarissen de aantallen restantexemplaren bekijken, moet de conclusie zijn dat veel uitgevers vele jaren lang met vele winkeldochters belast zijn (geweest). Ze zijn of nooit verspreid of zijn als niet-verkocht commissiegoed door de boekverkoper aan de uitgever teruggestuurd. De verkoop via de
tweedehands boekwinkel, het modern antiquariaat of de ramsj geeft aan de inhoud van
het woord `verspreiding' op z'n minst een dubbele betekenis.
Bronnen voor oplagecijfers
Wie van een boek wil weten in hoeveel exemplaren het gedrukt is, mag zich gelukkig
prijzen als het archief en met name de fondsrekeningboeken van de uitgeverij bewaard
gebleven zijn. Er bestaat helaas nog geen systematisch uitgevoerde inventarisatie van bewaard gebleven uitgeverij-archieven. Voor een deel zijn ze bekend, voor een deel liggen
ze te wachten op wie ernaar zoekt19.
Uit de negentiende en twintigste eeuw zijn enkele uitgeversarchieven bewaard gebleven, waarin de oplagecijfers van de uitgegeven titels zijn terug te vinden. Voor de
negentiende eeuw kan ik wijzen op de (nog ongepubliceerde) gedetailleerde onkostenberekeningen die zich bevinden in het archief van de firma Bohn 20, of de Onkostenboeken van Ten Brink en De Vries21 . In gedrukte vorm beschikken we over de `Statistiek
van kosten der werken uitgegeven door A.C. Kruseman 1840-1878', die is opgenomen in
diens biografie22. De totaalsom van elk werk is bekend, met het oplagecijfer erbij.
De produktiekosten van de uitgaven van de Arnhemse boekverkoper Paulus Nijho ff
staan vrij volledig in een door hem bijgehouden `Lijst' met onder andere het `getal der
oplagen' van de fondsartikelen die hij samen met zijn zoon Isaac Anne tussen 1816 en
1831 op de markt bracht23.
Uit de twintigste eeuw zijn vooral de gegevens over de Wereldbibliotheek systematisch bekend24 en sinds kort beschikken we over de gespecificeerde opgaven uit het
Brusse-archieF 5 .Ook de leggers met de door uitgeverij Het Spectrum geproduceerde
titels, op basis waarvan oplagecijfers zijn te reconstrueren, zijn bewaard gebleven26.
Uit de periode vóór 1800 resteren slechts enkele substantiële archieven. Vooral het
archief van het huis Plantijn-Moretus vormt een rijke, maar nog nauwelijks ontgonnen
bron voor oplagecijfers en afzet:
It is possible to verify for nearly each publication how many copies were sold and
to whom, but this supposes going through the "journals" and ledgers page by
page, which makes it such a time-consuming task that it would be a lifetime-job
for a whole team of researchers27.
Over de periode 1563-1567 en 1590-1600 zijn de oplagecijfers systematisch in aparte
journaalboeken bijgehouden (zie [1], [2], [3] en [4])28.
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Uit de achttiende eeuw is er het archief van de Leidse firma S. en J. Luchtmans, waarin zich ook een onkostenboek bevindt29.
Wanneer er geen archief van de uitgever bewaard is gebleven waarin gegevens over
produktie en oplage te vinden zijn, rest voor de onderzoeker alleen het achtereenvolgens
nagaan van verschillende bronnen die oplagecijfers kunnen bevatten. Als we de mogelijkheden inventariseren – en we laten de aanwezigheid van fondsrekeningboeken verder terzijde – dan dient eerst opgemerkt te worden, dat daarbij geen rangorde geldt: in
alle hieronder genoemde soorten bronnen kunnen de gezochte cijfers worden aangetroffen.
In de tweede plaats komen niet alle cijfers die we vinden overeen met de gerealiseerde oplage. Afhankelijk van de bron (bijvoorbeeld intekenlijsten, fondsveilingcatalogi)
kunnen we soms alleen een minimum aantal reconstrueren, of constateren dat de aantallen slechts indicatief zijn voor de gerealiseerde oplage3o
Uiteraard komt, bij afwezigheid van fondsrekening- of onkostenboeken, het overige
materiaal in een uitgeversarchief in aanmerking. Vooral in de aanwezige brieven van en
aan drukkers of confraters kan de hoogte van de oplage onderwerp van gesprek zijn (zie
[5]).
Daarnaast bieden ook advertenties in kranten of ander drukwerk soms informatie
over oplagecijfers; weliswaar vooral bedoeld om aan het publiek de populariteit van een
boek duidelijk te maken, maar zeker in de twintigste eeuw met concrete aantallen (zie
[6] [7], [8])31
Prospectussen geven bij een gelimiteerde drukoplage eveneens uitsluitsel over het aantal exemplaren dat is gedrukt. Voorwoorden bij latere drukken of bij bestsellers kunnen
ook gegevens bevatten omtrent de verspreiding van de desbetreffende boeken. Soms
wordt gewezen op de hoeveelheid exemplaren die men al verkocht zegt te hebben (zie
[9] en [10]).
Veilingen van de fonds- en/of magazijnvoorraad van (overleden) uitgever-boekverkopers geven vaak aantallen aan van de te veilen titels: ze geven aan dat in ieder geval minimaal dat aantal exemplaren gedrukt is (zie [11] en [12]).
Met alle voorbehouden die er gemaakt moeten worden inzake de interpretatie van
intekenlijsten, is ook bij uitgaven bij intekening, al dan niet met naamlijsten van intekenaren, een ondergrens en bovengrens van het aantal gedrukte exemplaren vast te stellen (zie [13], [14] en [15]).
•

Het opgeven van het voorgenomen aantal te drukken exemplaren van een titel is in ons
land een korte tijd verplicht geweest. Na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij
Frankrijk moesten de uitgevers opgave doen van het aantal exemplaren waarin een boek
werd gedrukt. In de Bibliographie de l'empire francais is voor de periode november 1811
tot december 1813 de opgegeven drukoplage terug te vinden van de meeste werken die
in deze periode zijn verschenen (zie [16]).
Bibliografieën van genres en auteurs bevatten soms oplagecijfers die we nergens anders
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aantreffen. Zo kan men in de Mededelingen van het Nederlands Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum (NLMD) vooral voor twintigste-eeuwse auteurs de nodige
oplagecijfers vinden (zie [ 17] en [18]).
Antiquariaats- of veilingcatalogi geven in hun beschrijvingen nogal eens een opgave
van het aantal exemplaren waarin een bepaald werk is verschenen. Zeker als er sprake is
van een gelimiteerde of speciale uitgave, wordt de vermelding van zo'n gegeven verkooptechnisch van belang (zie [19]). Ze ontlenen deze oplagecijfers veelal aan het colofon van het beschreven werk. Ook dat is – en niet alleen bij gelimiteerde oplage – een
belangrijke bron voor het achterhalen van oplagecijfers (zie [20]).
Diverse gepubliceerde en ongepubliceerde archiefbronnen vormen, zeker voor de periode van de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw, meestal de enige mogelijkheid oplagecijfers te achterhalen. Stadsrekeningen bevatten vaak gegevens inzake betalingen voor drukopdrachten vanwege de stedelijke overheid. Uiteraard hebben we hier met specifiek
gelegenheidsdrukwerk te maken, waarbij `het aantal exemplaren, dat door het stadsbestuur
werd gekocht, (...) nogal sterk (varieerde)': van 72 tot 225 exemplaren (zie [21], [22])32
Daarnaast bevatten vooral de notariële archieven met hun diversiteit aan aktes (bijvoorbeeld beschrijvingen van boedels van boekverkopers, contracten tussen boekverkoper en
papierleverancier, faillissementen, etc.) cijfers over oplagen. In gedrukte vorm zijn die
over de boekhandel te Den Haag en Amsterdam deels al redelijk voorhanden (zie [23],
[24], [25] en [26]). Veel ongepubliceerd materiaal ligt nog te wachten en biedt voor nader onderzoek naar oplagecijfers interessante perspectieven (zie [27], [28] en [29]).
Hetzelfde is van toepassing op de gegevens in onuitgegeven correspondenties tussen
auteur en uitgever, zeker voor vroegere eeuwen vaak de enige bron om achter een oplagecijfer te komen. Auteurscorrespondenties geven soms een informatief kijkje achter de
schermen bij de totstandkoming van een boek. Hierbij kan de uitgever of de auteur uitgangspunt zijn (zie [30 en [31]). Daarbij zijn memoires van uitgevers een even belangrijke bron als de brieven zelf. Zeker bij gewaagde ondernemingen zien we de oplage als belangrijk wapenfeit vermeld (zie [32]).
Behalve in de hierbovengenoemde bronnen, kan de onderzoeker ook bij toeval cijfers tegenkomen in bronnen die zich niet onder een van de hierboven genoemde categorieën laten rangschikken. De notulen van het Konstgenootschap Nil Volentibus
Arduum (bij toeval bewaard in het Extract van Huydecoper) geven op 27 oktober 1676
en 20 juni 1677 aan, dat het toneelspel Degelycke Twélingen `700 op klein, 50 op groot
papier' wordt herdrukt en' 't Spookend Weeutje te laaten drukken: 750 exemplaren
klein, 50 groot papier'33.
Het feit dat Vondels Lucifer (1654) de wrevel opwekte van de Amsterdamse Kerkeraad levert het drukoplagecijfer van 1000 exemplaren. Ze waren in één week uitverkocht en er verschenen in totaal zeven verschillende drukken in 165434
Theorie en praktijk

Zoals in de inleiding is opgemerkt, kan het begrip oplage op verschillende manieren
worden gebruikt en kunnen we met oplagecijfers vele kanten uit. Het is vooral aan-
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trekkelijk vergelijkingen te maken met andere titels, auteurs of tekstsoorten om het nodige reliëf te geven aan eigen of andermans oplagecijfers.
Hieronder worden enkele uitspraken nader bekeken om aan te geven dat het trekken
van conclusies op basis van (bekende) oplagecijfers niettemin een hachelijke zaak is.
Daarbij is het de vraag of we met generaliseringen of gemiddelden veel verder komen.
De voorbeelden bieden de mogelijkheid enkele problemen die bij het interpreteren van
oplagecijfers een rol spelen, aan de orde te stellen.
A.

Incunabelen hebben een betrekkelijke zeldzaamheid (oplagen van 100-300 exemplaren, zelden boven de 1000)35

Deze mededeling is weinigzeggend, als in het midden gelaten wordt of we het hebben
over de drukoplage van de 42-regelige Gutenbergbijbel (175 papier/25 perkament),
over de titeloplage van Gheraert Leeus bestseller Dat liden ende die passie ons Heren Jhesu Cristi of over een veelgevraagde Donatus in het Latijn. Daarbij biedt het verschil
200/300 en 1000 weinig houv as t over tussenliggende aantallen. Temeer daar vooral de
kosten van het papier in hoge mate bepalend waren voor de prijs, is het verschil tussen
200 en 1000 cruciaal. Het is de vraag of we met een algemene term als incunabel wel
uit de voeten kunnen, als we over druk- of titeloplagen spreken.
B.

Toch blijft het tamelijk speculatief. Onderzoek heeft uitgewezen, dat een doorsnee boek uit de periode van de handpers zelden een oplage had van meer dan
2000 exemplaren (Gaskell [A New Introduction to Bibliography] 1974: 160-163).
De meest economische oplage lag rond de 1500 exemplaren: (...) De conclusie
kan zijn, dat Smalleganges Cronyk waarschijnlijk gedrukt is in een oplage van
±1500 exemplaren, waarvan ±1000 exemplaren behoren tot de uitgave op groot
papier en ±500 tot de uitgave op klein papier36.

De constateringen die werken met termen als `doorsnee' en `gemiddelde' doen weinig
recht aan de feitelijke drukoplage van elk werk afzonderlijk. Ze liggen in het verlengde
van berekeningen die Voet heeft gemaakt voor uitgaven van Plantijn en Jan I Moretus,
die hun uitgaven `gemiddeld' produceerden in een drukoplage van 1000 tot 1500
exemplaren.
Niettemin blijkt overduidelijk dat ook dit cijfer een gemiddelde is, dat geen recht
doet aan individuele titels: van de 155 titels tussen 1563-1567 hebben er 63 (= 40%)
een drukoplage die lager (34) of hoger (29) dan 'the peak (...) between 1,000 and 1,500
copies.' Hetzelfde geldt voor de periode 1590-1600, waarin van de 254 titels er 89 (=
35 %) buiten de boot vallen. En ook hier is de marge wel erg groot: zij varieert van 500
tot 2000 exemplaren. En wat is een doorsnee boek? Smalleganges Chronyk (folio, op
groot papier, f 18,-) beslist niet. Bovendien maakt het nogal een verschil, of we bij 500,
1000, 1500 of 2000 van `de meest economische oplage' spreken; ook in de zeventiende
eeuw maakte het papier een substantieel deel uit van de produktiekosten. Zonder reële
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afzetverwachtingen heeft het begrip `doordrukkosten' (of je er nu 1000 of 1500 laat
drukken, het scheelt maar een fractie in de totale kosten) in de periode van de handpers
volstrekt geen rol gespeeld.
C.

Van Wagenaar [ Vaderlandsche Historie] moeten er tot 1800 zo'n 5 à 6000 series
verkocht zijn. De eerste druk van Martinet [Katechismus der Natuur] had een oplage van 6000 exemplaren en was binnen het jaar uitverkocht. Dergelijke verkoopcijfers moeten echter eerder uitzondering dan regel geweest zijn37.

De vraag is in hoeverre de term `uitzondering' de drukoplage van Martinet in gunstige
zin kwalificeert. De vergelijking die wordt gemaakt, is niet met identieke werken die lagere drukoplagen hadden, maar met andere genres die `gemiddeld' lager zouden scoren.
De verkoopcijfers die in de achttiende eeuw bijvoorbeeld ABC-boekjes van J.H. Swildens haalden, of psalmboekjes, of almanakken lijken vergelijkbaar met die van Martinet, dus waarin ligt precies het uitzonderlijke van Martinet? Niet zozeer in de hoogte
van de oplage als wel in de spectaculaire snelheid waarmee verkocht werd. Daarbij zou
moeten worden aangetoond, of de drukoplage van 6000 exemplaren van het eerste deel
uit deeloplagen is opgebouwd of dat de uitgevers Allart en de Wed. Loveringh 6000
exemplaren in één keer hebben gedrukt. Dat laatste zou – voor een eerste druk – inderdaad uitzonderlijk zijn. Martinet tenslotte `had de drukker voorgesteld niet meer dan
1100 exemplaren te drukken'38.
D.

Een roman beleefde soms een of twee herdrukken, méér was hoogst uitzonderlijk.
en Het landvan Post waren relatief gesproken best-sellers, met elk
vier drukken voor 1800, maar de zo bewonderde Clarissa bracht het tot slechts één
herdruk, en dat eerst na 45 jaar39.

Julia, Werther,

Uiteraard geven aantallen herdrukken enig kwantitatief houvast, maar bij twee of drie
herdrukken meer of minder zijn de marges erg minimaal. Zolang de afzonderlijke drukoplagen niet bekend zijn, blijft een hoger-lager- of meer-minder-spel weinig vruchtbaar: drie drukken van elk 500 exemplaren is wat verspreiding betreft zelfs imposanter
dan één druk van 1500 exemplaren. Bij drie drukken weten we in elk geval, dat er minstens 1000 van zijn verspreid, terwijl dat bij 1 x 1500 exemplaren lang niet zeker is4o
De drukoplage-cijfers of het aantal drukken zeggen in dit geval meer over de voorzichtigheid of durf van een uitgever dan over de populariteit van een auteur. De ook
toen veelgebezigde slogan: `Nu al de vierde druk...' lijkt eerder commerciële dan kwantitatieve waarde te hebben.
Daarbij worden vier romans vergeleken die qua omvang, prijs, aantal drukken, jaar
van publikatie, formaat, enzovoort nogal van elkaar verschillen: Clarissa (in 8 delen) –
de drukoplage is niet bekend – kostte het lieve sommetje van f 15,-, terwijl de prijs van
de Werther (2 deeltjes) in 1776 18 stuivers was. Julia heeft geen vier maar vijf drukken
gekend en van de druk bij Allart uit 1792 waren er anno 1818 nog 1056 exemplaren (=
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een gemiddelde oplage? of twee drukken van 500 exemplaren?) over 41 . Het land had
zijn drie drukken binnen één jaar (1788).
E. De crisis had natuurlijk niet alleen materiële, maar ook mentale gevolgen. Daarover worden we geïnformeerd in een aantal nagenoeg vergeten romans, die vanwege het tijdsbeeld interessant zijn. In 1935 verscheen Burgers in noodvan H.M.
van Randwijk, de latere redacteur-oprichter van Vrij Nederland. De misère van de
werkeloosheid en de maatschappelijke tegenstellingen die dankzij de economische
recessie steeds scherpere contouren krijgen, staan centraal in dit boek waarvan heel
snel 20.000 exemplaren waren verkocht, in die tijd een ongekend hoog aantal42.
De opmerking van Anbeek en Goedegebuure, dat H.M. van Randwijk met een oplage
van 20.000 exemplaren van Burgers in noodeen voor die tijd hoge oplage haalde, berust
niet op vergelijking. Het boek verscheen als nr. 2 in de Nobelreeks jaargang 1935-1936
bij C.F. Callenbach te Nijkerk, met de vermelding 1-20e duizendtal 43 . Als nr. 3 verscheen in dezelfde Nobelreeks in 1936 Het geldschip van Jan Roselaar: 1-27e duizendta144. Het jaar e rvoor was in de reeks het 1e-40e duizendtal van Bartje van A. de Vries
verschenen (1e-15e druk!!), de periode 1936-1940 leverde voor dit werk het 41e-85ste
duizendtal op.
Waar het bij de betekenis van een drukoplage dus vooral om gaat, is het aantal exemplaren dat feitelijk verspreid èn verkocht is. Vooral bij titels waarbij drukoplage samenvalt met titeloplage dient het daadwerkelijk aantal verkochte exemplaren in feite de
maatstaf te zijn voor de beoordeling van het economisch en culturele succes. Invloed is
in deze gevallen nauwelijks meetbaar. Of een titel veel gelezen is, kan aan de hoogte van
de oplage in elk geval niet worden afgemeten. Het noemen van het getal 20.000, in
combinatie met de zinssnede `een voor die tijd hoge oplaag', geeft een vertekend beeld
van de werkelijke situatie: de oplage was juist aan de lage kant, getuige de cijfers die
voor vergelijkbare titels uit dezelfde jaren bekend zijn.
Resultaten
Bij de bepaling van de waarde van oplagecijfers hebben we te maken met een veelheid

van problemen die de interpretatie in veel gevallen gecompliceerd maakt. Uit de gegeven voorbeelden, uitspraken en overwegingen blijkt, dat het onderzoek naar oplagecijfers en naar hun implicaties nog in de kinderschoenen staat. Veel facetten en gegevens
blijven – zeker voor de vroege periodes – onbekend of nog zeer onduidelijk. Dat oplage in eerste instantie een economische achtergrond heeft en vrijwel altijd door potentiële winstkansen wordt bepaald, staat vast. Toch is ook daar geen vaste wet die voor
elke willekeurige titel een standaardoplage aangeeft. Afhankelijk van deel-, druk- of
titeloplage, eerste druk of herdruk, origineel of vertaling, blijft een fenomeen als bijvoorbeeld interne financiering voor een buitenstaander vaak onzichtbaar. Ook moet
het potentiële publiek een belangrijke factor spelen bij het bepalen van de drukoplage.
Dat dit in landen als Frankrijk, Duitsland en Engeland ongetwijfeld groter is dan in ons
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land, lijdt geen twijfel. De taal waarin een boek gedrukt is, is medebepalend voor de
hoogte van de drukoplage. Extrapoleren of vergelijkingen maken is daarbij een hachelijke zaak, want wat geldt voor de internationaal opererende drukkerij van Plantijn in
het zestiende-eeuwse Antwerpen, is nauwelijks vergelijkbaar met de produktie-methoden van P.J. Slyp in het zeventiende-eeuwse Amsterdam4S
Het literaire meesterwerk kan worden gepubliceerd dankzij het actualistische succesnummer. Daarnaast `zijn er de publikaties die hun auteur beroemd maakten en de auteurs die hun publikaties beroemd maakten.' Bij de laatste figuur is het van belang of
paus Leo XIII een tekst publiceert of de pastoor van St. Amelberga te Susteren46.
Reliëf en betekenis krijgt een oplagecijfer pas als er een vergelijking met verwante titels wordt gemaakt, die sterk gerelateerd blijft aan eenzelfde periode. Zodra men over
langere perioden vergelijkingen gaat maken – en dat lijkt alleszins opportuun – zullen
steeds dezelfde elementen aan zulke vergelijkingen ten grondslag moeten liggen. Uitspraken over de betekenis van oplage en de waarde die we aan oplagecijfers kunnen
hechten, krijgen pas zin als we met factoren rekening houden die van invloed zijn op de
hoogte van de oplage. Ik noem de belangrijkste:
a. gebruikte materialen: van een tekst kunnen verschillende deeloplagen in diverse uitvoeringen bestaan. Het verschil is vooral te vinden in de keuze van het papier, het formaat en het al dan niet toevoegen van illustraties. In onze tijd is het verschil tussen `gebonden' en `ingenaaid' het meest voorkomende.
b. de tijd of het moment van publikatie.
c. aard van de publikatie: literair, medisch, theologisch; gebruikswerkjes of ontspanningsliteratuur.
d. een debuut van een onbekend schrijver dan wel het werk van een gevestigd auteur,
een eerste drukoplage of een herdruk: bij het drukken van 'steady sellers' heeft het bepalen van de drukoplage ongetwijfeld een andere achtergrond dan bij een eerste drukoplage van een onbekend werk.
e. het beoogde publiek c.q. de afnemers: afhankelijk van de aard van de publikatie kan
de oplage verdeeld worden over verschillende marktsegmenten, die elk een verschillende uitvoering vragen (zie ook bij a.). En het verschil tussen een roman en een romannetje is niet alleen een kwestie van omvang, maar evenzeer van prijs, doelgroep, uitvoering, taalgebruik en ook oplage.
f. de taal van de publikatie.
g. de prijs van het boek.
Uit de gegeven voorbeelden en uitspraken blijkt, dat men over het algemeen bij vergelijkingen slechts met enkele oplagebepalende factoren rekening houdt en daardoor een
discutabel beeld creëert. Men vergelijkt dure boeken met goedkope, drukoplage met titeloplage, jaarcijfers met cijfers over veel langere periodes of men gaat uit van gemiddelden die geen recht doen aan specifieke kenmerken van sommige genres of de uitzonderlijkheid van de publikatie in kwestie. In feite zouden alle genoemde factoren bij
uitspraken over oplage (hoog-laag, uitzonderlijk, gemiddeld, enorm) betrokken moeten
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worden, wil een zuivere vergelijking mogelijk zijn. Wie dure boeken met goedkope boeken vergelijkt, of meerdelige encyclopedische werken met ontspanningsliteratuur is
weinig zinvol bezig. Alleen binnen hun genre bekeken, krijgen de representanten e rvan
(winkeldochters en topstukken) hun verdiende plaats. Terecht stellen Kloek en Mijnhardt: `Zolang we geen inzicht hebben in het titelaanbod in hetzelfde genre, of beschikken over synchroon of diachroon vergelijkingsmateriaal, blijven dergelijke cijfers
in de lucht hangen'47.
Het is dan ook niet aan te raden als er geen gegevens over oplagecijfers bekend zijn,
vergelijkenderwijs een schatting te doen. De achterliggende gedachte van zo'n schatting
is: dit type werk heeft in die tijd ongeveer een oplage van xxx exemplaren. Verschillende elementen spelen bij die vergelijking een rol: uiteraard moeten we rekening houden
met een groeiend aantal lezers, anderzijds impliceert een toenemend aantal uitleenbibliotheken een aanslag op de hoogte van de oplage. Daarnaast zet een stijgende titelproduktie de hoogte van de drukoplage onder druk: meer titels op het gebied van Tuinieren impliceert bij gelijkblijvende afzet minder exemplaren per afzonderlijke titel. Bij
elk werk kunnen factoren die – ongezien en dus onbekend – een rol hebben gespeeld de
(eerste druk)oplage naar onder of boven bij stellen. Hoe gaat het niet in onze eeuw?
Plotseling, acht jaar na de eerste druk, was De kleine blonde dood van Boudewijn
Biich weer terug in de toptien. Dat had natuurlijk alles te maken met de gelijknamige film die nu al enige weken in de bioscopen draait. Meer dan honderdduizend bezoekers trok de film tot dusver. Een belangrijk deel hiervan besloot ook
het boek aan te schaffen. Ronald Dietz van de Arbeiderspers – tot voor kort uitgever van Biichs boeken – heeft inmiddels twee extra drukken van in totaal zestienduizend stuks verkocht. Een derde druk van tienduizend stuks is in aantocht48.
Het werken met `gemiddelden' doet geen recht aan het onderscheid dat we moeten maken tussen drukoplage en titeloplage. Vooral bij titels die nieuw of experimenteel zijn,
moet de uitgever uit bedrijfseconomische overwegingen voorzichtig zijn. Dat verklaart
waarom sommige titels 500, andere het dubbele of driedubbele halen. En tot het begin
van de negentiende eeuw lijkt 1500 exemplaren als eerste drukoplage van een poëziebundel van een onbekende auteur, afgezet tegen bijvoorbeeld de 1000 exemplaren van
de Gedichten van een topauteur als Tollens, al aan de hoge kant.
Daarom is het onbevredigend in het geval van incunabelen in oplagen van 200 of
300 per editie te werken als er ook voorbeelden van 500 of 1000 bestaan. Zolang er
geen exacte cijfers bekend zijn, ontkennen we door met gemiddelden te werken de mogelijkheid, dat juist dit werk in kwestie een hogere eerste drukoplage heeft gekend dan
vergelijkbare titels.
De begrippen hoog en laag hebben bij oplagecijfers, waarbij geen rekening gehouden
wordt met druk- en titeloplage of met het feit dat het een eerste of latere druk is, geen
enkele betekenis.
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De vraag is nog onbeantwoord of oplagecijfers iets zeggen over de populariteit c.q.
marktwaarde van een bepaald werk of een auteur. Populariteit laat zich herkennen aan
een hoge drukoplage, veel herdrukken of nieuwe deeloplagen, die binnen korte tijd verschijnen of zich over langere periodes uitstrekken: de bestsellers van het moment versus
de klassieken die generatie na generatie gekocht en gelezen worden. Bij een werk waarvan maar één druk bekend is, zullen we in ieder geval voorzichtig moeten zijn met het
verbinden van conclusies aan de hoogte van de oplage. Zij moet eigenlijk bij ieder werk
steeds individueel bekeken worden. Elk werk kan om welke reden dan ook tot de uitzonderingen behoren. Er achter te komen door welke (onbekende) factoren een oplage
feitelijk is bepaald, is elke keer weer de uitdaging. Dat is zeker!
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Bijlage
In deze bijlage is een aantal voorbeelden van boeken opgenomen waa rvan de oplagecijfers, exact of bij benadering, bekend zijn. Ze zijn ontleend aan diverse bronnen uit vijf
eeuwen Nederlandse boekgeschiedenis. De nummers [1], [2], enz. verwijzen naar de
corresponderende nummers in de hoofdtekst.
[1] In 1566 is een editie van Reynaert de Vos `in Franchoyse ende neder Duytsch' in
1600 exemplaren gedrukt.
[2]In 1566 een folio Bijberin Duytsch' in 1550 exemplaren49.
[3]Een religieus tractaat van H. Barrefelt Het boeck der ghetuygenissen vanden verborghen acker-schat kwam in 1581 niet verder dan 300/400 exemplaren.
[4] In 1583 haalde de Nieuwe ghereformeerde almanach ende kalendier 2500 exemplaren5°
[5] Zo meldt de Amsterdamse uitgever G.J.A. Beijerinck op 23 april 1823 aan zijn
Leeuwardense confrater G.T.N. Suringar, dat hij van het boekje Anthon en Maurits 549
stuks heeft laten drukkenS 1.
[6]In een advertentie in de Oprechte Haarlemsche Courant van 23 november 1830 laat
dezelfde Beijerinck weten, dat van Het lied van Chassé door C.P.E. Robidé van der Aa
binnen enkele dagen al circa 6000 exemplaren zijn afgeleverd.
[7]De Oprechte Haerlemsche Courant van 10 januari 1679 geeft aan, dat van het Groot
Placcaet-boek (deel I: 1658) en (deel II: 1664) bij `een van de Erfgenamen van wylen
Hillebrant Jacobsz. van Wouw, noch berusten 690 Exemplaren, (...) compleet in Folio,
op kleyn Mediaen Papier'. Het betreft een overschot van een niet nader bekende drukoplage, maar het genoemde aantal geeft in elk geval een ondergrens aan.
[8] Een vroeg voorbeeld van een advertentie in een veilingcatalogus (1773) is: Apollo in
Dordrecht en de Zangberg, beide door J. Starrenburgh: 'NB. Hier van zyn maar 100
Exemplaaren gedrukt'52.
[9] Uit de zeventiende eeuw zijn de grote oplagen die het werk van Cats bereikte een
goed voorbeeld van incidentele gegevens. In het voorwoord van de eerste editie van het
verzameld werk, in 1655, schrijft de uitgever J.J. Schipper: `Van 't Huwelijk weet ik by
de vijftig duysent gedrukt te tellen'.
[10]Pieter van der Aa laat in een `L'imprimeur au lecteur' weten: `Je n'ai imprimé que
cent exemplaires de cette Galerie du Monde, & soyez assuré, que je ne remettrai sous la
presse un Ouvrage si penible, sur quoi je garderai ma parole en homme d'honneur'53.
[11] De veilingcatalogus van de Middelburgse boekverkoper Nathan Bollaerdt (18 januari 1771) geeft bijvoorbeeld bij de `ongebondene boeken':
283 De Christelyke He rvormde Godsdienst in Vrankryk Onderdrukt, 1770
483 S. Molenaar Kort begrip der Christelyke Religie
359 A. Hellenbroek Vrageboek
650 Levensloop van A. Maggaris, in Dichtmaat
225 J. a Mark Korte Omschryvinge van de voornaemste Leerstukken der
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Christelyke Godsgeleertheid, 1746
930 De kleine Catechismus van Lutherus 1769.54
[12]Ook notariële archieven vormen hiervoor een belangrijke bron. Zo spreekt de inventaris uit 1662 van de nagelaten boedel van Paulus Aertsz van Ravesteyn letterlijk
boekdelen, ondermeer met `9.846 psalmboeken 32° Frans'55.
[13] Bij de voorgenomen vertaling van Mundus subterraneus van A. Kirchner deelt Joannes Janssonius van Waesberghe mee, dat hij pas tot drukken zal overgaan, als hij minimaal 200 intekenaren heeft. De minimumoplage van De onder-aardse weereld in
1682 is dus bekend56.
[ 14] Een gefixeerd aantal, waarbij niet meer exemplaren dan de intekeningen worden
gedrukt, komt ook voor. Ik noem als voorbeeld de Sylloge Epistolarum a viris illustrious
uit 1727 in 5 quarto delen door P. Burman, waarvoor de druk in 1723 begon `en wel
voor slechts zoovele exemplaren als er dan ingeteekend zijn.'
[15] Ook de intekenaren op G.W. Knorr. Deliciae Selectae Naturae, of Uitgelezen Kabinet (Dordrecht 1771) waren verzekerd van een beperkte drukoplage: `In kennisse der
waarheid, dat geen meerdere exemplaren dan deze, welke ingeschreven zijn werden gedrukt, en behalve deze worden geen andere als echt erkend.' Alle exemplaren waren dan
ook genummerd en getekend door de notaris. De intekenlijst telt 99 bestellingen `so
that at most 100 were printed'57.
[ 16] Zo kwam in 1812 een selectie uit de Evangelische Gezangen op de markt in een oplage van 3300 exemplaren, een Handboek voor deurwaarders in 1000 exemplaren en de
2e druk v an Helmers' Hollandsche Natie ook in 1000 exemplaren58.
[17]Als voorbeeld kies is van Paul van Ostaijen Vogelvrij, Grotesken uit 1928 (Antwerpen: De witte raaf): 525/25 exemplaren. De populariteit van zijn werk stijgt in de loop
der jaren. In 1957 wordt zijn De bende van de stronk (le druk: 1932) als Ooievaar-deeltje nr. 67 herdrukt in een eerste drukoplage van 10.000 exemplaren, in 1965 als Ooievaar 204/205 nogmaals in 10.000 exemplaren.
[18]Uit de periode vóór 1800 noem ik het voorbeeld van J.H. Krul die op 31 januari
1645 aan Marcus Jordis 916 exemplaren in folio en 1400 à 1500 exemplaren in octavo
van zijn Pampiere werelt ofte wereltse oeffeninge verkooptS9.
[19]In catalogus 49 (29 april 1975) van antiquariaat Forum vinden we onder nr. 635
de Minne-dichten van P.C. Hooft (Bussum, 1926) in de uitgave van E. du Perron
'Printed in 200 copies.-'
[20] Zie bijvoorbeeld `Voor Palladium gedrukt onder leiding van J. van Krimpen, in
een oplage van honderd & vij ft ig exemplaren,' (...) in de uitgave van Hoofts Sonnetten
uit 1923.
[21]Iets hoger liggen de cijfers in 1479-1480: de Illustre Lieve Vrouwenbroederschap
[in 's-Hertogenbosch] betaalt voor het drukken van een pauselijke bul: 375 exemplaren
(250 Latijnse en 125 Nederlandse `copien')6o
[22]In 1498/1499 krijgt `meester Claess den prynteneer van Zwolle' betaald voor het
drukken van de aflaatboekjes van de Onze Lieve Vrouwenbroederschap te 's-Hertogenbosch: oplaag 2000 exemplaren.
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[23] Volckert Jansz plaetdrucker tot Delft attesteert ter requisitie van Gillis Jacobsz
Quyntyn, dat hij in 1629 heeft 9 platen gedrukt in seecker Poeets Boecxken, geintituleert "De Hollantse Lys met de Brabantsche Bely", ende daeraff ten huyse van Joost Ockersz in 's Gravenhage gedruckt 1036, 38 of 40 exemplaren op ieder der vsz platen,
( )'61
[24]In 1676 nemen Van Tongerloo en Doll uit de boedel van drukker Pieter Brugman
de oorspronkelijke uitgave van diens vertaling van Scriverius over, `nl. 690 exemplaren
van de Quarto-editie voor f 595, en 1350 exemplaren der kleine editie voor f 325'62.
[25]Uit 1645 dateert de drukovereenkomst van Menasseh ben Israel (Amsterdam) met
de als geldschieters optredende kooplieden Arent Diricxsz Bos en Ameldone Leeuw,
voor het drukken van een Hebreeuws boek Mishnayot in een drukoplaag van 4.000
exemplaren63.
[26]Van de Haagse boekverkoper Rogier Comans is de inventaris van zijn nagelaten
boedel bekend (1706) die `een goed beeld [geeft]van hetgeen een toenmalige boekwinkel `voor school en kerk' inhield, (...)'. Vooral almanakjes en schoolgoed zijn ruim voorhanden.
Almanakken: 60 ongebonden in 16° voor het jaar 1707
30 ongebonden in 32° voor het jaar 1707
12 almanakken in 8° voor het jaar 1707
22 almanakken in 4° voor het jaar 1707
Schoolgoed: 9 Historien Tobias
11 Sendbrieven
24 Evangelien gereformeerd
40 Exercice pueril64
[27]Als op 9 november 1676 Pieter Casteleyn te Haarlem is overleden, blijkt uit de inventaris van zijn boedel de aanwezigheid van `elfduysent deelen van de oude en tweeentwintig hondert van de nieuwe deelen van de voorsz. Mercurius'65.
[28]Uit een onkostenberekening voor 3 delen Vergilius Variorum is op grond van een post
`het drucken v an dito plaetje a 2-0 t duijsent f 4-4-' de oplage van 2200 af te leiden66.
[29] Als de Rotterdamse boekverkoper-uitgever Pieter van der Slaart een schuld van
f 1000,- moet voldoen, betaalt hij gedeeltelijk met eigen fondsartikelen, waaronder
720 exemplaren van de Inleidinge tot de historie van Engeland van Willem Temple (Rotterdam, 1695) en 600 exemplaren van de Geheime historie der twee gebroeders Karel en
Jacob de Tweede, koningen van Engeland (Rotterdam, 1695)67.
[30]Zo schrijft de Bossche humanist Christophorus Vladeraccus aan de Antwerpse uitgever Johannes Moretus (II), dat boekverkoper Jan Scheffer (II) 300 exemplaren van
zijn Epitome dialectices (een Latijns schoolboekje) wil afnemen als Moretus het drukt68.
[31]Van de werken van Louis Couperus weten we, dank zij de briefwisseling met zijn
uitgever L.J. Veen, ook het nodige over oplage- en verspreidingscijfers: `Verder heb ik
besloten een herdruk te geven van Eene Illuzie, in het andere formaat. Ik heb nog wel
een 400 Ex. oude druk [de oplage was waarschijnlijk 3000 exemplaren] maar zal nu
maar een nieuwe geven'69.
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[32] `Het dralen met de beslissing over het uitgeven van zijn eerste experimentele roman Het boek Ik beviel hem [= Bert Schierbeek, bpmd] niet.(...) De hoge zetkosten en
de te verwachten kleine oplaag vormden een drempel. Het boek Ik verscheen in een oplaag van vijfhonderd exemplaren in 1951 bij De Bezige Bij. Het liep beter dan wij hadden verwacht'70.
Noten
1 Met veel dank aan H.W. de Kooker voor zijn zinvolle opmerkingen bij het concept van deze bijdrage.
2 W. Kuipers, `Een adembenemend aanbod, Boekenseizoen begint op manifestatie Vers voor de pers',
in: de Volkskrant? september 1993, 15.
3 Zie voor een recent voorbeeld Arianne Baggerman. Een drukkend gewicht. Leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries. Amsterdam 1993, 218-220.
4 B. van Selm, "'Almanacken, Tietjes, en somwijl wat wonder, wat nieus". Vollslectuur in de Noordelijke Nederlanden (1480-1800): een onbekende grootheid', in: Leidschrift 5 (1988-1989), nr. 3 3368. Het citaat op 47.
5 Zie voor een uitgewerkt onderzoek L.G. Saalmink, `De op- en teloorgang van De brave Hendrik', in:
De Boekenwereld 8 (1992) 179. De titeloplaag van De brave Hendrik moet tussen 1809 en 1877 maar
liefst 509.000 (ruim een half miljoen!!) exemplaren hebben bedragen. De Bijbelsche Historievragen
van A. van den Berg verscheen tot 1931 in 64 drukken, in verschillende formaten. De Nijhoffs gaven 52 drukken van dit werkje uit, `waarvan de meeste in verscheiden oplagen (tot 12 toe) ieder voor
zoover bekend van van 5 a 6000 exemplaren'. De titeloplaag moet bij 64 drukken minstens liggen
tussen de 320.000 en 384.000 exemplaren, waarbij de verfoeilijke geachte nadrukken van de firma
Noman in Zaltbommel niet eens zijn inbegrepen. Zie Wouter Nijhoff. DeArnhemsche boekverkopers
en uitgevers Nijhoff Geschiedenis en bibliographie. 's-Gravenhage 1934, 312-313. Hierna geciteerd als
Nijhoff, De Arnhemsche boekverkopers.
6 Zie bij voorbeeld de 70 (her)drukken van Bontekoes Gedenckwaerdige reise (1646) of de 78 (her)drukken van de Lusthof des gemoets (1635) van J.P. Schabaelje.
7 Geciteerd uit de 12e herziene druk, pagina 2120.
8 F.A. Janssen, `Notities bij de aanduiding van herdrukken, in het bijzonder betrekking hebbende op
de bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken van W.F. Hermans', in: Spektator 4 (19741975) 275-283.
9 Zie over de implicaties van deze terminologie F.A. Janssen, `Varianten in orde en chaos. Over varianten in de tiende druk van De donkere kamer van Damokles', in: Idem. Bedriegers en bedrogenen,
Opstellen over het werk van Willem Frederik Hermans. Amsterdam 1980. (Leven & Letteren), 62-63.
10 W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903-1965. Onder red. van S. van Faassen, H. Oldewarris
en K. Thomassen. Met bijdragen van S.Hubregtse [e.a.]. Fondscatalogus door P. van Beest en P. de
Bode. Rotterdam 1993, 107. Hierna geciteerd als Van Faassen, Brusse's Uitgeversmaatschappij.
11 Vergelijk bijvoorbeeld de zesde druk, eerste bijdruk van C.G.N. de Vooys. De geschiedenis van de Nederlandse taal in Brinkman's catalogus 1971-1975, 2563.
12 Datus C. Smith Jr. Aguide to book publishing. Seattle [etc.] [1989], 23.
13 R. Wittmann. Geschichte des deutschen Buchhandels. München 1991, 27.
14 De minimumoplage (ook: start- of drempeloplage genoemd) is gerelateerd aan de kosten van de produktie. Hierbij kunnen we onderscheid maken tussen editoriale voorbereidingskosten (honorarium
auteur, illustrator, uitgever, vertaler etc.), fysieke produktiekosten (papier, inkt, band, draad, lijm,
zetten, drukken, enz.) en verspreidingskosten (vertegenwoordiger, vervoerder, advertenties, promotie, etc.). Naarmate we dichter bij onze eigen tijd komen gaan andere dan de fysieke produktiekosten, zoals aanloopkosten, honorarium, promotie en `overhead' in toenemende mate invloed uitoefenen op de minimumoplage.
15 Geciteerd naar L. Heinsman en W. van Teeffelen. Concernvorming in de Nederlandse boekenwereld.
Amsterdam 1975, 50. Hierna geciteerd als Heinsman en Van Teeffelen, Concernvorming.
16 R.E.M. van den Brink. Informatie over informatie. Handboek van de informatiemedia in Nederland
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1938-1985, in het bijzonder over de uitgeverij. Leiden [enz.] 1987, 35.
17 Geciteerd door Heinsman en Van Teeffelen, Concernvorming, 44.
18 Cijfers ontleend aan Gids voor de informatiesector 1991. Cijfers en trends. 's-Gravenhage 1991, 94-95.
19 De bibliotheek van de `Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels'

(KVB) en de verschillende universiteits- en wetenschappelijke steunbibliotheken liggen voor de
hand, maar vooral de (plaatselijke) archieven zijn in dit opzicht nog veelbelovend. Zie de reeks 'Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland'.
20 Aanwezig in de UB Leiden. Zie K. Thomassen. Voorlopige inventaris van het archief der Haarlemse
uitgeverij De Erven F. Bohn NV, gedeponeerd in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Leiden.
M.m.v. P.F.J. Obbema. Leiden 1977. Het betreft de inv. nrs. B 8 t/m 12 over de periode 1810-1899.
21 Aanwezig in de bibliotheek van de KVB Amsterdam. Enkele berekeningen zijn gepubliceerd in mijn

Johannes immerzeel Junior (1776-1841). Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in a eerste helft
van de negentiende eeuw. Amstelveen 1992, 433-437.
22 J.W. Enschedé. A.C. Kruseman. Amsterdam 1899. (Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandchsen boekhandel 9), 469-516.
23 Zie Nijhoff, De Arnhemsche boekverkopers, 44.
24 Vgl. F. de Glas. Nieuwe lezers voor het goede boek.

De Wereldbibliotheek en `Ontwikkeling'/De Arbeiderspers vóór 1940. Amsterdam 1989. De Glas signaleert wel een probleem: 'In de fondslijsten en de

Brinkman zijn gegevens te vinden over aantallen herdrukken en over oplagen in duizendtallen. Het
blijkt dat cijfers over oplagen in duizendtallen meestal pas vermeld staan als het om een groter aantal
drukken (vier of meer) gaat. (...) Een moeilijkheid is echter, dat het niet bij elke druk om hetzelfde
aantal gaat', 138.
2 5 Zie Van Faassen, Brusse's Uitgeversmaatschappij.
26 Zie E. Sanders. De W lijkt ons niet zo'n heksentoer. De geschiedenis van & Prisma woordenboeken 19521993. [Utrecht] 1993.
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verschillende bronnen enkele voorbeelden zijn opgenomen.
29 Zie ook I.H. van Eeghen. De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Amsterdam 1960-1978. 5 dln. In
deel V-I, 136: 'De onkostenrekeningen van het vervaardigen van nieuwe uitgaven sedert 1712 zijn
niet compleet bewaard. Vaak zijn ook losse velletjes hiertoe ingevoegd.' Ze noemt enkele voorbeelden: 1. de Se druk van de Dictionnaire historique et critique van Pierre Bayle (Amsterdam, Leiden,
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43 Brinkman's catalogus 1936-1940, 1054.
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45 Zie P.J. Verkruijsse in Dokumentaal22 (1993), 129.
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47 Zie J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, `Het lezerspubliek als object van onderzoek. Boekaanschaf in
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EEN GEWICHTIG BOEKET
Boekproduktie en - consumptie in de negentiende eeuw
B. Luger

Het toverwoord van de dag is leescultuur': een huis dat vele woningen telt. Het onderzoek naar dat fenomeen leescultuur' brengt speurders van uiteenlopende disciplines
bijeen: historici, letterkundigen, boekwetenschappers, sociologen, smaakhistorici en
pedagogen, die nu eens kwantificerend dan weer kwalificerend te werk gaan, al naar gelang het materiaal dat zij bewerken en de vragen die zij stellen. Recente Nederlandse resultaten op het gebied van de studie van voornamelijk de negentiende eeuw zijn bijeengebracht in het dubbelnummer `Negentiende-eeuwse leescultuur' van De
Negentiende Eeuw 14 (1990) nr. 2/3 en de bundel De productie, distributie en consumptie van cultuur die in 1991 verscheen. Mijn voorbeelden zijn ook hierin exemplarisch
dat zij niet alleen een fiks aantal disciplines bijeenbrengen, maar dat er van werkelijke
integratie van de benaderingswijzen nog nauwelijks sprake is. De inleiders van laatstgenoemde bundel, J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, die overigens in hun jarenlange samenwerking zelf het voorlopig beste voorbeeld bieden van wat via integratie mogelijk
is, stellen dat uitgaande van het communicatieve karakter van literatuur, de recente
ontwikkelingen gaan in de richting van onderzoek naar niet-literaire factoren die de literaire communicatie mede bepaalden. Onder welke voorwaarden kwamen de verschillende soorten teksten tot stand? Hoe werden ze openbaar gemaakt? Hoe bereikten ze
het publiek? Hoe was dat publiek samengesteld en op welke wijze had het zich toegang
tot de literatuur verworven? Hoe oordeelde het over de betreffende werken en welke
factoren bepaalden dit oordeel? Enzovoorts, enzovoorts – reeksen vragen die allemaal
kunnen worden samengevat onder het hoofdje: `de productie, distributie en consumptie van cultuur'.
De drie studies waarvoor ik hier aandacht vraag, zijn op te vatten als pogingen op een
of meer van de genoemde probleemgebieden antwoorden te formuleren. Weliswaar bestrijken ze drie taalgebieden, maar de zwaartepunten liggen duidelijk op de negentiende eeuw. Ze verschenen binnen een tijdsbestek van drie jaar en ze steunen op vooronderzoek dat per land sterk in kwaliteit en hoeveelheid verschilt. In één geval gaat het om
de Nederlandse situatie; de twee andere studies omvatten respectievelijk het Duitse en
het Franse taalgebied. Ik ben mij er overigens van bewust dat een bespreking als deze in
haar beperkte omvang aan deze letterlijk en figuurlijk gewichtige studies nauwelijks
recht kan doen en dat het trekken van verbindingslijnen de eigenheid van elk boek
noodzakelijkerwijs tekort moet doen.
Laat ik met het Nederlandse aandeel beginnen en wel met het meest globale van de drie:

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 1 (1994) 203-207

LUGER

het gedeelte `papier, druk en communicatie', tesamen een van de drie thema's in het
tweede deel van de ambitieuze Geschiedenis van de techniek in Nederland (Zutphen
1993).
Het biedt een uitstekend en zeer informatief, uiteraard sterk op technische ontwikkelingen gericht overzicht, dat elke vakgenoot, of die nu meer boekhistorisch dan wel
literairhistorisch geïnteresseerd is, van groot nut kan zijn. De auteurs (D. van Lente en
0. de Wit) hebben die technische ontwikkelingen in de papierfabricage, pers-, druk-,
zet- en illustratietechnieken niet alleen afzonderlijk beschreven en daarbij zo veel mogelijk met elkaar in verband gebracht, maar bovendien in een breder kader geplaatst. Ik
bedoel daarmee dat zij ook de arbeidsverhoudingen binnen de diverse bedrijfstakken,
de produktiekosten alsmede de vergroting van de afzetgebieden van verschillende soorten drukwerk in het tijdvak 1800 tot 1890 behandeld hebben. Van sommige bedrijven
is, hoe kan het anders, meer archiefmateriaal bewaard gebleven dan van andere en dat
heeft dan onvermijdelijk tot gevolg dat hier en daar witte plekken in de geschiedschrijving zijn ontstaan. Dat het slothoofdstuk over leescultuur en innovatie met een aantal
hypothesen besluit over de samenhang tussen bepaalde technische verwo rvenheden en
mentaliteitsveranderingen bij producenten en consumenten, hypothesen waa rvoor eerder aanwijzingen dan bewijzen voorhanden zijn, is dan ook alleszins verdedigbaar.
Maar waar de auteurs, beiden historici, zich op literair-historisch terrein begeven, is het
ijs waarop zij schaatsen niet steeds even betrouwbaar. Zo moet de vraag naar de omvang
van het toenmalige lezerspubliek vooralsnog open blijven. Grafieken geven wel de verhouding aan tussen aantallen boekhandelaars – in relatie tot het aantal gemeenten met
boekhandels – afgezet tegen de bevolkingstoename, maar over de mogelijkheden tot lezen is daarmee beslist niet alles gezegd. Enerzijds weten we immers sinds Kloek/Mijnhardt dat fictie minder gekocht dan wel geleend werd, terwijl anderzijds de kleinere
winkelbibliotheken, die meestal niet aan een reguliere boekhandel verbonden waren,
buiten de statistieken bleven. Bovendien zouden cijfers over de absolute bevolkingstoename naar stand en regio uitgesplitst dienen te worden, willen zulke grafieken iets verduidelijken. Of die kleinere leesbibliotheken vooral `lectuur van laag allooi' (p. 186) leverden, is verder niet meer dan een veronderstelling, vooral gevoed vanuit incidenteel
door de culturele bovenlaag geuite klachten die vooral de traditionele scheiding tussen
hogere en lagere literatuur beklemtoonden. Werkelijk vernieuwend onderzoek zou er
goed aan doen die canonisering zelf te problematiseren. En bij de hantering van oplagecijfers (bijvoorbeeld bij Tollens en Van der Palm) dient het genre in aanmerking genomen te worden, zeker als zulke getallen met die van zuivere fictie vergeleken worden.
Oplagen van romans konden immers beperkt blijven, juist dankzij die leesbibliotheken
en leesgezelschappen die veelal ook herdrukken overbodig maakten.
We verlaten nu ons land en verruilen dat voor het Duitse taalgebied, opgevat dan als
zich uitstrekkend tot Midden- soms bijna Oosteuropese landen. Ook het behandelde
tijdvak breidt zich uit tot maar liefst anderhalve eeuw, want zover gaat A. Martino in
zijn bijna 1200 bladzijden tellende studie Die deutsche Leihbibliothek. Geschichte einer
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literarischen Institution (1756-1914). Wiesbaden 1990. Het boek is verschenen als
Band 29 in Beitrdge zum Buch— und Bibliothekswesen onder redactie van Max Pauer.
Door zo'n boek wordt pijnlijk duidelijk, hoe groot de achterstand in het onderzoek
naar boekverspreiding en -consumptie in ons taalgebied is; hier wordt zichtbaar hoe ver
men daarginds is waar het een ogenschijnlijk zo nietig radertje in de grote machinerie betreft. Martino's studie omvat de periode van groei, bloei en ve rval van de leesbibliotheek.
Hij kon daarbij steunen op door hem zelf en anderen als Georg Jager verricht pionierswerk, sinds zo'n twintig jaar geleden op dat onontgonnen gebied de eerste stappen gezet
werden. Maar ook de voedingsbodem van dergelijk onderzoek is vruchtbaar gezien de
daar sinds jaar en dag bloeiende interesse voor sociale literatuurgeschiedschrijving. Zelfs
gezien tegen die achtergrond is Martino's boek een ongeëvenaarde en fenomenale prestatie, een zo rijk boek dat ik er hier slechts een globale indruk van kan geven.
De toename van het leespubliek, dat naast de vroegere elite nu ook andere lagen gaat
omvatten, de afkeuring van die toegenomen leesbehoefte door diezelfde elite en ten tijde van de restauratie door de controlerende en censurerende overheid, daar begint het
boek mee. Die `Lesewut' gezien als een democratiserende en de oude waarden aantastende tendens w as al eerder onder andere door Schenda geconstateerd. Maar waren die
bezwaren, zoals die door een ove rvloed aan citaten worden gestaafd, niet overtrokken,
waren ze wel door de feiten gedekt, vraagt Martino zich af op grond van nieuwe gegevens en tellingen. Hoe dan ook, het betreft een fenomeen dat in zijn omvang bij ons onbekend is geweest. Gesteund door dezelfde technische vernieuwingen als hier neemt de
omvang van de produktie met name van romans zo enorm toe, dat de leesbibliotheken
het aanbod nauwelijks meer aankunnen. Een sterk punt in deze studie is dat de relatie
tussen vertaald werk en dat van eigen bodem en de daaruit voortvloeiende assimilatie
van de eigen met vreemde culturen aandacht krijgt. Het laatste hoofdstuk biedt een
dieptepeiling naar de situatie in Wenen tussen 1772 en 1914.
Maar de hoofdmoot vormt de beschrijving van de verschillende stadia in de ontwikkeling van het leesbibliotheekwezen aan de hand van beschrijvingen van een enorm
aantal van zulke instellingen met hun catalogi. Haast verbijsterend is, zeker vergeleken
met de Nederlandse situatie, hoeveel van zulke catalogi in het Duitse taalgebied bewaard zijn gebleven. Registers op leesbibliotheken, uitgevers, drukkers, boekhandelaren, auteurs en plaatsnamen maken het boek toegankelijk en tot een onuitputtelijke
bron van gegevens. De enorme omvang van het materiaal maakte weliswaar een 'Feinanalyse' onmogelijk, zoals Martino spijtig vaststelt, het gebodene ve rv ult haast elke
wens.
Waar de tot dusver besproken boeken bouwstenen vormen in het alomvattende onderzoek naar boekproduktie en -consumptie, waarbij de leescultuur zelf nog min of meer
op de achtergrond bleef althans slechts tastenderwijs verkend werd, biedt het derde en
laatste boek een eindprodukt. Hier geen bouwstenen meer, maar het hele bouwwerk.
Hoe dankbaar de lezer ook mag zijn voor al die bouwstenen met noeste vlijt gebakken
en opgestapeld, de lectuur van dit laatste boek, James Smith Allen. In the public eye. A
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history of reading in modern France, 1800-1940. Princeton New Jersey 1991.

Het begin is al direct een schot in de roos: de analyse van het schilderij dat FatinLatour in 1859 schilderde van zijn beide zusters: de een lezend, de ander schijnbaar diep
in gedachten verzonken. De voorstelling markeert volgens Smith Allen een verandering
in de leescultuur van gezamenlijk hardop in de kring lezen naar de intieme leeservaring.
Maar ook voor de lezer van Smith Allens boek is de opmaat veelbetekenend. De auteur
zal het overschrijden van de grenzen van zijn vakgebied niet schuwen. Pas na deze opwarmer komt de eigenlijke inleiding met de doelstelling, de verkenning van de beschikbare bronnen, de verantwoording van de opzet en de geleding van het onderzoek.
Dan blijkt al spoedig: geen van deze drie boeken behandelt zo'n lange periode, geen
omvat zoveel aspecten van de leescultuur, maar ook: geen e rvan gaat zo diep in op de
problematiek van de interactie van uiteenlopende krachten en factoren. Want niet alleen schrijvers en hun teksten veranderen in de loop der tijden, ook hun lezers met hun
reacties zijn aan wisseling van omstandigheden onderworpen. De wijze van uitgeven, de
opvoeding en scholing, de censuur, de heersende smaak, alles beïnvloedt, aldus Smith
Allen, de manier waarop teksten van generatie op generatie steeds weer werden ontvangen. Lezen werd niet alleen aldus geconditioneerd, het activeerde zelf ook weer veranderingen in mentaliteit. De grote moeilijkheid bij de speurtocht naar dat gecompliceerde proces is het vraagstuk van de bronnen. Evident is inmiddels de gigantische toename
van publikaties, ook in de periodieke pers, terwijl het briefverkeer zich verveelvoudigde. Een belangrijke factor is de uitstraling van de centrale stedelijke cultuur die in deze
periode haar beslag krijgt. Daarnaast is voor de Franse cultuur – evenals voor de Duitse, zoals wij zagen – de censuur van groot belang, die zich gelukkig goed laat documenteren.
Gegeven die enorme hoeveelheid beschikbare en grotendeels al in detail bewerkte
bronnen deed de auteur er wijs aan zich te beperken: enerzijds tot een goed en min of
meer logisch af te bakenen tijdvak, anderzijds door goed de veranderende context in het
oog te houden en wat de interpretaties aangaat zich te richten op twee bijzondere kringen van lezers: de reacties van vrienden en familie van auteurs alsmede die van literaire
critici van Parijs, zonder bij dat alles de invloed van primair en secundair onderwijs en
de censuur uit het oog te verliezen. Het onderscheid in bronnen, thema's en methoden
dicteerde de schrijver als het ware zijn indeling: eerst de historische, sociale en culturele context van de schrijvers en hun publiek en ve rvolgens de historische interpretatieve
praktijk, verdeeld in 'the Art of Reading' en `the Act of Reading'. Bij zijn beschrijving
van de leescultuur van het verleden spelen niet alleen bewaard gebleven afbeeldingen
van lezers en lezeressen een rol, – zoals het hierboven al genoemde schilderij van FantinLatour – maar ook de in Frankrijk wel bijzonder goed gedocumenteerde lezersreacties.
Immers, de auteur herhaalt het nadrukkelijk, dit boek houdt zich meer met lezers bezig
dan met teksten. In verschillende bibliotheken en archieven, vooral in Parijs, worden in
talloze folianten de brieven bewaard die fans aan de auteurs van die dagen richtten. Alleen al de brieven aan de gebroeders De Goncourt en Zola vullen zo'n veertig foliobanden. Het zijn de controversiële werken die vooral het publiek hebben aangezet hun re-
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acties op papier vast te leggen en te verzenden: Les mystères de Paris van Eugène Sue,
L amour en La femme van Jules Michelet, Madame Bovary van Gustave Flaubert, Germinie Lacerteux van Edmond en Jules de Goncourt, LAssommoirvan Emile Zola, de artikelen van Anatole France La Guerre sociale en tenslotte La Nausée van Jean-Paul Sartre.
En precies deze boeken zijn het en de daaromheen gerezen discussies die in hun `gelaagdheid' (de 'inner circle' enerzijds en de 'common reader' anderzijds) de verschuivingen in de conventies aan het licht brengen. Het moge een voor de hand liggende
conclusie zijn, dat die 'common reader' steeds flink achter loopt bij de auteurs zelf en
hun min of meer gelijkwaardige critici en collega-auteurs, het wordt hier dan toch maar
overtuigend door Smith Allen neergezet. Uiteraard waren er ook boeken die minder
spraakmakend waren en frequenter geleend en gelezen werden, zoals van Féval, Chatrain, Malot en Verne onder de Derde Republiek, maar juist waar discussie ontbrandde zijn de partijen nu eenmaal duidelijker te onderscheiden.
Samenvattend bewonder ik dit boek omdat het problematiseert zonder in het vruchteloze puur beschouwende te vervallen, omdat het breed is zonder diepgang te missen
en tevens uitmunt door accuratesse zonder ooit pietluttig te worden. De Nederlandse
lezer kan hooguit een keer de wenkbrauw optrekken als hij terloops verneemt dat L. van
Deyssel schreef onder het pseudoniem K.J.L. Alberdink Thijn. Aan zijn vreugde over
dit prachtige boek zal dat maar weinig afdoen.
Zo'n boek als dat van Smith Allen illustreert ook mooi hoe nuttig en noodzakelijk
grensoverschrijdingen zijn teneinde een zo veelomvattend verschijnsel als leescultuur in
het vizier te krijgen. Enkele jaren geleden slechts bracht het Haarlemse Frans Hals-museum een mooie tentoonstelling met bijbehorende catalogus In het licht van het lezen,
maar de toelichtingen waren zeer summier en de nadruk lag meer op het kunst- dan op
het cultuurhistorische vlak. Nee, dan zo'n boek als van Fritz Nies. Bahn und Bett und
Bliitenduft, eine Reise durch die Welt der Leserbilder. Darmstadt 1991. (Wissenschaftliche Buchgesellschaft). Zou in Nederland met zijn rijke schilder– en tekentraditie niet
iets vergelijkbaars mogelijk zijn, waarbij ik dan denk aan E. van Uiterts proefschrift over
Vincent van Gogh in creative competition. Zutphen 1983, in het voetspoor waarvan
Ernst Braches dat kleine, maar mooie opstel schreef over Van Goghs `Stilleven met boe- .
ken, Venus en drie rozen' in de afscheidsbundel voor dr M. Feiwel (Historische sprokkelingen uit de Universiteit van Amsterdam, 1985)?
In dat huis met de vele woningen dat leescultuur' heet, staan nog heel wat kamers leeg...

D. van Lente en 0. de Wit, `Papier, druk en communicatie', in: Geschiedenis van de
techniek in Nederland. Dl. 2. Zutphen, Walburg pers, 1993.
A. Martino. Die deutsche Leihbibliothek. Geschichte einer literarischen Institution (17561914). Wiesbaden, Harrassowitz, 1990.
James Smith Allen. In the public eye. A history of reading in modern France, 1800-1940.
Princeton New Jersey, Princeton University Press, 1991.
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Er zijn publikaties die het incidentele ontstijgen en die uitgroeien tot een bron van inspiratie en deel gaan uitmaken van onze intellectuele bagage: ze geven denkwijzen, richtingen, inzichten. Dit is het geval met het boek dat aan de wieg stond van de `Franse
school' in de boekgeschiedenis, L apparition du livre van Lucien Febvre en Henri-Jean
Martin uit 1958. Deze school sluit aan bij de algemeen-historische richting van het tijdschrift Annales en richt zich in het bijzonder op de sociale en economische aspecten van
het boek. L apparition du livre geeft geen geschiedenis van het gedrukte boek tot het
einde van de achttiende eeuw, maar handelt over de rol van het boek in de maatschappij, waarbij dan in het bijzonder de sociale en economische context belicht wordt. Het
boek wordt gezien als handelswaar èn als `beweger' in de cultuur, en de studie van verspreiding en consumptie van het boek staat centraal. Plaatsing van het boek in de sociaal-culturele geschiedenis is, het zij hier in alle duidelijkheid gezegd, het ultieme doel
van elke boekhistorische arbeid, ook van de Angelsaksische school, dit is de analytische
bibliografie, die de produktie van het boek bestudeert, in het bijzonder in relatie tot de
tekst.
Tot de Franse school moet eveneens gerekend worden Elisabeth Eisensteins The
printing press as an agent of change. Communications and cultural transformations in
early-modern Europe. Hoewel zeer kritisch ontvangen (`ignorant of the history of printing', Paul Needham; `ouvrage très discutable', Dominique Coq), fungeerde dit omvangrijke werk voor velen ook als zo'n inspirerend gidsboek, getuige de vermelding
ervan in de aanhef van menige, ook Nederlandse studie. Het verscheen voor het eerst in
1979, werd enkele malen herdrukt en er kwam zelfs een verkorte versie van uit: The
printing revolution in early-modern Europe. In haar visie op het gedrukte boek tot circa
1600 konden Renaissance, Reformatie en moderne wetenschap zich voornamelijk ontwikkelen dankzij de boekdrukkunst, die de juiste teksten op optimale wijze onder het
bedoelde publiek verspreidde. Een van de kenmerken van Eisenstein's boek is een
zekere wetenschappelijke naïviteit, die onder andere blijkt uit het gekozen kader: de opvattingen van Marshall McLuhan. Deze ziet door de komst van de boekdrukkunst een
geheel nieuw type informatiemedium ontstaan dat een geheel ander denkraam voortbrengt: lineair, eendimensionaal, beperkt, en hij stelt daar de elektronische, multidimensionale media tegenover, die naar de volheid van een nieuwe collectieve mentaliteit
moeten leiden. Deze theorieën mogen dan wel half sociologisch, half psychologisch van
aard zijn, ze zijn in ieder geval a-historisch. Een ander belangrijk verwijt dat men
Eisenstein's boek kan maken, is dat het uitsluitend berust op secundaire literatuur en
dus de fouten eruit overneemt.
Het bovenstaande is niet zonder zin als inleiding op een recensie van een werk dat al
in de titel enige verwantschap met Eisensteins boek vertoont: Michael Gieseckes Der
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Buchdruck in der fruhen Neuzeit. Eine historische Fallstudie fiber die Durchsetzung neuer
Informations- und Kommunikationstechnologien. Het is een werk van een zodanige allure dat de vraag opkomt of het boek – al is het dan maar door sommigen – een gidsboek
genoemd kan worden. Giesecke noemt zijn collega Eisenstein al in zijn eerste voetnoot,
zij het nogal kritisch. McLuhan wordt echter meer dan eens met instemming aangehaald en enkele van diens begrippen maken deel uit van het kader van waaruit Giesecke
de vroege boekdrukkunst bekijkt, een kader dat deels van andere aard is dan dat van Eisenstein.
Dat kader is alleen in ruimere zin verwant aan dat van Eisenstein: het volgt de sociale belangstelling van de Franse school, al zou men ook kunnen spreken van de FransDuitse school (de Duitsers richten zich in het bijzonder op de consumptie van het boek,
dat is op de rol van de lezer). Het gaat Giesecke erom de veranderingen in de sociale gemeenschap in een deel van Europa in de vijftiende en zestiende eeuw te beschrijven.
Maar er komt nog iets bij dat dit gezichtspunt bijzonder maakt omdat het in de boekgeschiedenis nauwelijks aan de orde is geweest, in ieder geval niet zo systematisch en
uitvoerig (ik noem hier alleen de paar bladzijden die Darnton eraan wijdde'). Het is de
blik van de communicatiewetenschap, nauwkeuriger geformuleerd: van de theorie en
geschiedenis van de sociale communicatie en haar media. Op basis van zijn proefschrift
Kommunikation in Institutionen. Grundlagen einer systematischen Methodik und Methodologie, wil Giesecke in dit boek de maatschappij in Duitsland tussen 1450 en 1600 beschrijven als een informatie- en communicatiesysteem dat door de boekdrukkunst tot
stand gebracht is. Hij gaat daarbij uit van informatie- en communicatiemodellen die hij
op de situatie van de vijftiende en zestiende eeuw toepast, en van het begin tot het eind
van zijn boek (letterlijk!) wijst hij op de parallellie tussen de verschijning en de doorwerking van de boekdrukkunst aan het begin van de Nieuwe Tijd en de opkomst van
de elektronische media in onze tijd, die beide tot een nieuw type informatiemaatschappij leidden. Hij spreekt ook enkele malen van een wisseling van paradigma's, zowel in
de vijftiende eeuw als thans. De bestudering van deze casus uit de vijftiende en zestiende eeuw levert – zijn ondertitel geeft dit al impliciet aan – een bijdrage aan de actuele
discussie over de maatschappelijke plaats van de moderne media.
Op basis van deze uitgangspunten was het voor Giesecke noodzakelijk een scherpe
scheiding te maken tussen het geschreven en het gedrukte boek. Uiteraard geschiedt dit
onder verwijzing naar McLuhan (onder meer op de pagina's 34 en 650), die immers de
boekdrukkunst als de veroorzaker van een geheel andere wijze van waarnemen en denken beschouwt. Tegenover dit standpunt kan gesteld worden dat boekhistorici het er al
lang over eens zijn dat tot in de zestiende eeuw een geschreven en een gedrukt boek als
gelijkwaardig werden beschouwd: beide waren immers dragers van een tekst. Deze gedachte is door Biihler in zijn The fifteenth-century book2 neergelegd, en is daarna door
anderen in tientallen bijdragen uitgewerkt; hoewel Giesecke Biihler eenmaal noemt (p.
711) en één van die andere bijdragen vermeldt (p. 822), heeft deze lectuur op het onderhavige punt geen sporen nagelaten.
Het gezichtspunt van waaruit Giesecke werkt, heeft het taalgebruik van zijn boek
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diepgaand bepaald. Het drukken van boeken heet `typographische Datenverarbeitung'
(p. 453) en de produkten worden `typographisch gespeicherten Informationen' genoemd (p. 214); een houtsnede is een `Bildprogramm' (p. 211) en gedrukte bijbels zijn
`zentrale Informationsspeicher des Glaubens' (p. 244); lezen wordt gedefinieerd als de
`Verarbeitung von Informationen aus skriptographischen oder typographischen Netzen' (p. 413). De erfenis van de Oudheid wordt als `Software' betiteld en de humanisten heten dan natuurlijk `Software-Ingenieure' (p. 313, 321); wendt zich de cultuur van
het Latijn naar de nationale talen, dan lezen we: `Der romisch-lateinische Zentralcomputer wird fiir die allermeisten Informationsbereiche durch dezentrale nationale Speicher abgelost' (p. 203). Luther's ideaal de bijbel in de volkstaal te verspreiden wordt in
het jargon van deze communicatiewetenschapper als volgt geformuleerd: `Er wollte die
Daten der Bibel gleichsam in einem Homecomputer unterbringen' (p. 247). Het enthousiasme voor de mogelijkheden van de boekdrukkunst waa rvan Luther blijk gaf,
parafraseert de media-deskundige aldus: 'Gott hat den Menschen als letztes Geschenk
eine typographische Datenverarbeitungsanlage [= computer] vermacht und sie zugleich
mit seiner góttlichen Weisheit gespeichert [= opslaan]' (p. 163). Dit alles wordt `op zijn
Duits', ik bedoel zonder ironie, gezegd, en ik meld dit hier ook niet alleen als amusement, maar om een indruk te geven van de geheel andere visie die ons hier op de vroege boekdrukkunst geboden wordt, een visie die op zich niet onjuist hoeft te zijn. Zo
wijst Giesecke er terecht op dat, zoals thans de elektronische media meer inhouden dan
slechts een andere vorm van informatieverschaffing (ze maken andere informatie mogelijk), dit ook het geval was met het typografisch medium. Nu is het inderdaad zo dat
de boekdrukkunst zich rond 1500 zodanig geëmancipeerd heeft dat met de middelen
van de typografie de geboden informatie anders gestructureerd wordt dan in het geschreven boek gebeurde (indelingen, verwijzingen, indexen). Hier gaat hij evenwel helemaal niet op in, hij spreekt nergens over de rol van de typografische vormgeving in dit
proces, maar hij stelt zich tevreden met het citeren uit voorwoorden van boeken die zoals gebruikelijk het belang van het werk in kwestie onder de aandacht van de koper
brengen. Evenals Eisenstein wijst hij er voortdurend op dat het nieuwe typografische
medium de oorzaak is van het doordringen van nieuwe denkwijzen in maatschappij en
wetenschap.
Het taalgebruik en de denkwijze van Giesecke worden ook door andere factoren gekenmerkt. Er worden nogal eens vanzelfsprekende zaken plechtig gedefinieerd: Unter
der "typographischen Information" wird diejenige Information verstanden, die in und
von den typographischen Informationssystemen geschaffen wird' (p. 502), of, over het
zetten: `Die Funktion dieser Arbeitsphase ist die Transformation der handschriftlichen
Vorlage aus Papier in die metallische Druckform' (p. 90). En de filosoof in Giesecke
verleidt hem tot uitspraken als: `Blei und Antimon gehen in Gutenbergs technisches
System gerade wegen ihren ontologischen, "weichen" bzw. "sproden" Eigenschaften
ein' (p. 714).
De boekdrukkunst als nieuw technisch proces is het onderwerp van het tweede
hoofdstuk. Giesecke schildert er de weg van kopij tot druk bij de vroegste drukkers. Te-
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recht wijst hij op de mechanisering als hoofdkenmerk van de nieuwe informatietechnologie, maar hij is zich nauwelijks bewust van twee zijn beschrijvingen verstorende
omstandigheden. In de eerste plaats weten we weinig van de techniek van de vroegste
drukkers, zodat Giesecke gedwongen is gegevens uit latere perioden retrospectief toe te
passen op deze vroegste periode. Hij gebruikt afbeeldingen van drukpersen uit 1740 en
1769 (p. 87 en 110) en beschrijvingen uit 1634 (de correctiehandleiding van Hornschuh3) en zelfs uit 1827 (het drukkershandboek van Krebs4). Hij had overigens van
oudere literatuur gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld van een lang gedicht van Daniel
Holzmann uit 1581 5, zeer verwant aan de citaten uit Hornschuh, maar de vraag blijft
in hoeverre mededelingen uit deze bronnen geldig zijn voor de vijftiende eeuw. Hiermee hangt een tweede bezwaar samen: men kan eigenlijk geen generaliseringen maken
over methode en praktijk van het zetten en drukken van boeken in vroeger tijd. Zoals
McKenzie in zijn geruchtmakend artikel `Printers of the mind'6 (overigens door
Giesecke in een heel ander verband wel genoemd) heeft laten zien, is er geen sprake van
normaliteit, regelmaat of modellen: `all printing houses were alike in being different' is
zijn conclusie. Het komt bovendien nogal eens voor dat Giesecke geen juiste keuze
heeft gemaakt uit de secundaire literatuur. Zo volgt hij in verband met Gutenberg vaak
de inzichten van Kapr7, die – daarin door geen enkele autoriteit bijgevallen (vergelijk
Inge) – aanneemt dat Gutenberg al in de jaren veertig in Straatsburg drukte (p. 214,
737, 738). Ten onrechte neemt Giesecke aan dat ons van Garamond een gietvorm is
overgeleverd (p. 79 9 ). Bij zijn beschrijving van de kopijvoorbereiding (p. 93) onderscheidt hij niet calculatie (= omvangberekening met het oog op de aanschaf van het benodigde papier) van voorberekening (= het indelen van de kopij met het oog op het zetten per vorm). Ook onderscheidt hij correctiefasen onjuist (p. 117-119): de corrector
corrigeert niet pas nadat de vellen afgedrukt zijn (zijn correcties zouden dan alleen in de
vorm van cancels of errata kunnen worden uitgevoerd). Heel helder daarentegen is in
dit hoofdstuk de bespreking van de reacties van tijdgenoten op het nieuwe medium, zowel de positieve (`een geschenk van God') als de negatieve (`een Trojaans paard').
Het derde hoofdstuk, dat de periode tot de dood van Gutenberg in 1468 bespreekt,
analyseert de veranderingen die de boekdrukkunst teweeg bracht in de wereld van informatie en communicatie. Zo werden de gedrukte pauselijke bullen via andere informatiesystemen verspreid dan in de handschriftelijke periode het geval was.
De periode tussen 1468 en 1520 plaatst Giesecke in zijn vierde hoofdstuk in het teken van de verspreidingskanalen die het nieuwe paradigma met zich bracht: men wil
een verspreiding voor een breed publiek en daartoe moet het economisch systeem een
nieuw netwerk opbouwen.
Het vijfde hoofdstuk, sprekend over de periode 1520-1555, benadrukt de effecten
van het boek als m as sa-artikel. Het bevat goede uiteenzettingen betreffende de verschijnselen privilege en censuur. Ook onderstreept de auteur dat Durer, wiens Unterweysung der Messung (1525) en Vier Biichern von menschlicher Proportion (1528) voortdurend aangehaald worden, zich bewust w as van de nieuwe mogelijkheden die de
boekdrukkunst bood tot verspreiding van een nieuw cultuur-ideaal.
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Het verst in zijn formulering van de rol die de vroege boekdrukkunst in de maatschappij speelde, gaat Giesecke in het zesde hoofdstuk, waarin hij wat betreft de periode 1555-1600 een gelijkstelling aanbrengt tussen intellectuele geschiedenis en informatie-geschiedenis. Evenals Eisenstein meldt hij bij herhaling dat de ontwikkeling van
wetenschappen en kundigheden (geneeskunde, perspectiefleer, geometrica, dialectica,
enzovoort) alleen denkbaar is als men het medium van de boekdrukkunst als veroorzaker ziet. Hiertegen kan worden ingebracht dat een verband tussen die beide gegevenheden wel aanwezig is maar dat dit niet causaal van aard behoeft te zijn. Zelfs de wending
naar een empirische wetenschapbeoefening, gepaard gaande met een afwijzing van de
oude autoriteiten (het begin van de moderne wetenschap), zet Giesecke op het conto
van de door de typografie veranderde Informationsspeicher'. Ik geef hiervan enkele
treffende voorbeelden. De uitlating van de empirische gesteldheid van een auteur van
een kruidenboek: `Ich wil aber von unbekanten nichts schreiben' bijvoorbeeld, wordt
onmiddellijk met het typografische informatiesysteem in verband gebracht: in het
scriptografische informatiemedium immers schrijft men blindelings Plinius over (p.
588). Uit Paracelsus' uitspraak dat men voor het verkrijgen van medische kennis niet
voldoende heeft aan het bestuderen van een boek maar dat men ook ervaring nodig
heeft, concludeert Giesecke ten onrechte dat hier de grenzen aangegeven worden van de
lineaire (term van McLuhan!) vorm van Informationsverarbeitung' die de boekdrukkunst zou zijn: uiteraard gaat het hier om een aanzet tot empirische geneeskunde (p.
691-2). De nieuwe geestesgesteldheid die veroorzaakt zou zijn door de boekdrukkunst,
ziet Giesecke ook in het verschijnen van reisboeken die melden dat ze hun kopers geld
besparen doordat ze niet meer zelf behoeven te reizen. De boekdrukkunst levert aldus
goedkopere informatie, zegt hij (p. 520). Bij wat hij over de geometrie noteert, moet
opgemerkt worden dat het hoge waarheidsgehalte dat men aan deze wetenschap toeschreef niet herleid moet worden tot de implicaties van het nog jonge medium van de
boekdrukkunst maar tot een pythagoreïsch-platonistische traditie die de waarheid van
de geometrie afleidt uit de goddelijke oervormen die zij weergeeft en die in de macroen in de microkosmos terug te vinden zijn10
In het laatste, slechts enkele bladzijden tellende zevende hoofdstuk, volgen nog enkele, weinig overtuigende, opmerkingen over de zojuist genoemde grenzen van het lineaire medium.
Uit bovenstaande samenvatting van de zeven hoofdstukken van Gieseckes boek,
blijkt al de tweeslachtigheid van de opbouw van zijn boek. Het is enerzijds chronologisch en anderzijds thematisch ingedeeld, en bovendien overschrijden de behandelde
thema's telkens de chronologische grenzen van het betreffende hoofdstuk.
Door zijn hele boek geeft Giesecke in schematische vorm allerlei informatie- en communicatieprocessen weer, zoals in het hier gereproduceerde voorbeeld, waarin het bekende procesmodel van communicatie wordt toegep as t op typografische communicatie.
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Abb. 42: Grundelemente typographischer Kommunikation
Uit: M. Giesecke. Der Buchdruck in der friihen Neuzeit (...). Frankfurt am Main 1993.

Ik zie echter niet in wat we hiermee winnen. Bovendien wordt er voorbijgegaan aan de
omstandigheid dat de kopij heel vaak niet van handschriftelijke aard maar gedrukt was.
Ter afsluiting kan gezegd worden dat deze studie ongetwijfeld een bijdrage tot de
sociale geschiedenis van het boek biedt. De veranderingen in de technieken van het produceren van boeken in de vijftiende en zestiende eeuw (dat wil zeggen: de opkomst van
het gedrukte boek) worden beschreven, en tevens de gevolgen daarvan voor de verspreiding van het boek (een andere verspreidingspolitiek die onder meer marketing voor een
divers publiek eist) en voor de consumptievan het boek (de veranderde manieren van overdracht hebben invloed op de wijze van lezen, dat wil zeggen op de toegekende betekenissen). Dit alles is ook van belang voor Nederlandse lezers: enkele v an de waarnemingen van
Giesecke vertonen hier en daar verw antschap met studies uit de `school v an Pleij' 11
Daartegenover moeten enkele negatieve aspecten genoemd worden. Allereerst deelt
dit boek enkele kenmerken van andere publikaties uit de Frans-Duitse school, bijvoorbeeld het grote werk van Eisenstein. Het vertegenwoordigt een algemeen-historische
benadering van het vroege gedrukte boek en het is dan in feite een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis en niet tot de boekgeschiedenis. Het ultieme doel van boekhistorisch
onderzoek is weliswaar de plaatsing van het boek in de sociaal-culturele geschiedenis,
maar men mag dit niet omkeren. Een fictief voorbeeld maakt dit punt duidelijk: wie
eerst een uitgebreide demografische, economische en sociaal-culturele beschouwing aan
het Europa van de vijftiende eeuw wijdt en daarna in kort bestek het Gutenberg-probleem aan de orde stelt (daarin zich baserend op al bekende secundaire literatuur), kan
dan wel de cultuurgeschiedenis gediend hebben maar nauwelijks de boekgeschiedenis.
Zelfs Martin, voorman van de Franse school, heeft gewezen op het gevaar dat de cultuurhistorische verbreding in de boekgeschiedenis de blik op het boek als eigenlijk onderzoeksobject kan doen verdwijnen12.

214

GUTENBERGS COMPUTER

Het volgende bezwaar hangt direct hiermee samen. Giesecke gebruikt, anders dan
Eisenstein, in een groot aantal gevallen primaire bronnen. We danken er een aantal zinvolle waarnemingen aan betreffende de plaats van het gedrukte boek bij Durer en enkele andere auteurs. In hoofdzaak echter grijpt hij terug op secundaire boekhistorische
vakliteratuur als bron (in feite op een selectie daaruit). Dat is jammer, omdat de directe omgang met authentieke bronnen, het primaat van de analytische bibliografie, toch
de enige betrouwbare basis vormt. Wat een historicus van de bibliografie niet lang geleden schreef over de bibliothecaris Gabriel Naudé wil ik hier graag aanhalen: `Naudé
was interested in the ability to physically track down books and hold them in his hand,
rather than merely knowing that they existed' 13. De zorgvuldige studie van het individuele oude boek mag niet verdwijnen uit de historische beschouwingen. Deze dienen
eruit voort te komen.
Mijn belangrijkste bezwaar betreft echter het theoretische kader en het bijbehorende
jargon waarmee Giesecke werkt. Natuurlijk is het waar dat ook het vroege gedrukte
boek deel uitmaakt van de geschiedenis van de informatie- en communicatiemedia,
maar ik acht het resultaat voor boekhistorici, na bestudering van deze bijna duizend
bladzijden lange toepassing van sociologisch gekleurde theorieën, niet veel meer dan
marginaal, of in ieder geval onevenredig aan de geïnvesteerde energie. Binnen Giesecke's kader spelen, zoals gezegd, de theorieën van McLuhan een niet onbelangrijke
rol, modieuze theorieën die ons geen beter inzicht geven in de vroege boekdrukkunst.
Zijn denktrant brengt Giesecke ertoe de New-Age beweging een rol toe te kennen in de
huidige paradigmatische veranderingen in de informatie- en communicatiewereld: zij
doet immers een beroep op andere informatiemogelijkheden zoals het gevoel (p. 653).
In dit verband wordt de geur als medium opgevoerd, uiteraard onder verwijzing naar
Siisskinds bestseller Het parfum.
Het is mijn overtuiging dat dergelijke studies het meest vruchtbaar zullen zijn, indien ze de lijnen van Febvre-Martin volgen; nog beter zou het zijn indien men een
voorbeeld nam aan een publikatie als de schitterende Histoire de l'édition francaise,
waarin ook de Angelsaksische school vertegenwoordigd is. De tijd van wederzijdse animositeit moet maar eens voorbij zijn, de tijd waarin Darnton vóórin zijn The business of
Enlightenment (die prachtige demonstratie van wat de Franse school vermag) uithaalde
naar de analytische bibliografie14.
Michael Giesecke. Der Buchdruck in der friihen Neuzeit. Eine historische Fallstudie fiber
die Durchsetzung neuer Informations- and Kommunikationstechnologien. Frankfurt am
Main 1991. Suhrkamp. 944 p. ISBN 3-518-58003-5. DM 98,-.
Noten
1 Onder andere in R. Darnton, `Wat is "de geschiedenis van het boek"', in: Idem. De kus van Lamourette. Bespiegelingen over mentaliteitsgeschiedenis. Amsterdam 1990,105-108.
2 C.F. Baler. The fifteenth-century book. The scribes, the printers, the decorators. Philadelphia 1960.
3 Hieronymus Hornschuh. Orthotypographie, lateinisch/deutsch, 1608 Leipzig 1634. Nachdruck hsg.
von M. Boghardt, F.A. Janssen and W. Wilkes. Pinneberg 1983.
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4 (Benjamin Krebs), Handbuch der Buchdruckerkunst, Frankfurt a. M 1827. Nachdruck hsg. von M.
Boghardt, F.A. Janssen and W. Wilkes. Darmstadt 1983.
5 Zie R. Hirsch, `Two Meisterlieder on the art of writing (and printing): Daniel Holzman and Georg
Miller', in: GutenbergJahrbuch 1958,178-182.
6 D.F. McKenzie, `Printers of the mind: some notes on bibliographical theories and printing-house
practices', in: Studies in bibliography 22 (1969) 1-76.
7 A. Kapr. Johannes Gutenberg. Personlichkeit and Leistung. München 1987, 71-96.
8 J. Ing. Johann Gutenberg and his Bible. A historical study. New York 1988, 27-29.
9 Zie W. Wilkes, `Garamonds Giessinstrument?', in: Philobiblon 25 (1981) 184-193.
10 Zie J. Bouman en F.A. Janssen, ` Champ fleurt' revisited: bronnen van Tory opnieuw beschouwd', in:
Anton Gerits (ed.). For Bob de Graaf. Antiquarian bookseller, publisher, bibliographer. Festschrift on
the occasion of his 65th birthday. Amsterdam 1992, 89-100.
11 Bijvoorbeeld: Y. G. Vermeulen. Tot profijt en genoegen'. Motiveringen voor de produktie van Nederlandsegedrukte teksten 1477-1540. Groningen 1986 (Proefschrift UvA); P.J.A. Franssen. Tussen tekst

en publiek. Jan van Doesborch, drukker-uitgever en literator te Antwerpen en Utrecht in de eerste helft
van de zestiende eeuw. Amsterdam 1990 (Proefschrift UvA).
12 Zie H.E. Bodeker, `Kolloquium "Geschichte des Buches - Histoire du livre - History of the book" in

Gottingen', in: Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte 1 (1991) 306.
13 L. Balsamo. Bibliography. History of a tradition. Berkeley CA 1990, 66.
14 R. Darnton. The business of Enlightenment. A publishing history of the Encyclopédie 1775-1800. Cambridge/Mass./London 1979, 2. Voor een van de reacties hierop vanuit de analytische bibliografie zie
H. Amory, `Physical bibliography, cultural history, and the disappearance of the book', in: Papers of
the Bibliographical Society of America 78 (1984) 344-347.
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SUMMARIES/ZUSAMMENFASSUNGEN

Han Brouwer, De vele geschiedenissen van het boek. Bij wijze van inleiding
[The many Histories of the Book. An Introduction]
In the Introduction a brief sketch is given of the development of historical interest
in books in The Netherlands. A distinction is made between three generations of
book historians. The first, nineteenth-century generation consisted of bibliographers,
librarians, booklovers, booksellers and men of leisure and was mainly interested in old
and rare books.
The main interest of the second, post-war generation, the so-called 'bibliologen', was
the production and description of books. This generation was inspired by Anglo-Saxon
analytical bibliography.
The third, modern generation, inspired by the French `histoire du livre', broadened the
scope of book historical research, including not only the study of the production, but also
the study of the distribution and the consumption of all kind of books. Scholars from a
wide range of disciplines – literary, cultural, art and church historians, social scientists –
show a growing interest into related issues: the audience of books, popular literature,
reading practices, pictures of reading and writing men, literary socialization and so on.
Nowadays, the history of the book can no longer be seen as a discipline with one
single object and method. It must be viewed as a multidisciplinary field of study. The
world of the book is explored by scholars of different backgrounds, asking different
questions and using different methods. It is this new multidisciplinary approach that
will enable us to write the many fascinating histories of the book.
Willem Heijting, Devote en seer schoone boekskens. Boekhistorische verkenningen rond het
Nederlandstalig godsdienstig proza in de zestiende eeuw
[Devout and most excellent treatises. Book historical explorations in sixteenth century
religious prose in Dutch]
Sixteenth century religious prose in Dutch has not been fully dealt with in any
publication. The premises of the book historical literature in this field are in need of
revision. Before proceeding to a book historical description of this culturally influential
genre, we need to consider a number of issues.
First of all, typography should be studied more as just one of the agents in a multifaceted communication process. Especially the development of the reading culture
deserves more attention where religious literature is concerned. The interference
between the spoken word and the written or printed word is important in this context.
Secondly, it is necessary for the book historian to carry out history less fragmentarily
and therefore also include church history in his story.

The third recommendation concerns the study of the world of the book, that should
cover the entire communication-circuit as employed by Darnton. For the research into
religious literature there is, among other things, a need for insight into longterm, partly
non religion specific text traditions, into distribution, especially by street trade, and into the possession of books by different social classes.
Fourthly, it can be established that there is a lack of bibliographies that take stock of
the supply of religious literature. The purely bibliographical work should be connected
with research into the socio-cultural aspects of the supply of books described.
The history of the religious book then, will have to be studied in close connection
with history and church history; the historian, on his part, should be willing and able
to apply methods currently used in the fields of bibliography and book history.
P.J. Verkruijsse, Kronieken zijn ook boeken. De positie van de boekhistoricus in de histori-

sche disciplines
[Chronicles are also books. The book historian's position in the historical disciplines]
Book history should not be the exclusive domain of book historians, if there is any
species like that. In every historical discipline a number of experts should study the
printed sources in all aspects: their distribution as well as their consumption and
production. The study of the book production should imply analytical bibliography. As
a case study for historians with book historical interest an example is given concerning
17th century chronicles.
Arianne Baggerman, Lezen tot de laatste snik. Otto van Eck en zijn dagelijkse literatuur
(1780-1798)
[Reading to his last gasp. Otto van Eck's daily reading (1780-1798)]
In 1791, when he was ten years of age, Otto van Eck began keeping a diary which he
continued until he reached the age of seventeen. Because he wrote a lot about the books
he had been reading during the day, this egodocument provides a rich source for
historians of reading. Otto turns out to be an `extensive' reader in the sense that he
absorbs a great number of titles belonging to a variety of genres; he seldom reads a book
or even a passage more than once.
Otto's remarks make it possible to identify 35 titles he read in the period 1791-1797:
especially historical books, books about natural history, children's novels and religious
literature. This reading was closely linked to fixed moments of the day and took place
in company with his parents, who commented on and amplified the texts Otto read
aloud to them.

218

Lisa Kuitert, In den beginne was de schrijver. Maar dan? De beroepsauteur in boekhistorisch onderzoek
[Im Anfang war der Autor. Aber dann? Die Bedeutung des Berufischrift stellers fur die
buchgeschichtliche Farschung.]
Dieser Beitrag untersucht die Bedeutung des Berufsschriftstellers fiir die buchgeschichtliche Forschung. Der Name des Autors dient dem Lesepublikum als Hinweis
darauf, was es von einem Buch erwarten kann. In vergangenen Epochen sind Bucher
oft anonym erschienen. Das lag unter anderem daran, dafg es noch keinen Urheberrechtsschutz gab and Bucher der Zensur unterlagen, aber auch das Ansehen des Schriftstellers spielte dabei eine Rolle. Im 19. Jahrhundert erhalten auch die Niederlande ein
Urheberrecht, wodurch es fur den Schriftsteller einfacher wird, aus seinera Namen ein
Markenzeichen zu machen.
Am Beispiel des Berufsschriftstellers J.J. Cremer (1827-1880) wird gepriift, ob der
Name des Verfassers das Lesepublikum beim Ankauf seiner Werke tatsachlich beeinflufgt hat. Dies scheint zwar der Fall gewesen zu sein, aber wie aus diesem Beitrag hervorgeht, hatten auch Verleger, Literaturkritiker, Theaterdirektoren and ein auf eine
bestimmte Richtung eingeschworenes Publikum die Hand mit im Spiel. Dieser Beitrag
kommt denn auch zu dem Schlu11, dafg der Autor nur in Verbindung mit den anderen
Grissen des sogenannten Darnton-Modells' untersucht werden sollte.
Remieg Aerts, De Gids en zijn publiek. Een compositieportret
[De Gids and his audience. A composite portrait]
The distinguished cultural-political monthly De Gids (issued since 1837) may be
considered as an important source for the study of cultural history. However, to treat it
exclusively as a subject of intellectual history will not do. To assess its importance we
also need information about its readership. In default of the publishing firm's archives,
any reconstruction of the reading public can only be impressionist. It will consist in the
combination of fairly different sources. The periodical's contents, the publisher's
prospectuses, and advertisements in De Gids together indicate its assumed readership;
letters of readers to the editors, library catalogues, and records of booksellers and
reading-societies give a glimpse of actual readers and their social status. It is probably
safe to conclude that they were mainly well-educated, liberal, modernist-Protestant
members of the upper middle class.
De Gids was a rather small publication (about 500 subscribers) in its early decades,
when it earned its lasting fame as a severe critic and tutor of the Dutch men of letters.
After 1848 its general purpose became to enlighten and to influence the emancipated
upper middle class. At the end of the century it tended to comply with its public's
tastes. Its circulation of 2000 copies about 1900 (which stood for an even wider readership, since many of the subscribers were in fact reading-societies) made De Gids the
leading monthly in the Netherlands. From 1916 onwards the figure of its subscribers
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steadily decreased, to about 500 in 1940. Partly this development was due to the more
elitist character of De Gids, which by the 1930s came to regard itself as a monument of
national civilization. Besides there were more deeply-seated causes, such as the economic low tide, the increasing competition of the mass press, and the supersession of reading-societies by public libraries.
F. de Glas, Spelregels voor het boekenvak. Het Reglement voor het Handelsverkeer als spiegel van de ontwikkeling van het boekenvak 1904-1961
[Spielregeln fur den Buchhandel. Het Reglement voor het Handelsverkker' als Spiegel der
Entwicklung des Buchhandels 1904-1961]
Seit 1815 gibt es in den Niederlanden die Vereeniging ter Bevordering van de Belangen
des Boekhandels, eine Organisation, die etwa dem deutschen Bórsenverein entspricht. In
diesem Verein beraten die niederlandischen Verleger and Buchhandler sich ober eine
ganze Reihe von Angelegenheiten, die den Buchhandel betreffen.
1924 haben Verleger and Buchhandler in diesem Verein eine Verkehrsordnung fur
den Buchhandel beschlossen. Im entsprechenden Reglement wurden vier Grundsatze
des niederlandischen Buchhandels festgelegt: (1) verbindliche Festpreise fur Bucher, (2)
die Anerkennung von Buchhandlern and Verlegern, (3) Einschrnkung von Rabattmoglichkeiten fur die Abnehmer, and (4) eine eigene Schlichtungskommission, die bei
Konflikten als Schiedsrichter auftritt. Die Verkehrsordnung von 1924 versuchte vor allem, die Position der Buchhandler den machtigen Verlegern gegeniiber zu stdrken.
Der Beitrag erortert die Entstehungsgeschichte der Verkehrsordnung and analysiert
die einzelne Punkte, die in diesem Reglement festgelegt wurden. Im Krfteverhltnis zwischen den Buchladen and den Verlagen verbessert der Buchhandler anfangs seine Lage.
Nach dem zweiten Weltkrieg starten die Verleger jedoch eine Gegenoffensive, indem sie
unter anderem ihre Verkaufsmbglichkeiten durch Schaffung neuer Vertriebswege ausbreiten (Verkaufsstellen au1 erhalb des Buchhandels, Buchgemeinschaften and Direktverkauf). In den letzten zehn Jahren schlie1 en die Buchladen in den Niederlanden and
Flandern sich in immer graeren Verbanden zusammen, um ihre Position zu verbessern.
Greetje Heemskerk, Ziekelijk door die leeszaal. De strijd tussen de Openbare Bibliotheek
en de leesbibliotheek tijdens het interbellum
['Ill by the reading room'. The battle between public libraries and commercial circulating
libraries (1918-1940)]
This article deals with the conflict between public libraries and commercial circulating
libraries during the interbellum period. Contrary to other countries public libraries were
still very rare in The Netherlands at that time. Before the first public libraries were
established at the end of the nineteenth century, there were, on the one hand, libraries
with a philantropical goal, for instance the libraries of `De Maatschappij tot Nut van't Algemeen' [Society for the public benefit] that focussed on the lower classes of society. On
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the other hand there were commercial circulating libraries where everybody could borrow
a book for a low price. It took until 1921 for the government to recognize the aim of
public libraries: libraries not only for the lower classes, but – like general education – for
the whole of society, and not supported by donations from the rich but by the government.
After 1921 public libraries began to criticize circulating libraries. Due to the
economic crisis the government was lowering the subsidy every year and to strengthen
its position, the public library-world began to throw discredite on circulating libraries.
By emphasizing the moral danger of commercial libraries, public libraries wanted to
underline the importance of their own existence. Commercial circulating libraries,
however accused public libraries of unfair competition: due to government support
they could lend books for a better price than circulating libraries.
After years of sometimes intense debate public libraries and circulating libraries came
to an agreement in which their respective goals were subscribed and recognized. Public
libraries promised to emphasize on the purchase of educational books, while commercial circulating libraries would limit themselves to the market of the novel-reader.
Lizet Duyvendak, De moderne leeskring
[20th century Reading Circles]
This paper claims that book history and literary history should work together to answer
questions that are fundamental to these disciplines: why are readers reading a particular
book, and what significance has the reading of that particular book for them.
By way of a case study the author considers the book selection of two present day
Reading Circles in two different parts of the Netherlands. During the last twenty years
of our century those Reading Circles have become very popular. The participants are
mostly women. The `reading-circle-movement' was grounded by traditional (agricultural and christian) womengroups. Its members experienced great difficulty in understanding postwar literature their children read for schooling purposes.
Nowadays the member's motives for reading and the selection criteria have changed:
they aren't reading anymore to understand their children, but for literature's own sake.
B.P.M. Dongelmans, De betekenis van oplage
[ The meaning of circulation figures[
`Edition' [oplage], the number of copies printed, provides a good starting point for
analyzing the history of one book, of a type of books, or of books in general. Yet, little
is known about the number of copies printed. Not only is it difficult to find precise
circulation figures, also the notion of oplage [edition] itself causes problems. Book
historians and literary historians, for example, use the word in different ways. This contribution analyzes the various semantic and economic meanings of the term oplage and
a more refined terminology is suggested to avoid confusion.
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In the second part the available sources for circulation figures — e.g. advertisements
in newspapers, publishers' catalogues, trade inventories, bibliographies, and archival
sources such as publishers' account books and ledgers — are discussed. On the basis of
various examples dating from different periods it becomes clear that in trying to
properly interpret circulation figures one has to take into consideration a great number
of circumstances and to be explicit about them. Otherwise, the interpretations made are
of little value.
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