Logementen en leesbibliotheek
Sint Annastraat, omstreeks 1963
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‘Het was er verschrikkelijk.’
‘In 1963 waren we getrouwd en we hadden geen geld. Er was grote woningnood
en via via kwamen we terecht in de St. Annastraat, op nummer 29. Het was vlak
voor kerst. We hadden geen idee waar we terecht kwamen, maar we waren
allang blij dat we iets voor ons zelf kregen. Pas toen ik er zat, wist ik het! Het zat
helemaal onder de vlooien. We hebben zwavel gehaald bij Vriesia op het Luttik
Oudorp en eerst de boel helemaal uitgezwaveld. Daarom bleven we er het eerste
weekend weg en toen hebben we alles goed gestofzuigd en zijn er ingetrokken.
Het was in die tijd een arme buurt, hoor. Alles was vervallen en oud. Ook waar
wij woonden was het een vreselijke ouwe zooi. De riolering werkte niet. Als ik
doortrok golfde het soms zo de wc weer uit en kwam alles mijn keuken in.’

Logementen voor ‘arme sloebers’
‘Het was niet best. Het was verschrikkelijk. Links en rechts van
ons pand waren logementen, wij zaten er precies tussen. Het
wemelde er van de dronkenmannen. ’s Ochtends liepen die
mannen regelrecht naar café De witte ballon.
Onno Seekles was de baas van die logementen. Hij kreeg op den
duur toestemming om de pensioengelden van die mannen te
innen. Daar haalde hij eerst zijn huur af en dan pas kregen die
mannen de rest van hun pensioengeld. Anders ving hij nooit
zijn huur.’

‘We hebben er gelukkig amper twee jaar gewoond.’
‘Wij wilden onze huiskamer een beetje opknappen en deden er nieuw behang erop. Maar al gauw viel dat er weer
af. Die muur bleek klam en vochtig. We kwamen erachter dat aan de andere kant van die dunne wandjes de
pisbakken stonden van het logement en die pisten dwars door de muur heen!
Die wanden waren van bordkarton. Als we in bed lagen hoorden we van alles. We hebben mensen horen sterven
aan de andere kant van de muur. Dat is erg, hoor.
We hebben er al met al amper twee jaar gewoond. Ik vertelde het aan de dokter. ‘Dokter, waar ik nou toch woon ...’
Hij heeft ons toen geholpen aan een ander huis.’

Leesbibliotheek, St. Annastraat 29
‘Beneden onze woning was de leesbibliotheek van onze
huurbaas. Zijn naam noem ik niet, want het was een lelijk
figuur. Ik beheerde de leesbibliotheek overdag. Er kwamen
mensen uit de buurt om boeken te lenen. Ik hielp ook
mensen die zelf niet konden lezen of schrijven. Ik herinner
me een vrouwtje uit de buurt, een zielig mensje was het. Ze
had een ansichtkaart gekregen, maar ze wist niet van wie. Ik
heb het aan haar voorgelezen en geholpen met een ansicht
terugschrijven.’

Vooral na de Tweede Wereldoorlog, vóór de komst
van de televisie, was de leeshonger in Nederland
enorm. In die leeshonger werd voorzien door de
leesbibliotheken en buurtbibliotheken.
Maar sinds omstreeks 1750 heeft ons land al vele
honderden commerciële lees- ofwel
winkelbibliotheken gekend. De nadruk lag op
ontspanningslectuur voor volwassenen, slechts in
enkele gevallen ook voor kinderen.
Men kon er, tegen betaling van contributie of een L (nu
bepaald bedrag per deel, boeken en tijdschriften u
lenen of ter plaatse lezen.

Prentbriefkaart uit Alkmaar, 1903.
Te huren boeken werden in een handkar
thuis bezorgd en gehaald.

In veel gevallen werd een leesbibliotheek gehouden
in combinatie met een boekhandel of een
sigarenzaak. Sommige leesbibliotheken hebben als
nevenactiviteit ansichtkaarten van plaatselijke
taferelen uitgegeven.
De leesbibliotheek in de St. Annastraat was er tot
1966. Daarna was er alleen nog de leesbibliotheek nr.??)
van Nico Quant in het Fnidsen.
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Lezers, houdt u van lectuur
Zoek maar uit, mooi en niet duur
Uit: ABC-prentenboek van verschillende beroepen
en bedrijven. Circa 1880 (Bibliopolis)

