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I  

Inleiding 
 

 

 

 

 
I.1 Proloog 

n 1842 spreekt voorzitter Anske Rinzes Koopmans een zaal vol 

mensen toe op het 50-jarige jubileumfeest van het leesgezelschap 

‘Ledige Uren Nuttig Besteed’ uit Oude Bildtzijl. Hij blikt in zijn 

toespraak terug op de voorafgaande decennia en benadrukt de 

oorspronkelijke doelen van het leesgezelschap: de zucht naar 

kennis en de verspreiding van Verlicht gedachtegoed. De voorzitter 

laat weten dat het lezen van lectuur dat doel dient, maar dat de 

structuur van en dynamiek binnen het leesgezelschap daar ook bij kunnen 

helpen: 

 

Terwijl nu de geschetste veredeling rechtstreeks voortvloeit uit 

de lezing der boeken, wordt dezelve tevens zijdelings bevorderd 

door de vergadering die er van tijd tot tijd gehouden moeten 

worden. Door het opvolgen der wetten leert men zich gewennen 

aan orde en regel, zonder de betrachting waarvan men in geenen 

kring waar genoegen smaken kan. De vergaderingen, op welke 

men nimmer door de voorlezingen en bijdragen verlicht, gesticht 

of vermaakt wordt, leggen den grond tot gezellig verkeer, en de 

deugden die daaruit kunnen voortvloeien, terwijl de 

vriendschapsband die de leden al meer en meer aan elkander 

verbindt daardoor nauwer toegehaald wordt. 

 

Koopmans is van mening dat de gestructureerde manier waarop de leden 

van het leesgezelschap met elkaar omgaan als voorbeeld kan dienen voor 

de maatschappij: ‘Een goed bestuur en goede wetten zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Dit geldt net zo goed voor een leesgezelschap als 

I 



 

 

  

- 10 - 

voor de samenleving in zijn geheel.’ Volgens hem ‘is een leesgezelschap 

als ’t ware een republiek in het klein’.1 

In het leesgezelschap uit Oude Bildtzijl gaat de ‘veredeling’ van 

de leden in de vroege negentiende eeuw, dankzij de uitbreiding van 

kennis en de verspreiding van Verlicht gedachtegoed door het lezen van 

boeken, hand in hand met democratische idealen en een toename van 

gevoelens van eenheid onder de leden. Volgens Koopmans zou de 

manier waarop het leesgezelschap wordt bestuurd moeten worden 

toegepast op de hele maatschappij. Nederland is in die periode echter 

geen republiek. Na bevrijd te zijn van Napoleon Bonaparte, wordt 

Nederland in 1813 een koninkrijk. Koning Willem I komt twee jaar 

daarna aan het hoofd van een nieuwe staat waarin Nederland met België 

en Luxemburg bij elkaar worden gevoegd. Het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden, zoals de nieuwe staatkundige eenheid wordt genoemd, is 

geen lang leven beschoren. Al na vijftien jaar, in 1830, scheiden de 

Belgen zich af. In de tussentijd is ook in Noord-Nederland, het huidige 

Nederland, de kritiek op de overheid toegenomen. 

De periode is dus woelig, hoewel een algemene maatschappelijke 

tendens lijkt te overheersen: een behoefte naar rust, vrede en eenheid, 

onder meer teweeggebracht door jarenlange buitenlandse overheersing. 

Tegelijkertijd nemen vaderlandslievende gevoelens toe, net als elders in 

Europa. De vroege negentiende eeuw is wat dat betreft te karakteriseren 

als een tijdperk waarin het nationalisme in Europa sterk groeit. In de 

publieke opinie geldt de verspreiding van als nationaal getypeerde 

normen en waarden als bevorderlijk voor de gewenste rust en eenheid 

onder de bevolking. Toch wordt het vaderlands verleden ook ingezet in 

eigentijdse controverses.2 

De gewenste verspreiding van vaderlandsliefde of nationalisme 

wordt onder meer uitgevoerd met behulp van een opvallend corpus 

teksten, zo blijkt uit recente studies van Jensen, Rock en Petiet.3 

                                                 
1 Maart Norder, Het leesgezelschap “Ledige uren nuttig besteed” 1792-1992, 

Zeewolde 1991, 10, 18-19, 22. 
2 Lotte Jensen, De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming 

in de negentiende eeuw, Nijmegen 2008, 34-35. 
3 Lotte Jensen, De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming 

in de negentiende eeuw, Nijmegen 2008; Jan Rock, Papieren monumenten. Over 

diepe breuken en lange lijnen in de geschiedenis van tekstedities in de Nederlanden 

1591-1863, proefschrift Universiteit van Amsterdam 2010; Francien Petiet, ‘Een 
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Onderzoekers kennen vanwege deze thematiek aan de teksten een 

eenheidsbevorderende functie toe. Een voorbeeld van dergelijke 

thematiek, is te vinden in de volgende passage uit een tekst van de blinde 

dichteres en romanschrijfster Petronella Moens: 

 

Juicht, Zuid- en Noorder Nederlanden! 

Geen afgezonderd staatsbestuur, 

Geen Godsdiensthaat knaagt aan de banden, 

Zo vast gestrikt eens door natuur. 

Neen-om Vorst Willem’s rijkskroon scharen 

Zich Vlaming, Vries en Luikenaren, 

De Henegouwer en de Zeeuw. 

Wat zeg ik? Neêrland! ‘k hoor door allen 

Den broederlijken feestzang schallen; 

Zij nadert, Eendragts gouden eeuw!4 

 

Moens spreekt in deze regels direct Noord- én Zuid-Nederlanders aan, 

uit diverse regio’s afkomstig, en benadrukt de eenheid tussen hen. Het is 

goed voor te stellen dat dit soort teksten een gevoel van nationale eenheid 

heeft gestimuleerd. De productie van specifieke lectuur zegt echter niet 

meteen iets over de mate waarin deze lectuur op interesse van het lezende 

publiek kan rekenen. Het is dus de vraag in hoeverre de Nederlanders 

zich in die periode werkelijk interesseren voor het vaderland, zoals dat 

onder woorden wordt gebracht in boeken als De admiraal De Ruiter te 

Napels van M. Westerman, Nederlandsche legenden van J. van Lennep 

en Het leven van Hillegonda Buisman: eene Hollandsche 

familiegeschiedenis uit de zeventiende eeuw van A. Loosjes. Houdt het 

leespubliek zich bezig met nationale thema’s of is het bezig met heel 

andere zaken? Is productie van eenheidsbevorderende lectuur te relateren 

aan de consumptie daarvan? Worden die boeken, om het kort en duidelijk 

te stellen, eigenlijk wel gelezen? 

In dit onderzoek draait het om de aanschaf en het lezen van 

boeken en tijdschriften door inwoners van noordelijke deel van het 

                                                 
voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’. De creatie van literair erfgoed in 

Nederland, 1797-1845, ongepubliceerd proefschrift Universiteit van Amsterdam 

2011. 
4 Jensen, Verheerlijking van het verleden, 28: citaat uit: Belgische Muzen-Almanak 1 

(1826), 13. 
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toenmalige Koninkrijk. Sluit hun keuze voor specifieke titels aan bij 

thema’s en onderwerpen die in het tijdvak 1813-1830 in de belangstelling 

staan? Schaffen zij de eerdergenoemde boeken van Westerman, Van 

Lennep en Loosjes aan? Dit onderzoek tracht een aanvulling te vormen 

op de studies naar de productiezijde van de Nederlandse boekenwereld, 

door expliciet de blik te richten op de consumptiezijde daarvan. 

 Deze invalshoek is niet zonder problemen: er zijn diverse 

manieren – die op zichzelf ook problematisch zijn – om 

lectuurconsumptie te bestuderen. Zo kan men bijvoorbeeld kijken naar 

egodocumenten, waarin mensen, individueel, hun gedachten over lectuur 

uit de doeken doen.5 Ook is het mogelijk onderzoek te doen naar 

boekhandeladministraties, waaruit de lectuuraanschaf van het lokale of 

regionale leespubliek kan blijken.6 Brouwer spreekt daarom van de 

‘omweg als methode’: bronnen waaruit indirect informatie over het 

veelzijdige historische boekgebruik kunnen blijken zijn schaars en op 

uiteenlopende manieren te interpreteren. Lectuurconsumptie kan 

bijvoorbeeld worden onderzocht in samenhang met de toegang tot 

lectuur en de organisaties die dit mogelijk maken.7 

In dit onderzoek is gekozen voor leesgezelschappen zoals die uit 

Oude Bildtzijl als primaire bron, aangezien deze een vooralsnog 

nauwelijks onderzochte ingang bieden om de lectuurconsumptie van 

Nederlanders te bestuderen. Bovendien is het tegenwoordig makkelijker 

om bronnen over leesgezelschappen te traceren, in vergelijking met de 

situatie die Brouwer beschrijft. Deze bronnen zijn dankzij voortdurende 

                                                 
5 Het is in dit opzicht interessant te wijzen op het internationale project: the Reading 

Experience Database (http://www.open.ac.uk/Arts/reading/). In deze database worden 

leeservaringen uit fictionele en nonfictionele bronnen opgenomen en zijn ze onder 

andere per boektitel doorzoekbaar. Vooralsnog is de database enkel gevuld met 

Angelsaksische bronverwijzingen, maar een project om ook Nederlands(talig)e 

leeservaringen op te nemen is in de maak. 
6 Voorbeelden hiervan zijn: H. Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie. De 

boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849, proefschrift Universiteit Utrecht 1995 

en J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, Middelburg 1988. 
7 H. Brouwer, ‘Over omwegen, bestedingspatronen en perspectivistische bronnen’, in: 

De negentiende eeuw 14 (1990) 2-3, 171-180. Brouwer merkt daarbij op dat het beeld 

dat uit onderzoek kan worden gereconstrueerd altijd slechts een deel van de 

historische veelzijdigheid laat zien. Hij bepleit dan ook een combinatie van meerdere 

‘omwegen’, van verschillende bronnen, om het boekgebruik in het verleden van 

verschillende kanten te benaderen. 
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indexering van en ontsluiting van informatie over archieven via het 

Internet steeds minder als schaars te bestempelen. 

Leesgezelschappen zijn vrijwillige verenigingen waarvan het 

hoofddoel is om de leden op betaalbare wijze van boeken en tijdschriften 

te voorzien. Tientallen tot honderden van deze verenigingen komen 

overal in het land voor in de vroege negentiende eeuw en bestudering 

van hun lectuuraanschaf kan mogelijk een dwarsdoorsnede opleveren 

van landelijk gedeelde lectuurkeuzes. Die keuzes kunnen wijzen op 

interesses van het leespubliek. Interesse is een subjectief begrip en 

derhalve niet meetbaar. Zeker niet voor een verleden dat inmiddels 200 

jaar achter ons ligt. Toch is de term ‘interesse’ verhelderend, omdat het 

verwant is aan ‘aandacht voor’ en ‘belangstelling’. In het verdere verloop 

van dit proefschrift zal ik proberen de interesse uit te drukken in meetbare 

resultaten door de lectuuraanschaf van de leesgezelschappen kwantitatief 

te onderzoeken. 

Literatuur biedt een goede ingang om te onderzoeken waar men 

zich in het verleden voor interesseerde. Mathijsen heeft het in dit verband 

over het travestievermogen van literatuur: ‘Literatuur is in staat de basale 

conflicten en obsessies van een samenleving weer te geven.’8 In het 

verlengde van die visie kan de productie van literatuur belangrijke trends 

weerspiegelen die in de samenleving een factor zijn. Ik benader het in 

omgekeerde richting: is er in de samenleving aandacht voor die trends? 

Bestudering van trends in de lectuuraanschaf van leesgezelschappen 

biedt zo beschouwd de mogelijkheid om tot op zekere hoogte in de 

hoofden van een uitgebreide groep Nederlanders te kijken.  

We weten dan nog niet welke gedachten en emoties de leden van 

die leesgezelschappen hebben gehad; hun ervaringen met de gekochte 

lectuur blijken immers niet uit hun lectuurkeuze. In egodocumenten is 

hierover wel informatie te vinden,9 maar voor het bestuderen van grote 

groepen lezers is een studie naar egodocumenten een zeer omvangrijke 

taak. Het leesgedrag van leesgezelschappen wordt daarom verbonden 

aan een sociale, culturele en politieke context. Lectuurkeuze binnen 

leesgezelschappen laat zich dus niet één op één vertalen in de interesse 

                                                 
8 Marita Mathijsen, De mythe terug.Negentiende-eeuwse literatuur als travestie van 

maatschappelijke conflicten, Amsterdam 2000, 12. 
9 Jeroen Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne 

tijd in Nederland 1624-1770, Hilversum 2004. 
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van de leden, maar inzicht in lectuurkeuze brengt ons in ieder geval dicht 

bij de onderwerpen en thematiek waarmee een omvangrijke groep 

Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden kennis heeft 

gemaakt. 

  

 

I.2 Opzet en vragen 
Het onderzoek kent een hoofdvraag en een aantal deelvragen. Met deze 

studie probeer ik een antwoord te geven op de vraag wat de Noord-

Nederlandse lezers in de woelige periode tussen 1815 en 1830 voor 

lectuur kiezen. Zijn er specifieke voorkeuren te ontdekken en is er wat 

dat betreft sprake van trends? De nieuwe staatkundige situatie van het 

land en de cultuurpolitiek van Willem I roepen de vraag op of er onder 

de Nederlandse lezers aandacht bestaat voor lectuur met nationale 

thematiek.  

Voordat de leesgezelschappen en hun lectuurkeuze aan bod komen, 

volgt eerst een uiteenzetting over de Noord-Nederlandse boekenwereld 

in de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Daarin 

komen aspecten van de Nederlandse boekenwereld aan bod welke van 

belang zijn voor de bestudering van leesgezelschappen en hun leden. Wat 

is de werkwijze van uitgevers en boekhandelaren? Waaruit bestaat de 

titelproductie? Wat is de rol van letterkundige genootschappen in deze 

periode en wat voor soort tijdschriften verschijnen in die jaren? 

Bovendien wordt nagegaan op welke manieren de Nederlandse lezers 

aan hun lectuur kunnen komen. Het doel van deze uiteenzetting is om na 

te gaan of de boekenwereld in Noord-Nederland aanleiding geeft tot de 

oprichting van leesgezelschappen. 

De boekenwereld kan niet los van de bredere, maatschappelijke 

context worden bekeken. In hoofdstuk III wend ik me daarom tot 

leesinstituties in West-Europa. Net als cultuur, is ook leescultuur niet per 

se gebonden door staatkundige grenzen en – dankzij vertalingen – tot op 

bepaalde hoogte zelfs niet door taalgrenzen. In West-Europa bestaat rond 

1800 een traditie van vrijwillige (zelf)organisatie waarin de verspreiding 

van lectuur een belangrijke rol speelt.10 Leesgezelschappen, als een 

praktijkvoorbeeld van die traditie, zijn zowel in Nederland als in de 

                                                 
10 W.W. Mijnhardt, Tot Heil van’t Menschdom. Culturele genootschappen in 

Nederland, 1750-1815, Amsterdam 1988, 61-62, 71-72. 
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omringende landen tot op heden vooral incidenteel bestudeerd. Welke 

gezichtspunten hebben de eerdere onderzoekers ontwikkeld over 

leesgezelschappen? Zijn er valkuilen, onderlinge verschillen of andere 

aspecten die van belang zijn? Wat ís een leesgezelschap eigenlijk en welk 

doel hebben de oprichters van een dergelijk gezelschap voor ogen? Zijn 

leesgezelschappen volgens eerdere onderzoekers een geschikt middel om 

maatschappelijke interesses te peilen? Welke lectuur wordt 

internationaal gelezen in leesinstituties en hoe verhoudt die keuze zich 

tot contemporaine ontwikkelingen? 

 Vervolgens verleg ik mijn aandacht naar de Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen. Het vierde hoofdstuk is daarom gewijd aan de 

institutionele praktijk van leesgezelschappen. In totaal heb ik van 56 

leesgezelschappen archieven of gedrukte publicaties weten te lokaliseren 

die in deze periode actief zijn geweest. In de gevallen waarvan ze bekend 

zijn, worden de wetten en reglementen geanalyseerd. Wat zeggen deze 

over de doelen van, de manier waarop lectuur wordt gekozen binnen en 

het functioneren van (de leden van) leesgezelschappen? Op welke manier 

is het bestuur geregeld en welke conclusies zijn daaraan te verbinden? 

Wat betekenen de financiële bepalingen, de regels voor de omgang met 

lectuur en de voorschriften voor de samenstelling van de 

leesgezelschappen? Ook wordt, voor zover dat is na te gaan, ingegaan op 

de geografische verspreiding van leesgezelschappen en de sociale 

achtergrond van de leden. 

De lectuuraanschaf van de leesgezelschappen is het laatste 

onderwerp dat ik onderzoek. Ik ga hierbij uit van de 56 

leesgezelschappen met archiefmateriaal of gedrukte publicaties die ik 

nader heb onderzocht. Hoeveel boeken en tijdschriften schaffen de leden 

aan? Wat is de herkomst van deze lectuur? Toont de lectuuraanschaf een 

voorkeur voor bepaalde genres of onderwerpen? Om na te gaan of er 

sprake is geweest van een bepaalde smaak of belangstelling, wordt onder 

andere de bestudeerde lectuur uit de eerder genoemde studies van Jensen, 

Petiet en Rock vergeleken met de veiling- en aankooplijsten van 

leesgezelschappen. 

In de boekwetenschap worden boeken bestudeerd als materieel 

object en als een medium van cultuuroverdracht. Boeken zijn dus 

culturele objecten waarbij het niet zozeer gaat om de tekstuele inhoud 

zoals dat in de literatuurwetenschap het geval is, maar om het boek en de 

boekenwereld in een maatschappelijke, culturele context. Daarbij kan 
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worden gedacht aan de reputatie van een boek en de symbolische functie 

die boeken kunnen hebben.11 Het is daarbij niet nodig om die boeken van 

kaft tot kaft te lezen. In dit onderzoek ben ik uitgegaan van wat over de 

diverse boeken bekend is, uit bibliografische bronnen, zowel 

contemporaine als hedendaagse. Hierbij neem ik de bibliografie van 

Louis G. Saalmink, Nederlandse bibliografie 1802-1832, als 

uitgangspunt voor wat betreft de genre-indeling van de bestudeerde 

boeken.12 

  

 

I.3 De samenleving tussen 1815 en 1830  

In het onderzoek naar de Nederlandse samenleving en cultuur in de 

vroege negentiende eeuw, is al eerder aandacht geweest voor de 

maatschappelijke behoefte aan harmonie, het toenemende nationalisme 

en vaderlandslievende lectuur. De verschillende onderwerpen zijn nauw 

met elkaar verweven. Wat is het beeld dat naar voren komt uit die studies 

naar onder meer economie, politiek, onderwijs en taal? En welke invloed 

kunnen de ontwikkelingen op die terreinen hebben gehad op het 

boekbedrijf? Om te beginnen komt de staatkundige situatie aan bod. 

 

Opbouw van de natie en afscheiding van het zuiden 

Na Napoleon Bonaparte te hebben verslagen, voeren de geallieerde 

mogendheden (Groot-Brittannië, Pruisen, Oostenrijk en Rusland) een 

staatkundige herinrichting door van Europa. Het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden is daar een direct uitvloeisel van. Aan het hoofd komt 

Willem I, de ambitieuze prins van Oranje die een sterke vorst voor het 

land wil zijn en eenheid wil bevorderen.13 Dit uit zich in een Groot-

Nederlandse politiek gericht op taal, onderwijs, opvoeding, kerk en 

godsdienst. Deze terreinen vormen de kern van de sociaal-culturele 

volksopvoeding en kunnen een bijdrage leveren aan de verkleining van 

de regionale en religieuze verschillen die één nationaal volkskarakter 

verhinderen. De maatregelen van Willem I maken onderdeel uit van een 

culturele homogenisatiepolitiek, zo laat Leerssen zien, die ook in andere 

                                                 
11 Lisa Kuitert, De waarde van woorden. Over schrijverschap, Amsterdam 2002, 7-9. 
12 Louis G. Saalmink: Nederlandse bibliografie 1802-1832, ’s-Gravenhage enz. 1993. 
13 Over Koning Willem I is recentelijk verschenen: Jeroen Koch, Koning Willem I: 

1772-1843, Amsterdam 2013. 
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nationale staten wordt gevoerd. In de loop van de negentiende eeuw zorgt 

zulke overheidsbemoeienis ervoor dat onder het mom van 

‘modernisering’ regionale cultuurpatronen verregaand verdwijnen en 

een gecentraliseerde, stedelijke maatstaf gaat domineren.14 Hoewel de 

overheidsbemoeienis van Willem I voornamelijk betrekking zou hebben 

op Zuid-Nederland, mag toch worden geconcludeerd dat de overheid in 

de jaren na 1815 aanstuurt op culturele homogeniteit in het hele 

koninkrijk en dat deze eenheid in essentie van nationale aard moet zijn. 

De maatregelen van Willem I in deze periode zijn volgens diverse 

onderzoekers een uiting van zijn wens om een harmonieuze samenleving 

te bewerkstelligen. Deze maatregelen kunnen het boekbedrijf hebben 

beïnvloed. Daarom komen hier de ontwikkelingen op de gebieden van 

economie, politiek, religie, onderwijs en taal aan bod, evenals de 

uiteindelijke weerstand in het verenigde koninkrijk tegen de 

samenvoeging van Noord en Zuid. 

 

I.3.1 Economie 

Willem I maakt zich sterk om de economische situatie van het nieuwe 

koninkrijk te verbeteren. Deze inzet levert hem de bijnaam ‘koning-

koopman’ op.15 In 1814 richt hij de Nederlandsche Bank op en in 1824 

de Nederlandsche Handel-Maatschappij om met name de handel en 

scheepvaart te stimuleren. Om economisch lucratief beleid te voeren, 

stimuleert de koning in het Noorden de vrijhandel, terwijl hij 

protectionistische maatregelen neemt in het industriële Zuiden. De 

economie wordt verder ondersteund door investeringen in 

infrastructurele projecten. Zo laat Willem I kanalen graven en wegen 

aanleggen. Armoede bestrijdt hij door in 1818 de Maatschappij van 

Weldadigheid op te richten. In Drenthe en Overijssel sticht deze 

organisatie koloniën waar armen uit grote steden aan het werk worden 

gezet en zo een bijdrage moeten leveren aan de opbouw van het land. De 

leidraad bij het economische beleid is om de verschillende delen van het 

koninkrijk nauwer aaneen te laten sluiten volgens de gedachte dat het 

                                                 
14 Joep Leerssen, Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets, 

Amsterdam 2003, 73-74. 
15 Jan en Annie Romein, ‘Willem de Eerste, Koning-Koopman’, in: Jan en Annie 

Romein, Erflaters van onze bechaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen, deel III, 

Amsterdam 1946, 245-284. 
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Zuiden industrieel moet ontplooien en in het Noorden de handel en het 

vervoer moet opleven.16 

 Aanvankelijk lijkt het Nederland economisch voor de wind te 

gaan: Willem I neemt de macht weer over in de verloren gegane 

koloniën. Onder druk van de Engelsen stelt hij de handel in tot slaaf 

gemaakten onder Nederlandse vlag strafbaar. Dan blijkt echter dat 

Nederland niet meer als pakhuis voor Europa kan fungeren zoals het in 

de eeuwen daarvoor deed voor allerlei goederen. De handelsstromen zijn 

sinds het einde van de achttiende eeuw verschoven en Nederland is 

buiten het centrum van de handel komen te liggen. Bovendien kan de 

Nederlandse handelsvloot niet wedijveren met de modernste schepen uit 

andere landen en is een groot deel van de handel op de Zuidoost-Azië 

route overgenomen door de Engelsen. Enkel de landbouw herstelt zich 

na 1815 zo snel als wordt gehoopt. Pas rond 1827 is de eerste 

economische groei weer zichtbaar.17 Voor de Nederlandse boekhandel 

betekent de periode tussen 1815 en 1830 een periode van opleving. 

Dankzij de samenvoeging met België, is de afzetmarkt voor 

letterkundige producten van Noord-Nederlandse uitgevers aanzienlijk 

verruimd. De afscheiding van 1830 betekent dan echter een gevoelige 

slag.18 

 

 Beroepsbevolking en inkomens 

Hoewel vóór 1849 niet is vastgelegd met behulp van een nationale 

volkstelling welke beroepen de Nederlanders uitvoeren, is er dankzij 

verschillende bronnen wel een reconstructie gemaakt die een goede 

indicatie geeft voor de vroege negentiende eeuw. Zo is bekend dat voor 

1807 ongeveer 43,1% van de beroepsbevolking – en dat is 40,5% van de 

totale bevolking van 2.163.092 mensen – werkzaam is in de landbouw, 

veeteelt en visserij, 30,8% in de dienstverlening en 26,2% in de 

                                                 
16 Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties 

en economische ontwikkeling, Amsterdam 2000, 131. 
17 J.M.M. de Meere, Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland 

gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw. Aspecten en trends, ’s-

Gravenhage 1982, 33. 
18 Koenraad Fuhri, Bestaat er verval of kwijning in den boekhandel?, [Amsterdam] 

1846, 10. 
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‘industriële’ sector.19 Tegen 1830 is de industriële sector bijna even groot 

als de dienstensector.20 Relatief gezien neemt het aantal Nederlanders dat 

werkzaam is in de landbouw, veeteelt en visserij dus af.  

 Over de inkomens van de personen uit de middenklassen van de 

samenleving is beperkte informatie beschikbaar. Wel zijn er gegevens 

over de hoogte van de ambtenarensalarissen. In 1817 verdient een lid van 

gedeputeerde staten bijvoorbeeld ƒ1500 jaarlijks en een opzichter 1e 

klasse ƒ1100. Een kanaalwachter verdient in 1820 ƒ428,55, terwijl een 

veldwachter slechts tussen de ƒ30 tot ƒ208 per jaar opstrijkt. Dat laatste 

bedrag is vergelijkbaar met het jaarloon van een arbeider. 

Plattelandsonderwijzers verdienen ongeveer evenveel als 

ambachtsmannen, wat niet meer is dan ƒ300 per jaar. Winkeliers hebben 

waarschijnlijk jaarlijks een omzet tussen de ƒ2000 en ƒ3000. Het 

inkomen van boeren loopt uiteen, afhankelijk van de oppervlakte grond 

en of de grond al dan niet gehuurd is of in eigendom. Een inkomen van 

tussen de ƒ800 en ƒ1250 is reëel, hoewel er uitschieters zijn van ƒ3076.21 

Het gemiddelde nominale inkomen van de Nederlandse 

bevolking verdubbelt ongeveer tussen 1815 en 1825 en zakt vervolgens 

iets in tot 1830, hoewel het inkomen dan nog steeds anderhalf maal hoger 

ligt dan in 1815.22 Dat stijgende inkomen wordt vooral besteed aan extra 

uitgaven voor voedsel.23 De daglonen lopen regionaal sterk uiteen. In de 

agrarische sector, in kleine gemeentes, verdient men in de zomer van 

1819 in Holland tussen de 80 en 90 cent, terwijl men in Groningen 65 

cent verdient. In de grotere gemeentes zijn de verschillen tussen de 

daglonen verspreid over de regio’s in het land kleiner, maar alsnog 

verdienen de bewoners van vooral Oost- en Zuid-Nederland relatief 

minder dan in Noord- en zeker in West-Nederland.24 

                                                 
19 Jan-Pieter Smits, Edwin Horlings en Jan Luiten van Zanden, Dutch GNP and its 

components, 1800-1913, Groningen 2000, 19. 
20 Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch GNP, 24. 
21 J.M.M. de Meere, ‘Sociale verhoudingen en structuren in de Noordelijke 

Nederlanden 1814-1844’, in: D.P. Blok e.a. red., Algemene Geschiedenis der 

Nederlanden. Deel 10. Nieuwste Tijd, Bussum 1981, 395-397. 
22 Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch GNP, 55.  
23 Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch GNP, 62. 
24 Hans Knippenberg en Ben de Pater, De eenwording van Nederland. 

Schaalvergroting en integratie sinds 1800, Nijmegen 1988, 94-95. 
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Er zijn gemeentes in Oost-Nederland waar landarbeiders per dag 

slechts tussen de 37 en 40 cent verdienen. Sommige ambachtslonen 

varieerden tussen de 60 en 100 cent per dag, in het zuiden van Noord-

Nederland. Er zijn gezinnen die moeten rondkomen van tussen de ƒ250 

en ƒ300 per jaar, waarvan zeker 25 à 30% op gaat aan accijnzen op 

voedingsmiddelen en huur. Zeker 50 à 60% van het budget wordt besteed 

aan noodzakelijke voedingsmiddelen.25 Toch betekent het feit dat de 

Nederlanders gemiddeld een groeiend inkomen hebben en gemiddeld 

steeds minder vaak werkzaam zijn in de tijdrovende landbouw en 

veeteelt vermoedelijk wél dat ze relatief vaker tijd hebben voor en geld 

te besteden hebben aan een relatief dure hobby als lezen. 

 

I.3.2 Politiek 

Tijdens de opening van de eerste zitting van de Staten-Generaal, op 21 

september 1815, verklaart Willem I dat de vereniging van Noord en Zuid 

al drie eeuwen eerder het doel was van keizer Karel V. Om gelukkig en 

welvarend te zijn, zouden de landsdelen aan dezelfde vorst moeten 

gehoorzamen en door algemene wetten worden bestuurd, zo laat Willem 

I weten. Volgens Santegoets wil de koning hiermee laten zien dat het 

nieuwe koninkrijk een historische basis heeft en geen product is van 

revolutionaire ontwikkelingen.26  

Willem I beschouwt zichzelf als ‘landsvader’ en de staatsburgers 

als kinderen die per definitie niet volwassen zijn, aldus De Valk. Hij stelt 

zich, als verlicht vorst, daarom op als een maatschappelijk opvoeder. In 

deze houding ziet De Valk een paradox: volgens hem heeft Willem I 

grote moeite met een staatsbestel waarin hij als koning onder de 

grondwet staat. De koning zou van mening zijn dat zijn positie berust op 

soevereiniteit en niet voortvloeit uit de grondwet.27 Het is vanuit dat 

perspectief niet verwonderlijk dat Willem I regelmatig probeert tegen de 

opvattingen in te gaan van de meerderheid in de Staten-Generaal, het 

                                                 
25 De Meere, ‘Sociale verhoudingen en structuren’, 397-399. 
26 Frank Santegoets, ‘Het Verenigd Koninkrijk 1815-1830. Eenheid en scheiding’, in: 

Wantje Fritschy en Joop Toebes, Het ontstaan van het moderne Nederland. Staats- en 

natievorming tussen 1780 en 1830, Nijmegen 1996, 215. 
27 J.P. de Valk, ‘Landsvader en landspaus? Achtergronden van de visie op kerk en 

school bij koning Willem I (1815-1830)’, in: C.A. Tamse en E. Witte red., Staats- en 

Natievorming in Willem I’s Koninkrijk (1815-1830), Brussel 1992, 94. 
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kabinet of de Raad van State. Met ministeriële verantwoordelijkheid lijkt 

hij ook niet erg ingenomen. 

De ontwikkeling van de politieke cultuur in Noord-Nederland 

zoals die naar voren komt in het onderzoek van Van Zanten, houdt in 

zekere zin gelijke tred met de eenheidsbevorderende activiteiten van de 

koning. Tegenstellingen in politieke opvattingen worden toegedekt met 

het oog op gemeenschappelijkheid en het streven naar nationale eenheid. 

Onpartijdigheid wordt als norm gesteld.28 Dat wat de elite onder 

oorspronkelijk Nederlandse cultuur verstaat, cultiveert zij als een vaste 

waarde in het politieke leven,29 als maatstaf voor loyaliteit aan het 

vaderland. Deze normen en waarden zijn echter geen historisch 

gegroeide realiteit, ze worden geadopteerd als een typisch Nederlandse 

traditie. De nadruk op deze traditie plaatst wel direct het merendeel van 

de bewoners van het rijk, de zuiderlingen, buiten de culturele en morele 

orde van de natie.30 

De Noord-Nederlandse politieke elite wenst geen negatieve 

publieke opinie waarin politieke participatie, discussie en oppositie 

kunnen opbloeien, zo heeft Van Zanten laten zien. Als er al sprake is van 

een publieke opinie, dan moet deze de volksgeest ademen en zorgdragen 

voor saamhorigheid en nationale eenheid.31 De deugd van huiselijkheid 

en metaforen als ‘de natie als gezin’ en ‘de koning als huisvader’ dragen 

hieraan bij.32 Vanuit de politieke elite is er ook een duidelijke visie over 

de gewenste manier waarop de Nederlanders zich moeten gedragen: ‘Een 

apolitiek burgerschap, waarin culturele en morele waarden centraal 

stonden, gold als hét panacee.’33 In het verlengde daarvan zou een deugd 

als huiselijkheid door tijdgenoten kunnen zijn opgevat als bevorderlijk 

voor maatschappelijke rust. Bovendien zou dit de leeslust weleens 

                                                 
28 Jeroen van Zanten, Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard. Politieke discussie 

en oppositievorming 1813-1840, Amsterdam 2004, 44-45. 
29 Joep Leerssen, ‘ “Retro-Fitting the Past”: Literary Historicism between the Golden 

Spurs and Waterloo’, in: Hugh Dunthorne en Michael Wintle red., The Historical 

Imagination in Nineteenth-Century Britain and the Low Countries, Leiden en Boston 

2013, 116-120. 
30 Van Zanten, Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard, 44-45. 
31 Van Zanten, Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard, 49. 
32 Over huiselijkheid en literatuur: Ellen Krol, De smaak der natie. Opvattingen over 

huiselijkheid in de Noord-Nederlandse poëzie van 1800 tot 1840, proefschrift 

Universiteit van Amsterdam 1997. 
33 Van Zanten, Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard, 58. 
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hebben kunnen stimuleren; immers: zij die minder maatschappelijk, 

buitenshuis actief zijn, zijn in theorie in staat meer te lezen. De meer 

politiek actieve houding van diverse zuiderlingen staat daar haaks op. 

Huiselijkheid past ook bij de vaak in de periode 1815-1830 

gepropageerde idee dat het land een ‘geliefde woning’ is en koning 

Willem I een vader, die terugkeert naar zijn lijdende kinderen (het volk) 

nadat het huis is binnengevallen door een vreemdeling. Bovendien is de 

terugkeer van de koning geassocieerd met de terugkeer van het 

christendom, normen en waarden en met het verslaan van vorstelijk 

absolutisme.34 

 

 De wens om harmonie 

Door aansluiting te zoeken bij de breed gedeelde opvatting van de natie 

als een huishouden, weet Willem I zijn macht te legitimeren en 

tegelijkertijd bekrachtigt hij hiermee wensen van harmonie en rust. 

Volgens Lok en Scholz krijgt hij zo in de ogen van het volk ook een 

historische legitimiteit, aangezien de Nederlandse natie traditioneel al 

over de normen en waarden zou beschikken die nu wederom door 

Willem I worden geconsolideerd.35 Om deze harmonie en rust nog verder 

na te streven, vindt er collectieve amnesie plaats, heeft Lok laten zien. 

De inzet van dat streven is om onenigheden uit het verleden niet meer in 

het heden tot conflicten te laten leiden.36 Oud-revolutionairen en 

orangisten begraven in die tijd de strijdbijl. Op bestuurlijk niveau komt 

deze verzoening tot uiting in het benoemen van een nieuwe elite, waarin 

zowel gematigde revolutionairen en napoleontische gezagsdragers als 

prinsgezinde regenten een plaats krijgen. Toch blijven de radicale 

revolutionairen en reactionairen alsnog uitgesloten.37 

De samenvoeging van Noord en Zuid zorgt in theorie voor 

aanzienlijke vergroting van de afzetmarkt voor uitgevers, hoewel daar in 

                                                 
34 Matthijs Lok en Natalie Scholz, ‘The Return of the Loving Father. Masculinity, 

Legitimacy and the French and Dutch Restoration Monarchies (1813-1815)’, in: 

BMGN – Low Countries Historical Review 127 (2012) 1, 36. 
35 Lok en Scholz, ‘The Return of the Loving Father’, 44. 
36 Matthijs Lok, ‘De cultuur van het vergeten onder Willem I’, in: Rik Vosters en 

Janneke Weijermars, Taal, cultuurbeleid en natievorming onder Willem I, Brussel 

2012, 71. 
37 Matthijs Lok, Windvanen. Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en de 

Franse Restauratie, 1813-1820, Amsterdam 2009, 103-116. 
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de praktijk weinig van terecht komt.38 Het streven naar nationale eenheid, 

de hang naar harmonie en de wens oude partijtwisten niet meer op te 

rakelen, zijn in dat opzicht interessant. Het is nog maar de vraag of de 

samenvoeging van Noord en Zuid – een potentieel twistpunt – kan 

rekenen op belangstelling van de lezende Nederlanders in een cultureel 

klimaat waarin een wens tot nationale eenheid en rust breed wordt 

gedeeld. 

 

I.3.3 Religie 

Willem I, die zelf protestant is, treft verschillende maatregelen op het 

gebied van religie: hij wil in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 

de kerk vormen naar het model van het Duitse Staatskirchentum van de 

verlicht absolute vorsten. Daarbij vormen de bisschopsbenoemingen en 

de opleiding van geestelijken een struikelblok. De regering wil de clerus 

ervan overtuigen dat de koning de hoogste macht in het kerkelijk bestuur 

dient te zijn. Het onderwijs in Brabant en Limburg, overwegend 

katholieke provincies, wordt gaandeweg inhoudelijk ingevuld door de 

nationale overheid. De katholieken in Noord-Nederland reageren daar 

afwachtend op, in tegenstelling tot hun geloofsgenoten in het zuiden.  

In 1809 bestaat ongeveer 38% van de bevolking, in totaal ruim 

826.000 personen, uit katholieken. Ten tijde van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden is zelfs 75% van de gecombineerde 

bevolking katholiek.39 In het zuiden dringt het protestantisme moeizaam 

door: rond 1815 zijn er ongeveer 6000 protestanten in Zuid-Nederland.40 

In Noord-Nederland behoort ongeveer 60% van de bevolking tot de 

protestanten, waarvan 55,5% Nederlands Hervormd.41 Het 

protestantisme is grotendeels onderverdeeld in de Nederlands 

Hervormde en de Evangelisch-Lutherse Kerk en eensgezind maken de 

protestanten zich zorgen over de getalsmatige omvang van de 

katholieken, hoewel ze na het herstel van de onafhankelijkheid na 1813 

                                                 
38 Janneke Weijermars, Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming 

onder Willem I 1814-1834, Hilversum 2012, 74-76. 
39 Aart de Groot, ‘Sociocultureel en godsdienstig leven in de Noordelijke Nederlanden 

1813-circa 1840’, in AGN 11, Bussum 1983, 94. 
40 R. Aubert, ‘Kerk en godsdienst in de Zuidelijke Nederlanden 1815-circa 1840’, in: 

AGN 11, Bussum 1983, 127. 
41 Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813, Amsterdam 2005, 

26-27. 
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relatief weinig bestuursposities weten te verwerven.42 Overigens zijn er 

opvallende regionale verschillen: in Noord-Nederland zijn er twee 

provincies waarin het katholicisme veel meer vertegenwoordigd is: in 

Brabant is bijna 88% katholiek en in Limburg zelfs 98%.43 

 Ook kondigt Willem I een nieuwe kerkorde voor de Hervormde 

Kerk af. De synodepresident wordt voortaan door de koning benoemd en 

bepalingen en reglementen van de synode moeten door hem worden 

goedgekeurd. Hiermee verwerft de koning grote invloed op de 

organisatie, waarmee hij zijn Pruisische collega en zwager Friedrich 

Wilhelm III navolgt; hun beider doel is eenheid van protestanten of 

eigenlijk een nationale protestantse kerk. Gematigdheid en tolerantie 

voor de verschillen tussen de Christelijke doctrines zijn sleutelbegrippen 

in de plannen van de koning. De ingrijpende veranderingen leveren 

weinig weerstand op. Volgens Bos is dat te danken aan het feit dat direct 

na de bevrijding van de Fransen de regering zich het lot aantrekt van de 

slecht betaalde predikanten. Ze zijn de overheid dan ook dankbaar voor 

de steun. De protestanten zouden bovendien veel verwachten van de 

jonge koning, terwijl ze tegelijkertijd in hem bescherming zouden zien 

tegen hen die niet lid zijn van de gereformeerde kerk, zoals leden van de 

getalsmatig grote Rooms-katholieke Kerk.44 

Rond 1815 vangt in Nederland het Réveil aan, de godsdienstige 

opleving in met name het protestantisme. Een deel van de Nederlanders 

zoekt inspiratie in (vertalingen van) Frans-Zwitserse Réveilliteratuur. In 

1821 maakt Nederland voor het eerst kennis met deze literatuur als in 

Leiden de vertaling van een werk van Ami Bost wordt uitgegeven: 

Genève religieuse en mars 1819, met een voorwoord van Schotsman. 

 Het Réveil krijgt in Nederland een impuls dankzij het 

privatissimum van Willem Bilderdijk in Leiden. Daar volgen in tien jaar 

tijd, tussen 1817 en 1827, ongeveer veertig studenten colleges. Tot de 

studenten behoren onder andere Nicolaas Schotsman, Isaäc da Costa, 

Abraham Capadose, Willem en Dirk van Hogendorp, Guillaume Groen 

van Prinsterer en Jacob van Lennep. Door Allard Pierson is het Réveil 

wel de Nederlands-protestantse versie van de Duitse Romantiek 

                                                 
42 De Groot, ‘Sociocultureel en godsdienstig leven’, 94-95. 
43 De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 27. 
44 Emo Bos, Souvereiniteit en religie. Godsdienstvrijheid onder de eerste 

Oranjevorsten, Hilversum 2009, 243. 
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genoemd. Er bestond verwantschap tussen deze twee stromingen. Het is 

daarom niet vreemd dat in de kringen van geïnteresseerden een 

idealisering bestaat van het nationale calvinistische verleden en warme 

gevoelens voor het Oranjehuis.45  

De hoge mate van religiositeit van de Nederlandse samenleving, 

maakt religie in potentie een dankbaar onderwerp voor de 

boekenbranche. Hoewel onderlinge religieuze verschillen natuurlijk ook 

twistpunten kunnen hebben opgeleverd; boeken met dergelijke thematiek 

is daardoor voor gezamenlijke aanschaf van groepen lezers wellicht 

minder geschikt. 

 

I.3.4 Onderwijs en taal 

Ook op cultureel vlak probeert Willem I de eenheid tussen zijn 

onderdanen te bevorderen. In Zuid-Nederland tracht hij om die reden het 

Nederlands als voertaal te stimuleren.46 In het verlengde van die politiek 

geeft hij steun aan diverse Zuid-Nederlandse literaire genootschappen.47 

Net als de literaire genootschappen in Noord-Nederland,48 schrijven 

zuidelijke literaire genootschappen, soms financieel gesteund door de 

koning, prijsvragen uit. Zulke prijsvragen worden door culturele 

genootschappen uitgeschreven, veelal rond actuele kwesties. Kwesties 

die in de vroege negentiende eeuw in Noord-Nederland onderwerp van 

een dergelijke prijsvraag zijn, zijn onder meer welke richting dient het 

nationale toneel te nemen, wat is het onderscheid tussen klassieke en 

romantische poëzie en wat is uiterlijke welsprekendheid. De winnende 

inzendingen – soms van gerenommeerde auteurs – worden afgedrukt en 

                                                 
45 A. Kagchelland en M. Kagchelland, Van dompers en verlichten. Een onderzoek 

naar de confrontatie tussen het vroege protestantse Réveil en de Verlichting in 

Nederland (1815-1826), Delft 2009, 39-44. 
46 A. de Jonghe, De taalpolitiek van Willem I in de Zuidelijke Nederlanden (1814-

1830). De genesis der taalbesluiten en hun toepassing, Sint-Andries-bij-Brugge 1967. 
47 Zie voor steun van Willem I aan drukkerijen, zijn oprichting van de Commissie 

Nederlandse Geschiedenis en het instellen van onder meer een leerstoel Nederlandse 

letterkunde in het zuiden de bijdrage: Jan Pauwels, ‘De scheiding der geesten? De 

Nederlandse taal- en letterkunde en de Belgische Omwenteling’, in: Frank Judo en 

Stijn Van de Perre red., De prijs van de Scheiding: het uiteenvallen van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden (1830-1839), Kapellen 2007, 67-84. 
48 A. de Jonghe, De taalpolitiek van Willem I in de Zuidelijke Nederlanden (1814-

1830). De genesis der taalbesluiten en hun toepassing, Sint-Andries-bij-Brugge 1967. 
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dragen op die manier bij aan het publieke debat.49 Het uitschrijven van 

prijsvragen door zuidelijke literaire genootschaap heeft een ongewenst 

effect, aldus de in Zuid-Nederland actieve Rotterdammer Jan Wap, want 

Noord-Nederlanders keren met de prijzen huiswaarts.50 

In 1806 wordt in Nederland een onderwijswet ingevoerd die het 

mogelijk maakt voor katholieken om in het onderwijs te werken. Ook 

wordt een nationale onderwijsinspectie ingesteld, die moet toezien op de 

toestand van het onderwijs in alle gebieden.  

Hoewel er nog geen sprake is van 

een leerplicht, is het lager onderwijsstelsel 

dan het modernste van Europa.51 In 1826 

zitten er in Nederland van alle kinderen 

tussen de 5 en 14 jaar hoge percentages op 

school. Van alle jongens 62% en van alle 

meisjes 47%. De regionale verschillen zijn 

groot, zoals de Tabel 1 laat zien. 

Het valt op dat in Groningen, 

Friesland, Drenthe en Overijssel de 

percentages ruim boven het landelijk 

gemiddelde liggen. In die provincies is dan 

ook in provinciale reglementen een soort 

indirecte leerplicht opgenomen.52 

Gedurende de negentiende eeuw loopt de 

deelname aan het onderwijs op. 

Een indicatie voor de alfabetisering 

van de Nederlandse bevolking is de 

handtekening onder huwelijksakten. In de 

periode van 1813 tot 1819 is ongeveer 60% 

van de bruiden en 75% van de bruidegoms 

in staat om hun handtekening onder hun 

                                                 
49 Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van 

de Nederlandse literatuur 1800-1900, Amsterdam 2009, 46. 
50 Michel Hanot, ‘De Brusselse tijdschriften (1815-1846) en de Nederlandse 

letterkunde’, in: Ada Deprez en Walter Gobbers red., Vlaamse literatuur van de 

negentiende eeuw. Dertien verkenningen, Utrecht 1990, 87. 
51 Knippenberg en De Pater, Eenwording, 137. 
52 Knippenberg en De Pater, Eenwording, 138. 
53 Knippenberg en De Pater, Eenwording, 139. 
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Groningen 73 60 

Friesland 69 52 

Drenthe 77 69 

Overijssel 80 66 

Gelderland 64 43 

Utrecht 55 44 

Noord-Holland 58 45 

Zuid-Holland 55 40 

Zeeland 59 36 

Noord-Brabant 62 46 

Limburg - - 

Nederland 62 47 

Tabel 1: Het aantal leerlingen 

op de lagere school als 

percentage van het aantal 

kinderen van 5-14 jaar, 1826 per 

provincie. 53 
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huwelijksakte te zetten.54 Dit percentage betekent niet dat zij de 

schrijfkunst volledig onder de knie hebben, maar houdt over het 

algemeen wel enige leesvaardigheid in. Leren lezen gaat vooraf aan leren 

schrijven.55  

Ook op dit gebied zijn de regionale verschillen groot. In de 

provincies Drenthe en Groningen is de schrijfvaardigheid 80% of hoger. 

In Friesland en Noord-Holland ligt dit percentage tussen de 70% en 80%. 

Gelderland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland kennen 

percentages tussen de 60% en 70%. In Limburg en Noord-Brabant ligt 

het schrijfvaardigheidpercentage onder de 60%.56  

Onderwijsdeelname laat zich dus niet direct vertalen naar 

alfabetisering, maar over het algemeen is er sprake van een grote mate 

van minimale leesvaardigheid in Nederland in de vroege negentiende 

eeuw. Het leespubliek waar uitgevers en boekhandelaren zich op kunnen 

richten – in Noord-Nederland bestaat de bevolking tussen 1815 en 1830 

tussen de 2,1 en 2,3 miljoen mensen – is in potentie dus groot. 

 

I.3.5 Weerstand tegen Willem I en de afscheiding van België 

Uit eerder onderzoek is het beeld ontstaan van Willem I als absoluut vorst 

die een sterke mate van nationale uniformering nastreeft. Hij komt naar 

voren als autoritair en paternalistisch vorst, die regeert zonder zich veel 

aan te trekken van de publieke opinie en zonder veel contact met de natie. 

Een actief nationaal politiek leven zou hij niet zien zitten, aangezien 

oppositie tegen zijn bewind onrust in de hand zou kunnen werken. Zijn 

maatregelen op het gebied van de taal, het geloof en het onderwijs zijn 

verbindend bedoeld, maar werken uiteindelijk polariserend. Willem I 

regeert vanuit een Noord-Nederlandse visie en heeft daarbij weinig oog 

voor Zuid-Nederlandse grieven. 

De Noord-Nederlandse elite, waaronder de overheid, ziet Zuid-

Nederland als een economisch potentieel, waar de landbouw- en 

nijverheidsproducten moeten worden geproduceerd die in het noorden 

worden verhandeld. De zuidelijke elite zou zich echter niet wensen te 

schikken in deze onderdanige rol, zeker niet omdat het zuiden van 

                                                 
54 A.M. van der Woude, ‘De alfabetisering’, in: Algemene Geschiedenis der 

Nederlanden. Deel 7, Bussum 1980, 260. 
55 Knippenberg en De Pater, Eenwording, 174. 
56 Knippenberg en De Pater, Eenwording, 175. 
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oudsher een economisch moderner land met een grotere bevolking is. De 

katholieke kerk is er een machtsfactor van belang en het landsdeel voelt 

zich in sterke mate betrokken bij de Franse taal en cultuur. In de loop der 

jaren komt het toenemende zuidelijke zelfbewustzijn meer en meer op 

gespannen voet te staan met de hautaine houding van het rijksbestuur.57 

 De oppositie tegen Willem I begint en is het sterkst in het zuiden. 

Aanvankelijk heeft zij niet het karakter van een nationale 

afscheidingsbeweging, aldus Aerts.58 De problemen beginnen als de 

groeiende groep ultramontanen in de zuidelijke katholieke kerk zich rond 

1825 gaat verzetten tegen het staatsbewind als wereldlijk leider van de 

organisatie van hun religie. Tegelijkertijd komt een nieuwe generatie 

liberalen aan het woord die meer parlementaire invloed wenst en die, bij 

monde van advocaten en journalisten, de vrijheid van drukpers gebruikt 

om haar grieven te uiten in bladen als Courrier des Pays-Bas en Courrier 

de la Meuse. De oppositie ageert tegen de taalbesluiten van Willem I, die 

het Frans als taal in openbare functies wil uitbannen, waardoor het 

Franstaligen – de hoofdmoot van de hoger opgeleide zuiderlingen – aan 

carrièremogelijkheden ontbreekt. Het onderwijs wordt op wereldlijke 

leest geschoeid wat de zuidelijke katholieken een doorn in het oog is. De 

katholieken en liberalen vinden elkaar in een zogenaamd 

monsterverbond. In 1828 en 1829 maken zij massaal gebruik van het 

grondwettelijke petitierecht om hun onvrede kenbaar te maken tegen de 

eerder genoemde verordeningen. De accijnzen op bijvoorbeeld het malen 

van graan – in het zuiden een groter aandeel van het voedsel dan in het 

noorden – voeden de onvrede in het zuiden. 

De regering reageert tweeslachtig: een aantal accijnzen en de 

onderwijs- en taalbesluiten worden ingetrokken, maar parlementaire 

herziening komt er niet en de oppositiepers wordt streng aangepakt. 

Uitgevers van bladen en schrijvers van artikelen worden opgesloten, 

zoals bijvoorbeeld in Brussel gebeurt: 

 

Men meldt uit Brussel, den 29 October, dat de heeren Coché 

Momens en Ducpétiaux, de eerste uitgever en de tweede een der 

                                                 
57 A.J. Vermeersch, ‘De historische inhoud van het zogenaamde amalgaam van Noord 

en Zuid tijdens het bewind van Koning Willem I’, in: Colloquium over de 

geschiedenis van de Belgisch-Nederlandse betrekkingen tussen 1815 en 1945, Gent 

1982, 1-7. 
58 Aerts, ‘Een staat in verbouwing’, 76. 
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redacteurs van de Courrier des Pays-Bas, den vorigen dag in 

hechtenis waren genomen, beschuldigd wordende van […] 

getracht te hebben tweedragt en oneenigheid onder de burgers te 

verwekken, en Z. Exc. den minister van justitie te hebben 

belasterd.59 

 

Een jaar later blijkt vervolgens dat het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden, hoewel organisatorisch en economisch steeds meer een 

eenheid, mentaal bijzonder verdeeld is, aldus Aerts.60 Op 25 augustus 

1830 ontstaat in Brussel een straatrumoer naar aanleiding van de 

uitvoering van La muette de Portici, een opera van de Franse componist 

Daniel François Esprit Auber over een Napolitaanse volksopstand. Een 

groepje bezoekers trekt de stad in, vindt aanhang en molesteert panden 

van de regeringsgezinde pers. Het relletje groeit uit tot een omvangrijk 

volksoproer dat uiteindelijk niet is neer te slaan door de overheid. Na een 

aantal snel opvolgende ontwikkelingen is Willem I binnen minder dan 

twee maanden in de praktijk gedwongen een zelfstandige Belgische staat 

te tolereren.61 Pas in 1839 wordt die erkenning in een regulier verdrag 

erkend.62 

De weerstand die in het Zuiden ontstaat tegen de staatkundige 

eenheid met het Noorden aan het einde van de periode 1815-1830, roept 

in het Noorden reacties op. Zeker na de afscheiding is er volgens 

Mathijsen een toenemende productie van vaderlandslievende lectuur.63  

                                                 
59 Dagblad van ’s Gravenhage (31-10-1828) 130, 1. 
60 Aerts, ‘Een staat in verbouwing’, 79. 
61 Remieg Aerts, ‘Een staat in verbouwing. Van republiek naar constitutioneel 

koninkrijk, 1780-1848’, in: Remieg Aerts e.a. red., Land van kleine gebaren. Een 

politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990, Nijmegen 1999, 76-83. 
62 Voor nadere studies over de Belgische Afscheiding, zie onder meer: Frank Judo en 

Stijn Van de Perre red., De prijs van de Scheiding: het uiteenvallen van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden (1830-1839), Kapellen 2007; Peter Rietbergen en Tom 

Verschaffel, Broedertwist: België en Nederland en de erfenis van 1830, ’s-

Hertogenbosch, Leuven en Zwolle 2005; Rolf Falter, 1830: de scheiding van 

Nederland, België en Luxemburg, Tielt 2005; Els Witte, De constructie van België: 

1828-1847, Leuven 2006. 
63 Marita Mathijsen, ‘De paradox van het internationale nationalisme in Nederland’, 

in: Nele Bemong e.a. red., Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in 

de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland, Hilversum 

2010, 51. 
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I.4 Vaderlandsliefde en de nationale cultuur 

Ondanks uiteenlopende pogingen, lukt het niet om Noord en Zuid aaneen 

te smeden. De periode van 1813-1830 heeft men daarom achteraf wel 

aangeduid als een mislukt experiment.64 De problematische 

samensmelting maakt duidelijk dat de zo vurig gewenste natie misschien 

slechts in de hoofden van enkelen op een echte gemeenschap is 

gebaseerd. Een gemeenschap die, in de bewoordingen van Anderson, een 

imagined community is, waarin mensen elkaar niet allemaal kennen, 

maar wel een zekere kameraadschap met elkaar ervaren. Anderson heeft 

geconcludeerd dat de productie van nationale literatuur een unificerend 

effect kan hebben op een dergelijke gemeenschap.65 Lok en Van Zanten 

hebben laten zien dat de gewenste eenheid en rust in het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden vooral zijn nagestreefd door nationale 

normen en waarden te benadrukken. Dat onderdeel van het proces van 

natievorming in Nederland in de vroege negentiende eeuw is door Van 

Sas als volgt omschreven:  

 

[…] nationaal gevoel en nationale gevoeligheden [worden] 

gesocialiseerd onder een veel grotere groep, waarbij – 

oneerbiedig gezegd – ‘halfintellectuelen’ als onderwijzers, 

journalisten, schrijvers en dichters een belangrijke rol spelen: de 

clichémannetjes die het Nederlandse nationalisme en de nationale 

cultuur tijdens de lange negentiende eeuw hebben vormgegeven 

in termen van de mythe van de Gouden Eeuw.66 

 

Die ‘halfintellectuelen’ zijn met andere woorden verantwoordelijk voor 

de toename van nationale thematiek in de cultuuroverdracht, zoals in 

boeken en tijdschriften rond 1815-1830. Volgens Leerssen komt er een 

mentaliteit tot ontwikkeling waarin de geschiedenis van een land niet 

langer enkel om de leiders van het land draait, maar veel meer om ‘de 

natie’ als geheel. ‘Het volk’ wordt gezien als de basis van de 

maatschappij. Zo ontstaat een maatschappijvisie waarin etnische afkomst 

en de staatkundige grenzen van de samenleving verstrengeld zijn, aldus 

                                                 
64 Aerts, ‘Een staat in verbouwing’, 61. 
65 Benedict Anderson, Imagined communities. Reflections on the origin and spread of 

nationalism, London 2006. 
66 N.C.F. van Sas, ‘Nederland. Een historisch fenomeen’, in: Idem, De metamorfose 

van Nederland. Van oude orde naar moderniteit 1750-1900, Amsterdam 2005, 46-47. 
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Leerssen. Dergelijke nationalistische ideeën komen tot uiting in 

historische romans die in de vroege negentiende eeuw in toenemende 

mate op de boekenmarkt verschijnen zoals de romans van de Schotse 

schrijver Walter Scott. Deze boeken hebben lezers de mogelijkheid 

geboden zich te identificeren met een nationaal cultureel gedeeld en in 

essentie dus ‘eigen’ verleden.67 

 Het is niet zo dat deze vorm van cultureel nationalisme op 

werkelijke gronden gebaseerd is. Soms pretenderen de producenten van 

culturele producten te wijzen op een nationale traditie, terwijl er juist 

sprake is van een aanpassing of uitvinding van een dergelijk gedeeld 

verleden.68 

In Nederland verschijnen in die periode bijvoorbeeld de 

Verhandeling over het belangrijke van Hollands grond en oudheden voor 

gevoel en verbeelding van David Jacob van Lennep in 1827, de 

Nederlandsche Legenden van Jacob van Lennep in 1828 en De 

Schildknaap, een oorspronkelijk historisch romantisch verhaal van 

Margaretha de Neufville in 1829.69 In zijn verhandeling roemt D.J. van 

Lennep de Hollandse natuur, gevarieerd en eenvoudig, als bron van 

inspiratie voor gevoel en verbeelding. De auteur ziet in de natuur 

symbolen van een gedenkwaardig gedeeld nationaal verleden.70 Volgens 

Bank heeft de opwekking van zulke nationale denkbeelden in teksten een 

nuttige en aangename invloed op de lezers, omdat elke herinnering de 

                                                 
67 Leerssen, Nationaal denken in Europa, 76-79. 
68 Ernest Gellner, Nations and Nationalism, second edition, Ithaca 2006, 55. Het is 

van belang te wijzen op de nog bredere context van mijn onderzoek: de studie naar 

nationalisme. Mijn onderzoek is gericht op een klein onderdeel van de letterkundige 

wereld, de lectuuraanschaf in leesgezelschappen en ik plaats deze in de context van de 

maatschappelijke, staatkundige ontwikkelingen ten tijde van het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden. Daarmee raakt het onderzoek aan de studies zoals van Leerssen die 

in dit hoofdstuk zijn aangehaald. Het onderzoeksterrein is vanzelfsprekend breder en 

mijn onderzoek sluit zo beschouwd aan bij onderzoek van bijvoorbeeld Benedict 

Anderson, Ernest Gellner, Eric Hobsbawm en Miroslav Hroch, die allen het belang 

van cultuurdragers en culturele producten in natievormende processen benadrukken. 

In dit inleidende hoofdstuk is ervoor gekozen om hun nationalismegerelateerde 

theorieën niet volledig uiteen te zetten, maar de nauwer verwante studies van onder 

andere Leerssen als voornaamste theoretisch kader te presenteren. 
69 Joep Leerssen, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening 

van Nederland 1806-1890, Nijmegen 2006, 60. 
70 D.J. van Lennep, Verhandeling over het belangrijke van Hollands grond en 

oudheden voor gevoel en verbeelding, s.l. [ca. 1828]. 
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vaderlandsliefde zou voeden en als gevolg daarvan deze deugd tot 

werkzame kracht verheffen.71 

 

 Groeiend historisch besef 

Doordat het besef van een gedeeld nationaal verleden aan terrein wint, 

zien mensen volgens Weichlein allerlei historische onderwerpen in 

toenemende mate tot gemeenschappelijk ‘vaderlands’ erfgoed. 

Negentiende-eeuwers maken een koppeling tussen ‘traditie’ en het 

‘nationale’ door overeenkomsten te zien tussen opvattingen uit het 

verleden en in het heden. Een traditie demonstreert voor hen dat met 

eerdere generaties in feite dezelfde normen en waarden worden gedeeld. 

Dergelijk historisch besef schiet wortel in Europa in de onzekere periode 

na de Napoleontische oorlogen en op het moment dat technologische en 

politieke ontwikkelingen de samenleving snel doen veranderen. De natie 

blijft in deze periode nog wel vooral een ideaal, een cultureel concept, en 

wordt nog niet gebruikt voor de aanduiding van een politieke orde.72 

Religieus, economisch en cultureel staan Limburg, delen van Brabant en 

Zeeland, Twente en het oostelijk deel van het rivierengebied ook ver af 

van het kerngebied van de Nederlandse staat: Holland.73 Een 

bovenregionale oriëntatie en de grootste verbondenheid met het 

vaderland, is vooral te vinden onder de protestantse burgerij in de steden 

van Holland.74 

De genoemde maatschappelijke behoefte aan harmonie sluit 

volgens Leerssen aan bij de romantische blik op het verleden, waarin 

men een nastrevenswaardig traditioneel gemeenschapsleven ziet.75 

Volgens Van Sas huldigen de staatsmannen in het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden al de opvatting dat het land zijn prestige aan het 

gemeenschapsleven van de Gouden Eeuw ontleent,76 hoewel volgens 

                                                 
71 J.Th.M. Bank, Het roemrijk vaderland. Cultureel nationalisme in Nederland in de 

negentiende eeuw, ’s-Gravenhage 1990, 33-34. 
72 Siegfried Weichlein, ‘Cosmopolitanism, Patriotism, Nationalism’, in: Tim Blanning 

en Hagen Schulze red., Unity and Diversity in European Culture c. 1800, Oxford 

2006, 77. 
73 Knippenberg en De Pater, Eenwording, 31. 
74 Knippenberg en De Pater, Eenwording, 37. 
75 Leerssen, Nationaal denken in Europa, 80-83. 
76 N.C.F. van Sas, ‘De mythe Nederland. Nationaliteit in de schaduw van de Gouden 

Eeuw’, in: Idem, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit 

1750-1900, Amsterdam 2005, 557. 
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Beyen en Majerus deze mythologisering van de Gouden Eeuw vooral pas 

ná 1830 te situeren is.77 De normen en waarden die zijn toegedicht aan 

de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zijn destijds 

wel getypeerd – naar een romanpersonage van E.J. Potgieter – als de 

‘Jan-Salie-geest’. Zo zijn er aan de ene kant nastrevenswaardige deugden 

als milddadigheid, huiselijkheid, godvruchtigheid, verdraagzaamheid, 

eenvoudigheid, vaderlandsliefde en Oranjegezindheid. Aan de andere 

kant luidt de kritiek dat de Nederlanders bekrompen zijn, evenals 

kleinburgerlijk en niet vatbaar voor kunst, schoonheid en geestdrift.78 

 

 Nationalisme en literatuur 

Leerssen heeft laten zien dat schrijvers in het culturele klimaat van de 

vroege negentiende eeuw weinig belang hechten aan authenticiteit van 

geschiedschrijving in bijvoorbeeld romans. Men probeert in die tijd het 

verleden in te zetten voor eigentijdse doelen, waardoor de scheidingslijn 

tussen ‘echt’ en ‘verzonnen’ vervaagt.79 Geschiedschrijving, al dan niet 

romantisch, dient vooral om vaderlandsliefde aan te wakkeren, aldus 

Leerssen.80 De ontwikkeling van de totstandkoming van een 

maatschappelijk gedeelde nationale identiteit en de breed gedeelde 

behoefte aan een harmonieuze samenleving zijn dus zowel onderdelen 

van expliciete vaderlandsliefde als van cultureel nationalisme, de idee 

dat de natie bestaat uit een door taal en cultuur verbonden gemeenschap. 

Het aantal leesboeken, bloemlezingen en historische bloemlezingen, op 

basis van vaderlandse literatuur(geschiedenis) neemt flink toe tussen 

1820 en 1840.81 Ze worden voornamelijk ingezet voor taal- en 

leesonderwijs, maar introduceren ook het vaderland als onderwerp onder 

de schoolgaande jeugd. 

                                                 
77 Marnix Beyen en Benoît Majerus, ‘Weak and Strong Nations in the Low Countries: 

National Historiography and its “Others” in Belgium, Luxembourg and the 

Netherlands in the Nineteenth and Twentieth Centuries’, in: Stefan Berger en Chris 

Lorenz red., The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in National 

Histories, London 2008, 284. 
78 G.J. Johannes, De lof der aalbessen. Over (Noord-)Nederlandse literatuurtheorie, 

literatuur en de consequenties van kleinschaligheid 1770-1830, Den Haag 1997, 7. 
79 Leerssen, Nationaal denken in Europa, 94. 
80 Leerssen, Nationaal denken in Europa, 96. 
81 G.J. Johannes, Dit moet u niet onverschillig wezen! De vaderlandse literatuur in het 

Noord-Nederlands voortgezet onderwijs 1800-1900, Nijmegen, 2007, 39. 
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Uit de eerder genoemde politieke maatregelen blijkt dat de 

Nederlandse overheid tussen 1815 en 1830 actief probeert een natie te 

scheppen uit twee verschillende landen met een gefragmenteerd politiek 

en cultureel verleden. Bovendien is het denkbaar dat na een tijd van 

overheersing door een vreemde mogendheid vaderlandsliefde niet alleen 

intensiever wordt beleefd, maar ook tot uiting komt. Uit eerder 

onderzoek is naar voren gekomen dat nationale sentimenten en 

kenmerken dankzij literatuur worden overgebracht op de inwoners van 

het koninkrijk, die door het lezen daarvan worden opgevoed tot ware 

vaderlanders.82 ‘Onder “nationale” literatuur moest worden verstaan: 

originele literatuur; teksten geschreven in zuiver Nederlands, niet-

vertaald en ook bij voorkeur zich afspelend op vaderlandse bodem, met 

vaderlandse personages en beschrijving van de eigen zeden en 

gewoontes.’83 Volgens Mathijsen zijn er in de jaren na 1815 en in de 

aanloop naar 1830 piekperioden in de publicatie van vaderlandslievende 

geschriften.84 Deze piekperioden van nationalistische publicatiedrift 

sluiten nauw aan bij twee perioden in de vroeg negentiende eeuw waarin 

nationaal toneel in Nederland populariteit geniet.85 Volgens Jensen 

weten dit soort romans, dichtbundels en toneelwerk veel publiek te 

bereiken.86 In dit onderzoek zijn vier recente studies naar een selectie uit 

de productiezijde van de boekenmarkt gebruikt als referentiekader.87  

 

 

                                                 
82 Francien Petiet, ‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’. De creatie van 

literair erfgoed in Nederland, 1797-1845, proefschrift Universiteit van Amsterdam 

2011, 188; Willem van den Berg, ‘Verbeelding van het vaderland’, in: N.C.F. van Sas 

red., Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940, Amsterdam 199, 

310. 
83 Francien Petiet, ‘“Ieder mensch toch is verpligt om zijn vaderland lief te hebben.” 

Het streven naar nationaal geluk in de eerste decennia van de negentiende eeuw’ in: 

Lotte Jensen en Lisa Kuitert red., Geluk in de negentiende eeuw, Amsterdam 2009, 

188. Petiet baseert haar definitie van ‘nationale’ literatuur op recensies van literaire 

werken in diverse tijdschriften uit de eerste decennia van de negentiende eeuw. 
84 Mathijsen, ‘De paradox van het internationale nationalisme’, 51-52. 
85 Jensen, Verheerlijking van het verleden, 144-148. 
86 Jensen, Verheerlijking van het verleden, 21. 
87 Deze vier studies zijn: Jensen, Verheerlijking van het verleden; Krol, De smaak der 

natie; Petiet, ‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’; Rock, Papieren 

monumenten. 
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Deze studies richten zich op: 

 

 Vaderlandse helden 

 Nederlandse literatuur en literatuurgeschiedenis 

 Nieuwe edities van Nederlandse literatuur 

 Huiselijkheid 

 

Vaderlandse helden 

De omwenteling van 1813 opent de sluizen van de nationaal getoonzette 

boekproductie en aanhankelijkheidsbetuigingen aan het geliefkoosde 

vaderland komen in de daaropvolgende jaren van de pers. Precieze 

aantallen noemt zij niet, maar volgens Mathijsen verdringen uitgevers, 

dichters, schoolmeesters en dominees elkaar bij het op de markt brengen 

van stapels vaderlandslievende bundels.88 De afscheiding van België 

roept vergelijkbare nationalistische sentimenten op. Veel 

literatuurhistorici suggereren dat in de periode tussen 1813 en 1830 de 

vaderlandslievende letteren de harten van de Nederlanders blijven 

veroveren. Met betrekking tot die tussenliggende periode: ‘Voor 

literatuur was een bijzondere rol weggelegd in het opwekken van 

nationale gevoelens bij de lezer,’ aldus Petiet.89 Volgens Jensen vormt 

literatuur mogelijk zelfs het belangrijkste middel om in de jaren 1815-

1830 een gevoel van onderlinge verbondenheid tussen de Nederlanders 

te stimuleren. ‘Juist de literatuur speelde immers in op het gevoel van de 

mensen: een gedicht raakte de toehoorders rechtstreeks, een toneelstuk 

bespeelde de emoties van het publiek en een roman sleepte de lezers 

mee.’90 

 

 Nederlandse literatuur en literatuurgeschiedenis 

Rond 1800 neemt de belangstelling voor het nationale literaire erfgoed 

toe. Oude literatuur, zoals werken uit de zeventiende eeuw van 

bijvoorbeeld Vondel, worden opnieuw onder de aandacht gebracht. Dat 

is niet het doel op zich, maar een middel om contemporaine idealen te 

ondersteunen, zoals het stimuleren van vaderlandse gevoelens. Met name 

                                                 
88 Mathijsen, ‘De paradox van het internationale nationalisme’, 51. 
89 Petiet, ‘“Ieder mensch toch is verpligt”, 188. 
90 Jensen, Verheerlijking van het verleden, 208. 
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in de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wordt deze 

literatuur ingezet om mensen op te voeden tot heuse nationale burgers.91 

De debatten over het literaire erfgoed van Nederland vinden rond 1800 

bovendien steeds meer plaats in de publieke ruimte, waardoor de oude 

Nederlandse literatuur een groeiende bekendheid krijgt. De aandacht is 

inmiddels niet enkel meer gericht op dichterlijke kwaliteit, maar in 

toenemende mate ontstaat een voorkeur voor Nederlandse auteurs uit het 

verleden vanwege de inhoud van hun teksten. Men beschouwt auteurs als 

Vondel en Huygens steeds meer als ideale vaderlanders en met name na 

1813 dienen ze als voorbeeld voor de ‘opvoeding van de natie’.92 

In de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 

verschijnen in korte tijd opvallend veel literatuuroverzichten op de 

markt: boeken waarin de geschiedenis van de Nederlandse literatuur aan 

bod komt, met onder meer beschrijvingen van literaire ontwikkelingen, 

portretten van oude auteurs, beschouwingen over stijl en (fragmenten) 

oude poëzie en proza. Deze boeken maken onderdeel uit van een trend: 

in de vroege negentiende eeuw neemt de aandacht voor het literaire 

erfgoed toe en literatuuroverzichten worden dan ook steeds 

populairder.93 Hoewel er van professionele neerlandici in die periode nog 

geen sprake is, is deze tijd toch te kenschetsen als de beginperiode van 

de literaire geschiedschrijving in Nederland, waar men in bijvoorbeeld 

Engeland, Frankrijk en Duitsland al decennia eerder mee was begonnen. 

Dit proces sluit aan bij het groeiende historische bewustzijn en de 

opkomst van het nationalisme.94 De opkomst van de 

literatuuroverzichten in de vroege negentiende eeuw ligt aan de basis van 

de vorming van de latere literaire canon van Nederland. 

Uit recensies blijkt dat eigentijdse auteurs als Rhijnvis Feith, 

Willem Bilderdijk, Hendrik Tollens en Adriaan Loosjes positief worden 

gewaardeerd, maar ze vormen slechts een dun bovenlaagje in het licht 

van de totale boekproductie. Bovendien, zo luidt de destijds 

veelgehoorde kritiek, geeft het leespubliek te vaak de voorkeur aan 

                                                 
91 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 21. 
92 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 24-25. 
93 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 15. 
94 Nico Laan, Het belang van smaak. Twee eeuwen academische 

literatuurgeschiedenis, Amsterdam 1997, 36; Lisa Kuitert, ‘Literair erfgoed: van oude 

vodden en klassieken’, in: Frans Grijzenhout red., Erfgoed. De geschiedenis van een 

begrip, 209.  



 

   

 

- 37 - 

buitenlandse lectuur, al dan niet in vertaling. Zelfs de navolging van 

klassieke auteurs wordt in recensies aangemerkt als oorzaak voor het 

verval van de waardering voor de vaderlandse auteurs.95 Boekverkoper 

en later hoogleraar Jan ten Brink brengt dat als volgt onder woorden: 

 

Dat toch onze Letterkunde van toen af, daar een vondel en 

anderen het voorbeeld van den Muider Drost vlytig navolgden, 

ene nieuwe gedaante heeft gekregen, en uit haren eerste 

armoedigen staat tot enen aanmerkelyken rykdom van 

denkbeelden en sieraden is opgekomen, zal elk, die in de 

Letterkundige geschiedenis van ons Vaderland geen vreemdeling 

is, geredelijk toestemmen, en tevens den weldadigen invloed van 

de beöeffening der Grieksche en Latijnsche schriften op de 

beschaving van den smaak, en de bevordering van ware 

wetenschap onder onze Natie, moeten erkennen.96 

 

Ten Brink maakt de vaderlandse literatuur ondergeschikt aan de 

klassieke teksten, door te wijzen op de positieve invloed van klassieke 

teksten voor de ontwikkeling van smaak en wetenschap. 

 

 Meer waardering voor het literaire erfgoed 

Rond 1800 vindt een kentering plaats in de opvattingen over de 

Nederlandse letterkundige productie. Aanvankelijk wordt de aandacht 

voor het literaire verleden van het vaderland gevoed door negatieve 

gevoelens over de eigentijdse literatuur. In het eerste decennium van de 

negentiende eeuw vindt een omslag plaats in het denken over literatuur: 

van een gevoel van onvrede over de staat van de vaderlandse literatuur 

groeit juist de belangstelling en waardering voor de nationale letteren 

enorm. Dit hangt met name samen met een herwaardering van de eigen, 

Nederlandse cultuur in die periode en in het verlengde van deze 

herwaardering worden lettervruchten van eigen bodem positiever 

beoordeeld.97 

                                                 
95 Petiet‘Een voldingend bewijs’, 26, 33-34. 
96 Petiet‘Een voldingend bewijs’, 30-31: Jan ten Brink, Bibliotheek van oude 

letterkunde, Amsterdam 1802, v. Deze Jan ten Brink is overigens níét de letterkundige 

en hoogleraar die leefde van 1834 tot 1901. 
97 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 39-40. 
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 Uit het onderzoek van Petiet blijkt dat er een ontwikkeling is. In 

de periode voorafgaand aan 1813 stimuleren auteurs vaderlandsliefde 

door in hun teksten de Gouden Eeuw te presenteren als een roemrijk 

collectief verleden. Na de bevrijding van de Fransen verandert de 

invalshoek van de auteurs: het verleden wordt gezien als een glorierijke 

periode met nastrevenswaardige normen en waarden waarnaar men kan 

terugkeren. Literatuur fungeert dan niet langer enkel om vaderlandse 

gevoelens op te wekken, maar wordt ingezet om de nationale identiteit te 

bevestigen.98  

 Veel van de literatuuroverzichten zijn niet bestemd voor 

beginnende lezers, maar wel voor een algemeen publiek.99 Voorbeelden 

van literatuurgeschiedenissen zijn Beknopte geschiedenis der letteren en 

wetenschappen in de Nederlanden van N.G. van Kampen, waarin hij 

onder meer de ontwikkelingen van letterkundige genres en terreinen van 

wetenschap uiteenzet, en Biographisch anthologisch en critisch 

woordenboek der Nederduitsche dichters van P.G. Witsen Geysbeek, 

waarin hij biografische schetsen presenteert van Nederlandse 

letterkundigen. Aangezien Nederlandse taal- en letterkunde een nieuw 

vak aan de universiteiten betreft, bestaat er nog geen studiemateriaal. 

Diverse hoogleraren nemen daarom zelf het initiatief tot het samenstellen 

van handboeken, overzichten en bloemlezingen, zoals L.G. Visscher 

tussen 1820 en 1822 en B.H. Lulofs in 1820.100 Verder verschijnen er 

boeken gericht op specifieke doelgroepen, zoals vrouwen, armen of de 

jeugd, met als doel alle geledingen van de samenleving te betrekken bij 

de verspreiding van de nationale identiteit.101 Maar de vraag is of deze 

boeken hun doelgroepen ook bereiken. Hebben Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen bijvoorbeeld deze literatuurgeschiedenissen en 

bloemlezingen aangeschaft? 

 

 Nieuwe edities van oude Nederlandse literatuur 

De belangstelling voor literair erfgoed blijkt ook uit het werk van de taal- 

of letterkundigen die oude, soms vergeten Nederlandstalige teksten uit 

het verleden bestuderen en opnieuw uitgeven. In toenemende mate 

                                                 
98 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 50. 
99 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 86. 
100 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 90. 
101 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 97. 
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houden zij zich bezig met het terrein van de middeleeuwse poëzie. Steeds 

vaker kiezen zij ervoor om fictioneel werk uit het verleden te bestuderen 

en in nieuwe edities uit te geven. Juist in de fictionele elementen uit die 

nieuwe edities herkennen tijdgenoten nationale, door de eeuwen heen 

overgeleverde, normen en waarden. Dit is de koppeling tussen een zeker 

gevoel van nationale identiteit en traditie, die tijdgenoten in toenemende 

mate ervaren. In het recent verschenen Papieren monumenten van Rock 

is de geschiedenis van de editiewetenschap in Nederland beschreven. 

 De bezorging van oude teksten neemt dankzij ontwikkelingen in 

de volkstaalfilologie rond 1800 toe.102 Zowel de overheid als 

particulieren zetten zich in om, via onder andere publicaties en het 

onderwijs, de oude vaderlandse letterkunde hernieuwd onder de aandacht 

te brengen van de Noord-Nederlanders.103 Het netwerk van geleerden die 

zich hiermee bezighouden, krijgt een hechtere structuur en wordt 

gaandeweg een instituut dat gestalte krijgt in de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde. De leden daarvan werken als collectief 

samen met de leden van de Tweede Klasse van het Koninklijk 

Instituut.104 

 Jacob Arnold Clignett bezorgt in zijn nieuwe reeks tekstedities 

Bijdragen tot de oude Nederlandsche letterkunde onder meer de 

verzameling Middelnederlandse vertalingen van de fabels van Aesopus: 

Esopet. Clignett is dan de eerste die de blik op middeleeuwse fictie richt 

en daarmee aansluit bij de zoektocht naar een Nederlandse literaire 

traditie.105 

 Andere editeurs zijn de jonge Antwerpse filoloog Jan Frans 

Willems, theologiestudent Gilles D.J. Schotel en vertaler, dichter en 

toneelschrijver Witsen Geysbeek. Witsen Geysbeeks edities bevatten 

hoofdzakelijk bekende zeventiende-eeuwse auteurs zoals P.C. Hooft, 

Johannes Vollenhove, Johannes Antonides van der Goes en Jacob Cats. 

Het doel dat Witsen Geysbeek voor ogen heeft is dat de teksten weer 

gelezen worden, waarbij actuele nuttigheid zijn voornaamste intentie is: 

correcties van eerdere drukken of restauratie van oude teksten 

interesseert hem in het geheel niet. Er ontstaat een nieuwe, sterkere band 

                                                 
102 Rock, Papieren monumenten, 207. 
103 Kuitert, ‘Literair erfgoed’, 205-206. 
104 Rock, Papieren monumenten, 207.  
105 Rock, Papieren monumenten, 227. 
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tussen de letterkunde en het vaderland. Deze ontwikkeling is 

aangezwengeld door de Duitse filoloog August Heinrich Hoffmann von 

Fallersleben die in een open brief in de Algemeene konst- en letter-bode 

Nederlandse wetenschappers oproept om de eigen taal en gewoontes in 

ere te houden of met historisch onderzoek te ontdekken.106 Het doel 

daarvan is om een nationale, letterkundige traditie bloot te leggen. Dit 

historistische perspectief leidt tot de nieuwe gedachte dat het vaderland 

niet enkel in hoogstaande literaire werken bestaat, maar ook in volkse 

vertellingen en oude epische teksten.107  

 De publicatie van Bilderdijks Taal- en dichtkundige 

verscheidenheden is een resultaat van dit nieuwe perspectief, waarin een 

koppeling wordt gelegd tussen een zo precies mogelijke tekstbezorging 

van oude teksten en een nationalistisch, historistisch doel. Tussen 1821 

en 1823 verschijnen vier delen van de Taal- en dichtkundige 

verscheidenheden, gevolgd door vier delen Nieuwe taal- en dichtkundige 

verscheidenheden in 1824 en 1825. Daarin zijn enkele oude 

tekstfragmenten opgenomen, waaronder fictionele teksten, naast allerlei 

andere taal- en letterkundige stukken. Bilderdijk probeert in zijn 

tekstbezorging zo empirisch mogelijk te werk te gaan, door zoveel 

mogelijk de originele tekst van de handschriften te benaderen.108  

De vraag dringt zich op of de edities van middeleeuwse en 

zeventiende-eeuwse teksten ook buiten de kring van de filologen, 

genootschappen als de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en 

instituten als de Tweede Klasse bekendheid verwerven. 

 

 Huiselijkheid als vaderlands thema 

In het eerste decennium van de negentiende eeuw komen de romans van 

de eerder genoemde Adriaan Loosjes tegemoet aan de toenemende 

vaderlandsliefde. Romanpersonages die typisch vaderlandse normen en 

                                                 
106 Hoffmann von Fallersleben, ‘Over de Oude Nederlandsche Letterkunde’, in: 

Algemeene konst- en letter-bode 1821, 162-188, 310-315, 371-377; Hoffmann von 

Fallersleben, ‘Vervolg en slot der opgave van Oud Hollandsche Dichtwerken’, in: 

Algemeene konst- en letter-bode 1822, 88. 
107 Rock, Papieren monumenten, 255-256. In het historisme is de geschiedschrijving 

een aparte wetenschap en niet, zoals tot ongeveer 1800 wordt aangenomen, een 

literair genre. In het historisme bestuderen geschiedschrijvers primaire bronnen uit het 

verleden om te proberen tot een objectieve reconstructie van het verleden te komen. 
108 Rock, Papieren monumenten, 281-282. 
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waarden tot uiting brengen, vallen in de smaak bij het publiek. Een van 

die normen is de huiselijkheid, die in die tijd als typische karaktertrek 

van de Nederlanders wordt beschouwd. Huiselijkheid sluit om te 

beginnen aan bij optimistische economische vooruitzichten: nijverheid 

en spaarzaamheid als onderdelen van huiselijkheid passen bij het 

gewenste herstel van het land. Ook roept de term gevoelens van 

welbehagen en tevredenheid binnenshuis met het gezin op, wat aansluit 

bij de contemporaine roep om een rustig, gematigd leven. Ten slotte sluit 

de verheerlijking van huiselijkheid aan bij de wens voor een 

harmonieuze, burgerlijke samenleving.109 

Ook in romans van de Duitse auteur August Lafontaine 

herkennen de lezers een huiselijke moraal, die aansluit bij de typisch 

vaderlands geachte huiselijkheid.110 In het verlengde van de 

aanzwellende kritiek op de populariteit van vertalingen op de 

Nederlandse boekenmarkt, begint ook de kritiek toe te nemen op de grote 

stroom romans van Lafontaine. Rond 1800 is zijn werk een ware rage, 

maar zeker bij aanvang van het tweede decennium van de negentiende 

eeuw plaatsen recensenten steeds meer vraagtekens bij de originaliteit en 

authenticiteit van zijn boeken.111 

 

 Huiselijkheid en de natie 

De kritiek op vertalingen, waaronder die van Lafontaine, opent de 

boekenmarkt voor herdrukken van werk van Loosjes, waarin vaderlandse 

huiselijkheid sterk wordt uitgebeeld.112 Loosjes’ roman Maurits 

Lijnslager voldoet volgens sommige recensenten nog te weinig aan dit 

ideaal omdat de hoofdpersoon teveel buitenlanders ontmoet, maar in zijn 

Hillegonda Buisman figureren volgens kritische recensenten genoeg 

degelijke vaderlanders.113 Ondanks de kritiek worden beide boeken door 

de recensenten overwegend positief ontvangen, aangezien ze doorspekt 

zijn met de zo gewenste zeventiende-eeuwse grootsheid van Nederland. 

Romans die Loosjes situeert in de late zeventiende eeuw, waarin volgens 

recensenten het verval van het land is ingezet, worden aanmerkelijk 

minder positief ontvangen, zoals Robbert Hellemans – hoewel deze nog 

                                                 
109 Krol, De smaak der natie, 50-51. 
110 Krol, De smaak der natie, 181. 
111 Krol, De smaak der natie, 182. 
112 Krol, De smaak der natie, 183. 
113 Krol, De smaak der natie, 183. 
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wel goed scoort vanwege de weerstand die door romanpersonages wordt 

geboden tegen vreemde normen en waarden – en de roman Johannes 

Wouter Blommesteyn.114 

 Het debuut van Fenna Mastenbroek, Lectuur voor vrouwen, 

wordt in de pers geprezen vanwege het echt oud-Nederlandse gevoel, in 

de trant van Petronella Moens, Betje Wolff en Aagje Deken. Toch zou 

Mastenbroek’s Wilhelmina Noordkerk, waarin het hoofdpersonage een 

toonbeeld is van eenvoud en huiselijkheid, wellicht te plat en realistisch 

zijn.115 

 Ook tussen 1820 en 1830 blijven recensenten hun voorkeur uiten 

voor romans waarin de nationaliteit tot uitbeelding komt, met als reden 

dat zulke romans de instroom van buitenlandse zeden zouden 

tegenhouden. In het derde decennium van de negentiende eeuw neemt 

het aantal vertaalde buitenlandse romans per jaar toe, wat onder kritische 

recensenten zorgt voor een hernieuwde positieve belangstelling voor 

romans met vaderlandse normen en waarden zoals huiselijkheid. Een 

voorbeeld van een roman die deze norm hoog in het vaandel heeft staan, 

is De kleine Pligten van M.J. de Neufville. Dat huiselijkheid tot de 

hoofdthema’s van de roman behoort, maakt de volgende passage 

duidelijk: 

 

[…] daar zit ik nu met de pen in de hand in mijne zijkamer aan 

mijn lief, klein, blinkend gepolituurd tafeltje, terwijl mijn man bij 

ons helder brandend vuurtje op zijne wijze bezig is. Misschien 

vindt gij het kinderachtig, maar ik moet bekennen, dat ik 

onbeschrijvelijk veel genoegen vind in het gevestigd zijn op 

eigene have, en in het aanschouwen en gebruik maken van allerlei 

dingen die mij zelve toebehooren.116 

 

In de Vaderlandsche letter-oefeningen is men zelfs van mening dat het 

boek volledig tegemoet komt aan de voorwaarden van conservering van 

het nationale gedachtegoed.117 Toch blijkt niet enkel oorspronkelijk 

Nederlandse lectuur te voldoen aan de eisen die door de kritische pers 

                                                 
114 Krol, De smaak der natie, 185. 
115 Krol, De smaak der natie, 186-187. 
116 M.J. de Neufville, De kleine pligten. Eene oorspronkelijke zedelijke voorstelling in 

brieven uit het begin der negentiende eeuw Derde Deel, Amsterdam 1827, 25. 
117 Vaderlandsche letter-oefeningen (1824) 459. 
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zijn gesteld aan huiselijke lectuur. De vertalingen uit het Duits van 

Heinrich Clauren’s Tafereelen van Huisselijk Geluk en Huwelijksliefde 

bevorderen huiselijkheid volgens sommige critici zelfs het beste.118 

Tegelijkertijd oordelen steeds meer recensenten überhaupt positief over 

romans, ongetwijfeld beïnvloed door de vertalingen van boeken van 

Walter Scott. Desondanks hecht volgens andere critici het Nederlandse 

leespubliek nog te zeer aan vertalingen van Duitse verhalen, zoals van 

Lafontaine en Clauren.119 Huiselijke thematiek zou niet meer zoals 

voorheen vanzelfsprekend leiden tot een succesvolle beoordeling van 

een boek. Andere overwegingen, zoals een uitstekende stijl, worden 

gedurende dit decennium steeds meer een voorwaarde voor een goede 

recensie. Het vertaalde werk De Leraar van Wakefield van de Ierse 

dichter en schrijver Oliver Goldsmith, waarin huiselijke taferelen tot de 

romansetting behoren, wordt daarom positief beoordeeld.120 

Op basis van de studies over vaderlandse helden, 

literatuurgeschiedenis, edities en huiselijkheid, ontstaat het beeld dat 

vaderlandsliefde en boekproductie hand in hand lijken te gaan in de 

periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Maar de vraag 

blijft: in hoeverre tonen de lezende Nederlanders belangstelling voor 

deze lectuur? Daarvoor gaan we te rade bij de toenmalige 

leesgezelschappen. Wat voor betekenis kunnen we hechten aan de 

leesgezelschappen als het gaat om voorkeur voor boeken? De vraag is 

vanuit welk theoretisch kader we de leesgezelschappen kunnen 

benaderen. 

 

 Leesgezelschappen 

Naar aanleiding van eerder onderzoek is geconcludeerd dat er 

verschillende redenen zijn om lid te worden van een leesgezelschap.121 

Zo wordt men bijvoorbeeld lid vanwege economische motieven, maar 

vooral omdat men zich in gelijkgestemd gezelschap kan ontplooien. Dit 

verlichte ideaal, zelfontplooiing, wordt vervolgens ingezet ten behoeve 

                                                 
118 Krol, De smaak der natie, 255. 
119 Krol, De smaak der natie, 255. 
120 Krol, De smaak der natie, 256. 
121 Lizet Duyvendak, ‘Door lezen wijder horizont’. Het Haags damesleesmuseum, 

Nijmegen 2003, 19. 
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van de gemeenschap.122 Zowel het lidmaatschap als het lezen op zichzelf 

zouden ook statusverhogend kunnen zijn. In hoeverre deze motieven ten 

grondslag liggen van het lidmaatschap van leesgezelschappen tussen 

1815 en 1830, zal nog moeten blijken. 

Bestudering van leesgezelschappen kan informatie verschaffen 

over het lezen door groepen mensen. Individuele voorkeuren spelen dan, 

zo valt aan te nemen, geen of een minder grote rol. Uit het onderzoek van 

Kloek en Mijnhardt naar de boekhandelaar in Middelburg blijkt dat de 

aanschaf ten behoeve van leesgezelschappen voornamelijk bestaat uit 

romans, reisbeschrijvingen, historische lectuur en tijdschriften.123 Deze 

lectuur wil men klaarblijkelijk maar één keer lezen en hoeft men dan niet 

in eigendom te bezitten. Godsdienstige werken echter, die veel 

intensiever worden geraadpleegd, zijn voorbehouden aan individuele 

lezers. 

 De leesgezelschappen zijn vanwege dit koopgedrag door Kloek 

en Mijnhardt gekenmerkt als organisaties voor de gezeten burgerij.124 De 

onderste laag van de bevolking zal zijn bediend door ideële 

leesbibliotheken. De in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van ’t 

Algemeen speelt in de ontwikkeling van deze leesbibliotheken een 

belangrijke rol. Er worden talloze Nutsbibliotheken opgericht – in 1840 

zijn het er al 200 – waar moreel verantwoorde, leerzame leesboeken 

zonder kosten of voor een lage prijs kunnen worden geleend.125 

Daarnaast komen de commerciële winkelbibliotheken tot bloei. De 

initiatiefnemers hiervan zijn boekhandelaren, die de mogelijkheid tot 

lenen zien als een welkome additionele bron van inkomsten en een 

                                                 
122 Gebaseerd op: W. Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs. 

Ontwikkelingslijnen van opvoeding en onderwijs in Noord-Nederland in de achttiende 

eeuw’, in: Onderwijs en opvoeding in de achttiende eeuw, Amsterdam 1982, 3-39; J.J. 

Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘Lezersrevolutie of literaire socialisatie’, in: Handelingen 

van het filologencongres 41 (1993), 211-224; Willem van den Berg, ‘Sociabiliteit, 

genootschappelijkheid en de orale cultus, in: M. Spies red., Historische letterkunde. 

Facetten van vakbeoefening, Groningen 1986, 151-170; C.B.F. Singeling, Gezellige 

schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750-

1800, Amsterdam 1991. 
123 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 62. 
124 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 85. 
125 W.W. Mijnhardt en A.J. Wichers red., Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen 

particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderjarig 

bestaan van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Edam 1984. 
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manier om winkeldochters te slijten en klanten te binden. Er moet dan 

wel aan de specifieke vraag van het niet bijzonder kapitaalkrachtige 

publiek worden voldaan. Men kan er daarom bovenal 

ontspanningslectuur vinden: tijdschriften, populairwetenschappelijke 

boeken, reisverhalen en vooral romans. De leesbibliotheken kennen hun 

grootste succes na 1850, van grote in steden tot kleine op het 

platteland.126 Het succes van deze leesinstituties vindt dus plaats ná de 

periode van de veronderstelde grootste groei van de 

leesgezelschappen.127 

In ieder geval is vast te stellen dat in de eerste helft van de 

negentiende eeuw leesgezelschappen een veel voorkomende 

verenigsvorm zijn. Wat ligt ten grondslag aan de populariteit hiervan? 

De wens van lezers om zich in gezelschappen zoals leesgezelschappen te 

verenigen houdt verband met de ontwikkeling van wat door andere 

onderzoekers de civil society wordt genoemd. 

 

 Civil society 

Onder civil society verstaan onderzoekers de rond 1800 aan terrein 

winnende gedachte dat burgers alleen dankzij vrijwillige aaneensluiting 

in vriendenkring, gezelschap en genootschap de basis kunnen leggen 

voor kennis, deugd en geluk.128 We zien hierin de ‘burgerlijke 

samenleving’ weerspiegeld: de (zelf)organisatie van een grote groep 

mensen die met elkaar verbonden zijn – bijvoorbeeld economisch, 

geografisch, religieus of taalkundig – en vervolgens hierover reflecteren. 

Essentieel voor zo’n groep zijn een drietal relaties, die Hroch omschrijft 

als onvervangbaar en van buitengewoon belang in het process van 

natievorming:  

 

                                                 
126 Bernt Luger, ‘Een 19de-eeuwse leesbibliotheek’, in: De negentiende eeuw 2 

(1978), 125-133; Bernt Luger, ‘“Voor 5 centen in de week”. De Haarlemse 

winkelbibliotheken in de negentiende eeuw’, in: Willem van den Berg et.al. red., 

Haarlemse kringen. Vijftien verkenningen naar het literair-culturele leven in een 

negentiende-eeuwse stad, Hilversum 1993, 93-102. 
127 Dick Jansen, Niet velen, maar veel. Onderzoek naar het aantal leesgezelschappen 

in Nederland, 1781-1850, ongepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit Utrecht, 

1988. 
128 W.W. Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom. Culturele genootschappen in 

Nederland, 1750-1815, Amsterdam 1988, 94. 
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(1) a ‘memory’ of some common past, treated as a ‘destiny’ of 

the group – or at least of its core constituents; (2) a density of 

linguistic or cultural ties enabling a higher degree of social 

communication within the group than beyond it; (3) a conception 

of the equality of all members of the group organized as a civil 

society.129 

 

Deze drie relaties sluiten op de eerste twee punten aan bij de 

eenheidsbevorderende politiek van Willem I: hij probeert immers de 

gedachte van een gedeeld verleden te stimuleren en bevordert 

taalkundige en culturele binding. Het lijkt erop dat de achttiende-eeuwse 

tendens tot vrijwillige zelforganisatie zich vooral in de burgerlijke 

negentiende eeuw heeft doorgezet.130 Uitgaand van het concept civil 

society betekent dit dat er een gedeelte van de samenleving is, een geheel 

van instituties dat los van marktwerking en invloed van de staat 

functioneert. Dit gedeelte van de samenleving heeft, ondanks onderlinge 

verschillen, een gezamenlijk doel voor ogen.131 De derde genoemde 

relatie – het concept van gelijkheid van leden van een groep – komt in 

vrijwillige organisaties tot uitdrukking.132 

 Civil society kent geen exacte definiëring,133 maar eerdere 

onderzoekers zijn het erover eens dat een civil society in elk geval los 

van de staat, de familie en de markt functioneert.134 Het is dus een soort 

‘maatschappelijk burgerschap’ dat men nastreeft. In De roos van 

                                                 
129 Miroslav Hroch, ‘From National Movement to the Fully-formed Nation. The 

Nation-building Process in Europe’, in: Gopal Balakrishnan red., Mapping the Nation, 

London en New York 1996, 79. 
130 N.C.F. van Sas, ‘De metamorfose van Nederland.’, in: N.C.F. van Sas, De 

metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit 1750-1900, Amsterdam 

2005, 21-22. 
131 Remieg Aerts, ‘Civil Society or Democracy? A Dutch Paradox’, in: Klaas van 

Berkel en Leonie de Goei red., The International Relevance of Dutch History. BMGN 

The Low Countries Historical Review 125 (2010) 2-3, 209. 
132 Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 56-57. 
133 Het concept wordt uiteengezet in: Stefan-Ludwig Hoffmann, Geselligkeit und 

Demokratie. Vereine und zivile Gesellschaft im transnationalen Vergleich 1750-1914, 

Göttingen 2003; Stefan-Ludwig Hoffmann, Civil society: 1750-1914, Basingstoke etc. 

2006. 
134 Maartje Janse, ‘Towards a History of Civil Society’, in: De negentiende eeuw. 

Themanummer Civil Society 32 (2008) 2, 105. 
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Dekama laat Jacob van Lennep zien op welke wijze deze 

maatschappelijke, burgerlijke vrijheid, in dit geval ten opzichte van de 

staat, wordt beleefd:  

 

[De] onverwachte verschijning [van meester Claes Gerritz, den 

voormaligen Marktschrijver van Haarlem] maakte op de 

aanwezige menigte nagenoeg een gelijken indruk als die, welke 

in onze tijden zoude veroorzaakt worden door de komst van een 

deurwaarder of gerechtsbode op eene beurs, in eene 

academiezaal, in een leesgezelschap of in elke dergelijke 

vergadering, welke men gewoon is als vrijplaats aan te merken.135 

 

Klaarblijkelijk zijn er in de vroege negentiende eeuw een aantal 

burgerlijke locaties waar genodigden een zekere mate van vrijheid 

genieten. Een representant van de macht van de overheid is in dergelijke 

omstandigheden niet gewenst en vormt een inbreuk op de daar gevoelde 

vrijheid. Uit het citaat van Van Lennep blijkt dat leesgezelschappen ook 

tot zulke ‘vrijplaatsen’ worden gerekend. 

De term civil society verwijst niet alleen naar de normen en 

ideeën van de ‘burgermaatschappij’, maar ook naar de sociale realiteit 

zelf. Veel historisch onderzoek in Nederland is gericht op de public 

sphere: het debat, de reflectie of de meningsuiting in een publieke 

omgeving, over bijvoorbeeld politiek of literatuur.136 Genootschappen en 

tijdschriften zijn in dat raamwerk belangrijke instituties omdat zij het 

debat faciliteren en vormgeven. Conceptueel gezien echter, is de public 

sphere slechts dát gedeelte van de civil society waarbinnen de publieke 

opinie wordt gevormd.137 Studies vanuit het perspectief van de civil 

society verruimen op die manier het blikveld en laten zien dat de public 

sphere vooral de naar buiten tredende periodieken en genootschappen 

aandacht geeft, terwijl er een veelvoud aan zelforganisaties bestaat die 

geen externe publieke functie hebben, maar behoeftes van een beperkte, 

gesloten kring mensen bedienen, zoals leesgezelschappen. Toch kent ook 

                                                 
135 Jacob van Lennep, De roos van Dekama, Amsterdam 1836, 197. 
136 Het concept public sphere is afkomstig van: Jürgen Habermas, Strukturwandel der 

Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, 

Berlijn 1969; Jürgen Habermas, The structural transformation of the public sphere: 

an inquiry into a category of bourgeois society, Cambridge 1989. 
137 Janse, ‘Towards a History of Civil Society’, 107. 
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het civil society-onderzoek grenzen: daklozen, gevangenen en kinderen 

bijvoorbeeld spelen hierin geen rol van betekenis omdat zij niet in staat 

waren zich vrijwillig te verenigen.138 

 

 Nationalisme en civil society 

Vanuit het civil society-perspectief is het mogelijk een koppeling te 

maken tussen verenigingen als leesgezelschappen en de ontwikkeling 

van nationale eenheid en identiteit, zoals Hroch heeft gedaan. De Vries 

verwoordt dat als volgt: 

 

Vroeg negentiende-eeuwse verenigingen functioneren 

hoofdzakelijk als een unificerend element in de samenleving; ze 

dragen bij aan een open civil society met een public sphere, 

waarbinnen verlichtingsidealen, democratische normen en 

waarden en de ontwikkeling van een nationale identiteit verspreid 

worden.139 

 

De wens naar eenheid en de ontwikkeling van nationale identiteit gaan 

in de periode na 1815 hand in hand. In vrijwillige verenigingen is daarom 

bijvoorbeeld weinig plaats voor politiek, om controverse te vermijden. 

De nationale deugd ‘huiselijkheid’ en christelijke liefde en harmonie 

domineren de publieke geest. De samenleving wordt gezien als een grote 

familie met de koning als vader.140 

 Aerts heeft laten zien dat de civil society een bijdrage heeft 

geleverd aan de totstandkoming van de democratie in Nederland. 

Volgens Aerts, in navolging van Nord, zijn er vier voorwaarden waaraan 

een samenleving moet voldoen voordat er sprake is van een 

democratische samenleving. De ontwikkeling van de civil society draagt 

bij aan het creëren van deze voorwaarden.141 Zo dient de overheid 

                                                 
138 Janse, ‘Towards a History of Civil Society’, 108-109. 
139 B. de Vries, ‘ Voluntary Societies in the Netherlands, 1750-1900’ , in: B. de Vries, 

G. Morton en R.J. Morris red., Civil Society, Associations and Urban Places: Class, 

Nation and Culture in Nineteenth-Century Europe, Aldershot 2006, 104. 
140 Aerts, ‘Civil Society or Democracy?’, 224. 
141 Aerts, ‘Civil Society or Democracy?’, 234: Deze voorwaarden zijn geformuleerd 

door: Philip Nord, ‘Introduction’, in: Philip Nord en Nancy Bermeo red., Civil Society 

before Democracy: Lessons from Nineteenth-Century Europe, New York etc. 2000, 

xxiv-xxv. 
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allereerst tolerant te zijn ten opzichte van maatschappelijke 

zelfvereniging; in niet-stedelijke omgevingen dient de bevolking 

daarnaast actief mee te doen aan het nationale, maatschappelijke leven; 

er dient vervolgens een positieve rol te zijn voor religieuze inspiratie in 

de stadscultuur; ten slotte dient er bij de opkomst van massale politieke 

bewegingen in zekere mate een parlementair stelsel te worden opgezet.142 

Als onderdeel van de civil society, dragen leesgezelschappen bij 

aan een deel van deze voorwaarden en kunnen zij, omgekeerd, ontstaan 

vanwege deze proto-democratische ontwikkelingen. Zo leggen ten eerste 

de autoriteiten de Nederlanders niets in de weg in de periode van het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: iedereen is vrij een vereniging op 

te richten, waardoor het achteraf niet verwonderlijk is dat het aantal 

leesgezelschappen in de periode tussen 1820 en 1840 een hoge vlucht 

neemt. Leesgezelschappen komen daarnaast verspreid over het land 

voor, dus ook in niet-stedelijke omgevingen, waardoor ze een bijdrage 

kunnen hebben geleverd aan de integratie van niet-stadsbewoners in het 

nationale culturele leven. Over de derde voorwaarde is in verband met 

leesgezelschappen nog niets te zeggen, zonder eerst de lectuuraanschaf 

van leesgezelschappen te hebben geanalyseerd. De vierde voorwaarde – 

de mate waarin het parlementaire systeem tot stand wordt gebracht ten 

tijde van massale aandacht voor politiek – komt te vroeg voor de 

bestudeerde periode van 1815 tot 1830. De roep in Nederland om 

politieke democratisering is in de vroege negentiende eeuw namelijk nog 

niet bijzonder sterk en de burgerlijke emancipatie speelt zich vooral af 

op maatschappelijke vlak.143  

Het civil society-perspectief leent zich op het eerste gezicht goed 

voor onderzoek naar de periode van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden, omdat het de praktische uitwerking van het nationale 

eenheidsstreven blootlegt. Tussen 1815 en 1830 is de civil society 

gestoeld op de normen en waarden die, vanuit vaderlandsliefde, 

samengaan met de behoefte aan harmonie en rust. De natie als door taal 

en cultuur gebonden gemeenschap is ‘onmiskenbaar verwant aan de 

liberale interpretatie van staat en maatschappij, maar ze was op 

                                                 
142 Aerts, ‘Civil Society or Democracy?’, 234-235. 
143 Aerts, ‘Civil Society or Democracy?’, 235. 
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samenbinding gericht.’144 Deze zienswijze, te vatten onder de noemer 

cultureel nationalisme, is tegelijkertijd een uiting van het streven naar en 

een uiting van een nieuw saamhorigheidsgevoel en het opkomende 

nationale besef. Cultureel nationalisme is burgerlijk van karakter en 

wordt gedragen door burgerlijke initiatieven, aldus Bank.145 Daarmee 

bedoelt hij dat burgerlijke initiatieven, waaronder leesgezelschappen, 

een rol spelen in de verspreiding van cultureel nationalisme. Door 

Leerssen is dat als volgt geformuleerd: 

  

Cultuurnationalisme gedijt in een faciliterende context die ofwel 

als zelforganiserend initiatief uit kringen van culturele actoren 

opkomt, ofwel van hogerhand gecreëerd wordt. We kunnen die 

functioneringsomstandigheden respectievelijk als sociale 

ambiance dan wel als publieke infrastructuur kenschetsen. Bij de 

sociale ambiance behoren initiatieven als: het oprichten van 

cultureel gerichte genootschappen, stadsacademies, alsmede 

tijdschriften, leesgezelschappen, boekenclubs en congressen. De 

van overheidswege ingerichte publieke infrastructuur fourneert 

institutionele faciliteiten met het instellen en organiseren van 

bibliotheken, archieven, leerstoelen, universiteiten, nationale 

academies en musea en overheidsdiensten zoals 

monumentenzorg of staatspublicatiereeksen.146 

 

Leesgezelschappen krijgen in deze zienswijze zoals te zien is dus ook 

een functie toebedeeld. Leesgezelschappen passen in een sociaal, 

burgerlijk raamwerk waarbinnen boeken en tijdschriften circuleren. 

Omdat dit raamwerk volgens Leerssen bevorderlijk wordt geacht voor de 

verspreiding van cultureel nationalisme, is de vraag gerechtvaardigd of 

leesgezelschappen boeken van en over de nationale cultuur aanschaffen 

en onder leden verspreiden. Deze distributie van drukwerk bevordert de 

verspreiding van cultureel nationalisme. Hroch omschrijft in zijn 

nationalisme-theorie de eerste fase van de verspreiding van nationalisme, 

Fase A, als de periode waarin het bewustzijn wordt verspreid van een 

                                                 
144 J.Th.M. Bank, Het roemrijk vaderland. Cultureel nationalisme in Nederland in de 

negentiende eeuw, ’s-Gravenhage 1990, 41. 
145 Bank, Het roemrijk vaderland, 41. 
146 Leerssen, Bronnen van het vaderland, 170. 
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gedeelde taal, cultuur, sociale en soms historische achtergronden.147 De 

leescultuur in de vroege negentiende eeuw kan de bedoelde verspreiding 

hebben gefaciliteerd. 

Het onderzoek naar leescultuur heeft bovendien raakvlakken met 

het onderzoek naar de publieke sfeer, zoals Habermas die definieerde: de 

ruimte waarbinnen burgers los van autoriteiten kunnen discussiëren.148 

Leesinstituties bieden een afgebakende – soms fysieke – omgeving om 

daaraan vorm te geven. Bovendien verspreiden ze lectuur waarin de 

burgerlijke emancipatie wordt uitgedragen, wat de publieke ruimte 

potentieel vergroot. 

Dit onderzoek vertrekt vanuit deze door Leerssen ontwikkelde 

grondbegrippen en daarom beschouw ik leesgezelschappen als potentiële 

katalysatoren van cultureel nationalisme in de vroege negentiende eeuw. 

Ondanks dat we de vroege negentiende-eeuwers nooit meer kunnen 

vragen naar hun opvattingen, bieden leesgezelschappen een mooie 

ingang om in de hoofden van personen in het verleden te bladeren. 

 

 

I.5 Afbakening en bronnen  

Maken de leden van leesgezelschappen deel uit van het publiek waarvoor 

de eerder genoemde Westerman, Van Lennep en Loosjes hun 

vaderlandslievende lectuur schrijven? In ieder geval zijn ze een mooie 

bron om te onderzoeken, omdat juist tijdens het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden en het decennium daarna het aantal leesgezelschappen, 

zoals blijkt uit eerder onderzoek, een hoge vlucht neemt.149 Dat 

rechtvaardigt de chronologische afbakening van deze studie die dus de 

jaren 1815-1830 onder de loep neemt. 

Een volgende afbakening betreft het type leesgezelschappen dat 

wordt bestudeerd. Voor wat betreft de tweede helft van de achttiende 

eeuw heeft Mijnhardt het volgende opgemerkt: 

 

De term leesgezelschap dekte, evenals in Engeland en Frankrijk, 

een grote verscheidenheid aan organisatievormen. Het kon 

                                                 
147 Hroch, ‘From National Movement to the Fully-Formed Nation’, 81. 
148 J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer 

Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Mit einem Vorwort zur Neuauflage 1990, 

Frankfurt am Main 1990, 88. 
149 Jansen, Niet velen, maar veel, 1988. 
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hierbij gaan om een omvangrijk genootschap van meer dan 200 

leden dat een eigen pand met verschillende leesruimten 

exploiteerde of om een klein clubje vrienden dat voor 

gemeenschappelijke rekening boeken en tijdschriften aanschafte 

om ze vervolgens te laten circuleren.150 

 

De door Mijnhardt genoemde verscheidenheid, die ook voor de 

negentiende eeuw geldt, komt mede tot uitdrukking in de te 

onderscheiden benamingen: leeskringen, leescirkels, 

leesgenootschappen, leeskabinetten en leesmusea. Om het geheel nog 

onoverzichtelijker te maken: commerciële en ideële lees- en 

winkelbibliotheken voeren in een deel van de gevallen ook de naam 

leeskabinet of leesmuseum.151 De verscheidenheid komt nader aan bod 

in hoofdstuk III. In dit onderzoek gaat het hoofdzakelijk om 

leesgezelschappen waarvan het gezamenlijk aanschaffen en laten 

circuleren van lectuur het hoofddoel is. Dit type leesgezelschappen – 

omdat zij kleinschalig is en de leden ervan niet over een lokaal hoeven 

te beschikken om een permanente collectie onder te brengen – heeft 

volgens Mijnhardt en Jansen de grootste verspreiding gekend.152 Dit type 

leesgezelschap heeft in de Nederlandse historiografie tot op heden geen 

structurele, vergelijkende aandacht genoten en met deze studie tracht ik 

dan ook een aanvulling op de bestaande kennis te leveren. 

Mijn bronnenmateriaal is afkomstig van de leesgezelschappen 

zelf. In de historiografie van leesgezelschappen wordt melding gemaakt 

van het probleem dat archivalia schaars zijn.153 Vooral kleine, lokale en 

informele gezelschappen die doorgaans de termen leeskring of leescirkel 

gebruiken, zouden weinig meer dan hun naam hebben achtergelaten. De 

meer gereglementeerde, grotere letterkundige genootschappen hebben 

echter nadrukkelijker hun sporen in de archieven achtergelaten en daar 

is dan ook meer aandacht naar uit gegaan. 

                                                 
150 Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 72-73. 
151 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 22. 
152 Zo redeneert ook Mijnhardt voor wat betreft de tweede helft van de achttiende 

eeuw: Tot Heil van ’t Menschdom, 105. 
153 B.P.M. Dongelmans, ‘Over intekenaren, kopers en lezers. Een zoektocht naar het 

Leesgezelschap te Nieuwenhuis’, in: De negentiende eeuw 14 (1990) 2/3, 189; H. 

Brouwer, ‘Over omwegen, bestedingspatronen en perspectivistische bronnen’, in: De 

negentiende eeuw 14 (1990) 2/3, 173. 
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Dit gegeven is achterhaald dankzij retrocatalogisering, waarvan 

de resultaten te raadplegen zijn via online archief- en bibliotheekcatalogi. 

Sinds de eerste resultaten van Nederlands onderzoek naar 

leesgezelschappen zijn verschenen, zijn online bibliotheekcatalogi met 

veel ouder bibliotheekmateriaal uitgebreid, archieven verder ontsloten en 

geïndexeerd en staat deze informatie relatief eenvoudig dankzij het 

internet tot de beschikking van onderzoekers. Enkele zoekopdrachten 

met behulp van de online zoekmachines van PiCarta, Archiefnet en 

Archieven.nl, leveren voor wat betreft de vroege negentiende eeuw 

tegenwoordig al gauw tientallen resultaten op met betrekking tot 

leesgezelschappen.154  

Om te beginnen is er gezocht met behulp van verschillende 

zoektermen: leesgezelschap, leeskring, leescirkel, leesgenootschap en 

leescollegie zijn maar een paar van de gebruikte termen. De resultaten 

bevinden zich in nationale, regionale en lokale archiefbewaarplaatsen, 

verspreid over heel Nederland, die allemaal zijn opgenomen in de 

volgende tabel en de Bronnen- en literatuurlijst. Deze 

archiefbewaarplaatsen zijn vervolgens allemaal bezocht en ter plaatse 

zijn de aanwezige papieren inventarissen gecontroleerd op eventueel nog 

niet digitaal ontsloten aanwijzingen voor leesgezelschappen. In de 

papieren inventarissen zijn geen andere aanwijzingen gevonden, maar 

het is goed mogelijk dat er nog sporen van leesgezelschappen in 

persoonlijke of familie-archieven te vinden zijn, die met behulp van 

inventarissen nauwelijks tot niet te vinden zijn. Het is in die gevallen te 

hopen dat ze in de toekomst met verdere digitale ontsluiting vindbaar 

zullen worden. 

 De beschikbare informatie varieert per geval. Van sommige 

leesgezelschappen zijn uitgebreide notulenboeken, lijsten met 

aangeschafte en verkochte boeken en in enkele gevallen zelfs 

correspondentie bewaard gebleven. Van andere leesgezelschappen 

resteren enkel wetten of reglementen. Een deel van de leesgezelschappen 

liet de wetten of reglementen drukken. Om aanvullende informatie over 

leesgezelschappen te vinden, zijn gedigitaliseerde boeken, tijdschriften 

                                                 
154 De gebruikte zoekmachines zijn te vinden op http://www.archieven.nl, 

http://www.archiefnet.nl en http://www.picarta.nl. 
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en kranten met betrekking tot de vroege negentiende eeuw nagezocht op 

leesgezelschappen.155 

In totaal is er van 56 leesgezelschappen bronnenmateriaal 

gevonden uit of over de periode van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden. Van elf leesgezelschappen zijn er gedrukte wetten of 

reglementen beschikbaar.  

 

 

                                                 
155 Hierbij heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de internetpagina’s van de 

Koninklijke Bibliotheek: http://kranten.kb.nl, http://tijdschriften.kb.nl en 

http://boeken1.kb.nl. Op 20 november 2013 is de online dienst Delpher gelanceerd, 

waar de genoemde internetpagina’s zijn ondergebracht, vermeerderd met gegevens uit 

enkele andere collecties. Deze dienst is te raadplegen op http://www.delpher.nl. 

Afbeelding 1: Geschreven wetten van het 

leesgezelschap 'Tot Nut en Uitspanning' 

uit Grave. 

Afbeelding 2: Gedrukte wetten van 

het leesgezelschap 'Voor Kennis en 

Waarheid' uit Den Haag. 
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Van 41 leesgezelschappen zijn er geschreven wetten of 

reglementen, soms opgenomen in de notulen van vergaderingen, 

bewaard gebleven. Van 22 leesgezelschappen weten we, dankzij hun 

archiefmateriaal, meer over de lectuuraanschaf. De informatie hierover 

is uit verschillende bronnen samengesteld. Leesgezelschap ‘Oefening’ 

uit een onbekende plaats laat de jaarlijks te veilen lectuur – waaruit blijkt 

wat er het voorgaande jaar is gelezen – in een overzichtelijke lijst 

afdrukken. Andere leesgezelschappen noteren de te verkopen lectuur in 

een notulenboek. Van andere leesgezelschappen is juist uit de notulen 

weer op te maken welke boeken en tijdschriften worden gekocht. De 

informatie uit deze diverse bronnen heb ik in lijsten samengevat en 

vervolgens met behulp van PiCarta en de bibliografie van Saalmink heb 

ik alle, duizenden, titels gecontroleerd om vast te stellen welke boeken 

en tijdschriften hebben gecirculeerd in leesgezelschappen. 

Als we voor het gemak uitgaan van de in totaal 271 

leesgezelschappen die de gezamenlijke Nederlandse boekhandelaren in 

de jaren 1815-1830 als klant kunnen hebben gehad,156 dan heb ik van 

ongeveer 20% van dit aantal met behulp van de hierboven vermelde 

zoekopdrachten, archiefmateriaal gevonden. Aangezien het 

archiefmateriaal betreft van geografisch over het hele land verspreide 

leesgezelschappen en het materiaal bovendien de hele periode van 1815 

tot 1830 bestrijkt, vormt dit percentage naar mijn mening een vrij aardige 

afspiegeling van het geheel van leesgezelschappen in de periode van het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De volgende tabel geeft indruk 

van de zoekresultaten voor wat betreft de periode 1815-1830:  

 

Plaats van het 

leesgezelschap Naam leesgezelschap 

Bewaarplaats van het 

archief / bibliotheek 

Omschrijving van het 

beschikbare 

bronnenmateriaal 

Alkmaar Leeslust Baart Kunde 

Regionaal Archief 

Alkmaar 

Wetten, notulen, naamlijst 
der leden, kasboeken,  

register van kandidaten 

voor het lidmaatschap, 
lijst van betaalde maar 

nog niet geveilde lectuur  

Amsterdam Leerzaam Vermaak Haags gemeentearchief Bewijs van toetreding 

                                                 
156 Schatting gebaseerd op de cijfers van: Dick Jansen, ‘Uitgerekend op intekening. 

De kwantitatieve ontwikkeling van het leesgezelschap in Nederland, 1781-1850’, in: 

De negentiende eeuw 14 (1990), 185. 
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Plaats van het 

leesgezelschap Naam leesgezelschap 

Bewaarplaats van het 

archief / bibliotheek 

Omschrijving van het 

beschikbare 

bronnenmateriaal 

Amsterdam Leest en denkt 

Bijzondere Collecties, 
Universiteit van 

Amsterdam Wetten (gedrukt) 

Amsterdam Legendo Discimus Stadsarchief Amsterdam 
Notulen, wetten, register 
met verkochte lectuur 

Barneveld [geen naam bekend] 
Gemeentearchief 
Barneveld 

Register van notulen, 

rekeningen, ledenlijsten, 

rekeningen van gekochte 
boeken 

Beemster Nuttig en Aangenaam Waterlands Archief Reglement (gedrukt) 

Bergen op Zoom Vriendschap en Leeslust 

Universiteitsbibliotheek, 

Universiteit van Tilburg Reglement (gedrukt) 

Bergumerdam 
Tot bevordering van 
geneeskundige kennis Tresoar Wetten (gedrukt) 

Borculo (?) [geen naam bekend] 

Erfgoedcentrum 

Achterhoek Liemers Rondzendlijst 

Breda [geen naam bekend] 
Universiteitsbibliotheek, 
Universiteit van Tilburg Wetten (gedrukt) 

Cadzand 

Daar Vrede Bloeid Ook 

Vriendschap Groeid Zeeuws Archief 

Notulen van 

bijeenkomsten, ledenlijst, 

lijsten van voorgestelde en 
rondgezonden lectuur, 

kasboek 

Den Bosch Legendo Discimus 
Stadsarchief 's-
Hertogenbosch 

Notulen, rekeningen, lijst 
van boeten 

Den Haag De Eendragt Haags gemeentearchief 

Notulen, in- en uitgaande 

stukken, wetten en 
reglementen, rekeningen 

met bijlagen  

Den Haag Eensgezindheid Haags gemeentearchief Rekening 

Den Haag Voor Kennis en Waarheid Haags gemeentearchief 

Registers van notulen, 

wetten en reglementen 

Den Haag Voor Kennis en Waarheid 

Bijzondere Collecties, 
Universiteit van 

Amsterdam Wetten (gedrukt) 

Den Haag 

Leesgezelschap opgericht 
tot het kopen en lezen van 

Engelse werken Nationaal Archief Kasboek 

Den Haag Tot Nut en Vermaak Nationaal Archief Reglement 

Dokkum 
Ledige Uren Nuttig 
Besteed 

Streekarchivariaat 
Noordoost-Friesland 

Register van notulen en 

verslagen van 
bijeenkomsten 

Dordrecht Eerste Leesgezelschap 

Regionaal Archief 

Dordrecht 

Wetten en reglementen, 

notulen van de 

vergaderingen 

Dordrecht 
Leesgezelschap van de 
Ring Dordrecht 

Regionaal Archief 
Dordrecht 

Notulen van de 

vergaderingen met 

rekeningen van inkomsten 
en uitgaven 



 

   

 

- 57 - 

Plaats van het 

leesgezelschap Naam leesgezelschap 

Bewaarplaats van het 

archief / bibliotheek 

Omschrijving van het 

beschikbare 

bronnenmateriaal 

Dordrecht Utile et Jucundum 
Regionaal Archief 
Dordrecht 

Notulen van de 
vergaderingen, reglement 

Eindhoven Tot Nut en Vermaak 

Universiteitsbibliotheek, 

Universiteit van Tilburg Wetten (gedrukt) 

Geertruidenberg en 

Raamsdonk 

Geertruidenbergs en 

Raamsdonks 

Leesgezelschap 

Regionaal Archief 

Tilburg 

Reglement met bijvoegsel, 
aftekenlijsten voor de 

leden, verzen en 

historische schets 

Gorinchem Oefening baart Verlichting 

Regionaal Archief 

Gorinchem Notulen 

Grave Tot Nut en Uitspanning 

Brabants Historisch 

Informatie Centrum, 

locatie Grave Reglementen 

Grijpskerk [geen naam bekend] Groninger Archieven 

Registers met 

reglementen, notulen van 
ledenvergaderingen, 

lijsten van roulerende 

boeken en tijdschriften 

Hoorn Tot Meerder Oeffening Westfries Archief Notulen 

IJsselmonde Tot Nut en Vermaak Stadsarchief Rotterdam Wetten en bepalingen 

IJzendijke 
Liefde voor Waarheid en 
Deugd Zeeuws Archief 

Notulen, lijst met 

contributies, boetes en 
aankopen 

Kollum en 

Buitenpost Tot Voeding van de Geest Tresoar  Wetten (gedrukt) 

Kommerzijl 

Zooveele Meesters, 

Zooveele Leerlingen Groninger Archieven 

Register met notulen, 

lijsten van gestelde 

vragen, ledenlijst 

Leens [geen naam bekend] Groninger Archieven 

Registers met notulen van 
de ledenvergadering en de 

directie, jaarrekeningen, 

lijsten van verkochte 
boeken, reglementen 

Leeuwarden Amica Veritas 
Historisch Centrum 
Leeuwarden 

Resolutie- en rekenboek, 

lijsten van verkochte of te 
verkopen boeken 

Leeuwarden Leest, Leert en Betracht 

Historisch Centrum 

Leeuwarden 

Resolutie- en rekenboek, 

notulen, ledenlijst en 

naamlijst van leden van 
keuzecommissie en 

directeuren 

Leeuwarden 
Leesgezelschap van 
godsdienstige geschriften Tresoar  Notulen- en kasboek 

Leiden Veritatis Ergo 

Universiteitsbibliotheek 

Leiden Wetten (gedrukt) 

Makkum Tot Leerzaam Vermaak Tresoar  Reglementen 

Middelburg De Harmonie Zeeuws Archief 

Notulen van 

vergaderingen 

Middelstum [geen naam bekend] Groninger Archieven 

Notulen met reglementen, 

wetten 
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Plaats van het 

leesgezelschap Naam leesgezelschap 

Bewaarplaats van het 

archief / bibliotheek 

Omschrijving van het 

beschikbare 

bronnenmateriaal 

Nieuw-Scheemda ’t Waar Groninger Archieven Register met reglementen 

Nijmegen De Scheikunde Gehuldigd Het Archief Nijmegen 
Register met notulen en 
rekeningen 

Onbekend Oefening Koninklijke Bibliotheek 

Veilinglijsten van te 

verkopen boeken 

Oude Bildtzijl 

Ledige Uren Nuttig 

Besteed Tresoar  

Afschriften van 
testamenten, 

genealogische 

aantekeningen, ledenlijst 

Papendrecht [geen naam bekend] 
Regionaal Archief 
Dordrecht Reglement 

Roosendaal Roosendaals Vermaak 

Brabants Historisch 

Informatie Centrum, 
locatie De Citadel Reglement 

Rotterdam 

Société de Lecture Utile et 

Agreable Stadsarchief Rotterdam Reglement 

Scheveningen Vriendschap en Oefening Haags gemeentearchief Notulen 

Sommelsdijk Onderlinge Vriendschap 

Streekarchief Goeree-

Overflakkee Notulen 

Steenbergen 

Voor Wetenschap en 

Deugd 

Het Markiezenhof 

Historisch Centrum Notulen 

Texel Nut en Vermaak 

Bijzondere Collecties, 

Universiteit van 
Amsterdam Wetten (gedrukt) 

Tholen Tot Nut en Ontspanning Zeeuwse Bibliotheek Wetten (gedrukt) 

Venhuizen Laurens Coster Westfries Archief Reglement 

Vlaardingen De Honingbij Stadsarchief Vlaardingen Reglementen en wetten 

Waddinxveen [geen naam bekend] Groene Hart Archieven Notulen 

Wijk 
Leesgezelschap van de 
Ring Wijk Het Utrechts Archief 

Acta met reglement en 
rekeningen 

Winterswijk [geen naam bekend] 

Erfgoedcentrum 

Achterhoek Liemers Reglement 

 
Tabel 2: Vindplaatsen van bronnen over leesgezelschappen en omschrijving van 

de bronnen. 

Over een gedeelte van deze leesgezelschappen is inmiddels gepubliceerd 

in heemkundige, lokale of regionale bladen. Andere leesgezelschappen 

zijn onderwerp geweest van doctoraalscripties.157 

                                                 
157 Voorbeelden van onderzoek naar leesgezelschappen: Suzanna Johanna Hoes, Lezen 

in de negentiende eeuw: het leesgezelschap de Breeveertien te Dordrecht, 1832 tot 

1880, ongepubliceerde doctoraalscriptie Erasmus Universiteit Rotterdam 2007; Jan J. 

Groenbroek, ‘Leesgezelschap Scheemda-Eexta’, in: Duvekoater: tijdschrift voor leden 



 

   

 

- 59 - 

 Tot slot: zoals uit voorgaande blijkt, zijn enkel leesgezelschappen 

bestudeerd uit Noord-Nederland. Die keuze vloeit onder meer voort uit 

het buitengewoon schaarse voorkomen van Zuid-Nederlandse 

leesgezelschappen in de honderden door Jansen geïdentificeerde 

verenigingen op basis van intekenlijsten.158 Bovendien, zoals Leerssen 

het omschrijft :  

 

The reading public may have been one more-or-less continuous 

whole across the Netherlandic language area, but the mnemonic 

communities were sharply divided along the national border 

between Belgium and the Netherlands. For its frame of 

                                                 
en donateurs van de Historische Vereniging Gemeente Scheemda 19 (2006) 38, 15-16; 

Hetty Kegge-Sprengers, Chateaubriand en rijstepap. Een onderzoek naar het 

leesgezelschap Legendo Discimus te ’s-Hertogenbosch 1806-1886, ongepubliceerde 

doctoraalscriptie Open Universiteit Nederland 2004; René B. Karels, Over spreken en 

spelen, lezen en leden. Literaire genootschappelijkheid in Gorinchem 1814-1880, 

ongepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam 2001; Frans Wilhelm, 

‘The English Reading Society, 1792-1817. Een oud Engels leesgezelschap in 

Nederland’, in: De negentiende eeuw 23 (1999) 3, 129-142; Ria van Hemmen, ‘Het 

leesgezelschap van Loppersum 1770-1944’, in: Driemaandelijksche bladen 47 (1995) 

1-4, 71-149; T.M. Halbertsma, Geschiedenis van het Regtsgeleerd Leesgezelschap 

THEMIS, te Leeuwarden opgericht op 26 december 1809, s.l. 1995; A.A. Franken, ‘ 

“Liefde voor Waarheid en Deugd”. Een leesgezelschap te IJzendijke, 1807-1864’, in: 

Geleefde tijd (1995), 113-132; Murk van der Bijl, Leeslust baart kunde. 200 jaar 

leesgezelschap in Alkmaar, Alkmaar 1993; P. van der Veer, ‘Het leesgezelschap ‘Leest, 

leert en betracht’ te Leeuwarden 1816-1965’, in: Nieuwsbrief Studiegroep geschiedenis 

Leeuwarden (1992) 20, 15-35; Willem van den Berg, Concordia: een Veenendaals 

leesgezelschap, Veenendaal 1992; Marijn de Grip, Een onderzoek naar de organisatie, 

de sociale samenstelling van het ledenbestand en de boekaanschaf van het 

leesgezelschap ‘Nut en Genot’ te Sluis, 1861-1878, Middelburg 1992; Maart Norder, 

Het leesgezelschap “Ledige uren nuttig besteed”, 1792-1992, Oudebildtzijl 1991; S. 

Zijlmans, ‘Het illuster leesgezelschap “Uyt Zucht tot Wetenschap en Deugd”’, in: De 

Dongebode 15 (1989), 31-45; J.E. Fuhri-Snetlage, Het leesgezelschap van Leens: een 

kleinschalig onderzoek naar een wijd verbreid verschijnsel, ongepubliceerde 

doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Groningen 1988; M. van Baerle, Een onderzoek naar 

de organisatie, het ledenbestand en de boekaanschaf van het leesgezelschap ‘Miscens 

Utile Dulci’ te Leiden in de periode 1800-1840, ongepubliceerde doctoraalscriptie 

Rijksuniversiteit Leiden 1984; J.S. van Weerden, ‘Het Leesgezelschap Leens 

(opgericht in 1790)’, in: Cultureel maandblad Groninger Culturele Gemeenschap 2 

(1960), 10-13 ; S.E. Wendelaar Bonga, Ook dit is Dokkum: over het leesgezelschap: 

Ledige uren nuttig besteed, Dokkum 1958. 
158 Jansen, Niet velen, maar veel, 1988. 
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identification, the Dutch reading public fastened on Dutch history 

[...].159 

 

Een citaat uit de Arnhemsche courant van 21 december 1826 maakt nog 

eens extra duidelijk, vanwege de verschillen in leescultuur tussen Noord 

en Zuid, waarom deze keuze gerechtvaardigd is. Bovendien koppelt de 

schrijver van het artikel waaruit het citaat afkomstig is moeiteloos de 

vrijwillige zelforganisaties, leescultuur en het vaderland met elkaar: 

 

Er heeft welligt nooit een tijd bestaan, waarin ons Vaderland zoo 

veel Leesgezelschappen en Letterkundige Genootschappen telde 

als in onze dagen. In het zuidelijke gedeelte van het land vindt 

men die in bijna alle steden, en zelfs in sommige meer dan een. 

Deze Genootschappen bevorderen aldaar krachtdadig het herstel 

of de meerdere verspreiding der vaderlandsche taal, en het 

gouvernement beschermt deze inrigtingen wijselijk. In onze 

noordelijke departementen zijn echter deze vereenigingen nog 

veel talrijker. Men vindt aldaar, in genoegzaam alle steden en 

dorpen, niet slechts afdeelingen van de Maatschappij tot Nut van 

’t Algemeen, die hare vergaderzalen en redenaars hebben, maar 

in de meeste derzelve vindt men een of meerdere Dicht- of 

Leesgenootschappen daarenboven.160 

 

                                                 
159 Leerssen, ‘ “Retro-Fitting the Past”’, 124. 
160 Arnhemsche courant (21-12-1826) 151, 2. 
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II 

De boekenwereld tussen 1815 en 1830 
 

 

 

 

 

II.1 Inleiding 

eesgezelschappen kopen boeken in om ze gezamenlijk te 

kunnen lezen. Maar waar kopen ze hun boeken? En is de 

boekenmarkt ingesteld op deze klantenkring? Het aanblik van 

de Nederlandse boekenwereld verandert in negentiende eeuw 

voortdurend en ingrijpend, mede dankzij ontwikkelingen op 

technologisch, politiek, economisch en sociaal gebied. De 

roerige eerste decennia van de negentiende eeuw staan in het 

teken van verschuivende machtsverhoudingen en de groei van nationale 

sentimenten. We hebben gezien dat literatuur wordt ingezet: in boeken 

en tijdschriften worden vaderlandse gevoelens gepropageerd en 

tegelijkertijd vertolkt literatuur ‘het specifieke Nederlandse 

volkskarakter’.1 Is er zoveel Nederlands werk op de markt? 

 Het totale literaire bedrijf maakt in de negentiende eeuw grote 

veranderingen door op het gebied van de productie, distributie en 

consumptie van de literatuur. De drukpers verandert dankzij 

technologische innovatie, de bevolking alfabetiseert door de uitbreiding 

van het onderwijs waarmee een toenemende leesvaardigheid gepaard 

gaat, het aantal uitgevers en boekhandelaren stijgt en de negentiende 

eeuw draagt verder het stempel ‘genootschappelijke eeuw’. ‘Het krioelde 

in de eerste helft van de negentiende eeuw van grotere en kleinere 

literaire clubs, genootschappen en maatschappijen […].’2 De eerder 

genoemde hausse aan leesgezelschappen tussen 1820 en 1840 past dus 

in een zekere trend. Tot slot spelen tijdschriften een steeds prominentere 

rol in het contact tussen auteurs, de door hen uitgedragen ideeën en het 

lezende publiek. 

                                                 
1 Van den Berg en Couttenier, Alles is taal geworden, 21. 
2 Van den Berg en Couttenier, Alles is taal geworden, 28. 
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 In dit hoofdstuk komen ontwikkelingen op de gebieden van 

productie, distributie en consumptie aan bod, vanuit de vraag of deze 

ontwikkelingen aanleiding geven tot de oprichting van 

leesgezelschappen. 

 

 

II.2 Boekcultuur 

 

Wie las wat? 

De vraag waar ik in dit onderzoek antwoord op probeer te geven – waar 

de Noord-Nederlanders tussen 1815 en 1830 boeken over willen lezen – 

en de manier om dat te onderzoeken – een studie van leesgezelschappen 

– is in feite een typisch boekhistorische aangelegenheid. In de 

boekhistorische discipline is al veel eerder de vraag opgeworpen: ‘wie 

las wat?’ Kernachtiger kan een vraag amper worden geformuleerd. Een 

kernachtig antwoord is echter nauwelijks te geven. Luger legt uit: 

 

Wij willen in feite […] wetenschappelijke, dat is algemene 

antwoorden op de vraag […]. Zo wordt de vraag naar wie er las, 

een naar een soort lezers, waarbij wij denken aan milieu, plaats, 

sexe, maatschappelijke positie, leeftijd, opleiding, 

taalvaardigheid, kerkelijke gezindheid, leeservaring en misschien 

nog veel meer. De vraag naar wat men las, wordt er een naar 

genre, moeilijkheidsgraad, fictie of non-fictie, naar kost- of 

leenprijs, vertaald of oorspronkelijk en ook misschien nog wel 

veel meer. En […] [wij willen] ook meteen weten wanneer wie 

wat las, dat wil zeggen binnen welke historische situatie qua 

economische en staatkundige toestand, levensbeschouwelijke 

opvattingen, bij welk peil van de volksontwikkeling, bij welke 

hoeveelheid beschikbare vrije tijd – met inachtname van het 

bestedingspatroon van die vrije tijd. Dan willen we nog weten 

met welk doel men las en hoe men las.3 

 

Op het eerste gezicht bevat dit citaat een uitputtend aantal vragen. Maar 

deze vragen zijn slechts een klein onderdeel van het totale 

                                                 
3 Bernt Luger, ‘Wie las wat in de negentiende eeuw? Een verkenning’, in: De 

negentiende eeuw 6 (1982), 107-108. 
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onderzoeksveld van de boekcultuur, het in essentie interdisciplinaire 

werkterrein waarbinnen tal van onderzoekers uit tal van disciplines op 

hun beurt tal van vragen proberen te beantwoorden.  

 In de tweede helft van de negentiende eeuw trekt de 

toonaangevende uitgever A.C. Kruseman zich terug uit het uitgeversvak 

en legt zich toe op schrijven. Hij schrijft vier delen Bouwstoffen voor een 

geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de halve 

eeuw 1830-1880. Daarin neemt hij per decennium, per genre, belangrijke 

boekenlijsten op, maar ook de geschiedenis van het uitgeversvak, de 

boekhandel en het boek in het algemeen. Feitelijk legt Kruseman met zijn 

onderneming de basis voor het eerste boekhistorische onderzoek in 

Nederland.4 Het Nederlandse boekhistorische onderzoek in een meer 

academische setting vangt aan in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 

door bijzonder hoogleraar in de wetenschap van het boek en de 

bibliografie De la Fontaine Verwey.5 Direct wordt dan duidelijk dat de 

boekwetenschap een grote reikwijdte heeft. Voortbouwend op resultaten 

van eerder onderzoek van bibliografen, bibliothecarissen, uitgevers, 

publicisten en nog veel meer onderzoekers, wordt in de jaren vijftig een 

nieuwe richting ingeslagen. De gangbare wijze van onderzoek naar de 

productie en beschrijving van boeken, zo meent men, dient te worden 

aangevuld met onderzoek naar het boek als materieel object en als 

tekstdrager. Onderzoekers beginnen aandacht te besteden aan onder meer 

uitgevers, boekverkopers, illustraties en papiersoorten. De uitbreiding 

van het onderzoeksveld levert boekgeschiedenis een zelfstandig profiel 

op in het pantheon van de historische wetenschappen. 

 

 Boekgeschiedenis als interdisciplinair ontmoetingspunt 

Dit ‘program’ van De la Fontaine Verwey krijgt al snel navolging in 

Nederland,6 terwijl in het buitenland de boekhistorische discipline 

eveneens nieuwe wegen inslaat. Darnton formuleert in 1982 een 

communicatiemodel voor de geschiedenis van het boek. Hierin is niet 

alleen ruimte voor de studie van schrijvers, uitgevers, boekhandelaren en 

                                                 
4 H. Brouwer, ‘De vele geschiedenissen van het boek. Bij wijze van inleiding’, in: 

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 1 (1994), 7-9. 
5 H. de la Fontaine Verwey, De wereld van het boek, Haarlem 1954. 
6 Hiervoor heeft vooral Bert van Selm zich ingezet. Zie onder meer: Bert van Selm, 

Inzichten en vergezichten. Zes beschouwingen over het onderzoek naar de 

geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, Amsterdam 1992. 
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lezers, maar ook voor onder meer binders, drukkers en transporteurs. Het 

inzicht ontstaat dat intellectuele ontwikkelingen, evenals economische, 

sociale, politieke en wettelijke, tijdens elke fase in dit 

communicatiemodel van invloed kunnen zijn op de totstandkoming, 

verspreiding en het gebruik van boeken.7 Vanuit andere disciplines wordt 

ook steeds meer interesse getoond voor de geschiedenis van het boek. 

Beoefenaren van de ideeëngeschiedenis zoeken naar informatie over de 

sociale en geografische circulatie van de door hen bestudeerde werken.8 

Literatuurwetenschappers en literatuurhistorici raken geïnteresseerd in 

de receptie en het publiek van de door hen bestudeerde en geanalyseerde 

teksten.9 Vanuit de sociale geschiedenis gaat men op zoek naar 

informatie over geletterdheid. De studie van de boekcultuur biedt de 

uiteenlopende onderzoekers een breed bruikbaar onderzoeksmodel.10 

  De bekendste onderneming naar aanleiding van het model van 

Darnton wordt de monumentale Histoire de l’édition française.11 De 

                                                 
7 Robert Darnton, ‘What is the History of Books?’, in: Robert Darnton, The Kiss of 

Lamourette. Reflections in Cultural History, London 1990, 107. 
8 Een voorbeeld is: Remieg Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende 

eeuw: het tijdschrift De Gids, Amsterdam 1997. 
9 Een voorbeeld is: J.J. Kloek, Een begrensd vaderland. De roman rond 1800  tussen 

nationaal karakter en internationale markt, Amsterdam 1997. 
10 Op het model van Darnton is overigens in de loop der jaren de nodige kritiek geuit, 

hoewel hij zelf al had aangegeven dat zijn ‘communication circuit’ een verre van 

optimaal functionerend model zou zijn. Daarnaast zijn er nieuwe modellen 

geformuleerd Bijvoorbeeld: Thomas Adams en Nicolas Barker, ‘A New Model for the 

Study of the Book’, in: Nicolas Barker red., A Potencie of Life. Books in Society, 

London 1993, 5-43; Peter D. MacDonald, British Literary Culture and Publishing 

Practice 1880-1914, Cambridge 1997; E.M. van Meerkerk, ‘Dyades, lijnendragers en 

netwerken. Een model voor de bestudering van productie, distributie en consumptie 

van het gedrukte woord in de achttiende eeuw’, in: De Achttiende Eeuw 35 (2003), 

160-175.  Boekhistorici zijn tijdens het schrijven van dit proefschrift nog zoekende 

naar adequate modellen en theorievorming, zoals blijkt uit: Kevin Absillis, Steven van 

Impe, Goran Proot, Stijn van Rossem, Janneke Weijermars en Maartje de Wilde, 

‘Thalassa! Thalassa? De laaglandse boekgeschiedenis en haar zee van 

mogelijkheden’, in: De Boekenwereld 26 (2010) 5, 275-279 en de reacties daarop van 

P.J. Buijnsters, Willem Heijting, Frank de Glas, J. de Kruif, Marieke van Delft, Lisa 

Kuitert, Roeland Harms en Hubert Meeus, gebundeld onder de kop ‘“En wiens theorie 

gebruikt u daarbij als model?” Reacties op het pamflet van de jonge Vlaamse 

boekwetenschappers’ in: De Boekenwereld 27 (2011) 2, 86-97. 
11 Roger Chartier, Henri-Jean Martin et.al., Histoire de l’édition française, 4 delen, 

Parijs 1983-1986. 
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redacteuren, Chartier en Martin, stellen daarin het boek centraal als 

materieel object, als handelswaar en als invloed op de loop der 

geschiedenis. Het lezende publiek speelt hierin een ondergeschikte rol. 

Darnton en Chartier ontwikkelen uiteenlopende standpunten over het 

belang van boeken. Volgens Darnton zijn boeken vooral dragers van 

ideeën en zorgen ze door gelezen te worden voor veranderingen in 

menselijk gedrag. Zo bezien is de Verlichting de oorzaak van de Franse 

Revolutie.12 Chartier is echter van mening dat drukwerk juist een gevolg 

is van veranderende houdingen, aangezien ook tegenstanders van de 

Franse Revolutie dezelfde boeken lezen die deze veranderingen zouden 

hebben veroorzaakt; de inhoud dicteert volgens hem niet de werking.13 

In ieder geval: ‘Of boeken nu beschouwd worden als afspiegeling of als 

katalysator van ontwikkelingen, vanwege het grote bereik dat zij 

vertegenwoordigen is aan boeken altijd a priori een enorm belang 

toegekend.’14  

Deze studie naar maatschappelijke interesses in het verleden sluit 

aan bij de rijke, interdisciplinaire traditie van onderzoek naar de 

boekcultuur. Het inzicht dat boeken ontwikkelingen uit het verleden 

kunnen onthullen, ligt daaraan ten grondslag. In het verlengde daarvan 

kan de aanschaf van lectuur, zoals in leesgezelschappen, een mogelijke 

belangstelling voor bepaalde ontwikkelingen blootleggen. In de eerste 

plaats is het daarbij van belang om na te gaan hoe de productie van 

lectuur is geregeld en hoe deze aan de man is gebracht in de vroege 

negentiende eeuw. 

 

 

II.3 Uitgevers en boekhandelaren 

De boekenmarkt functioneert in de eerste helft van de negentiende eeuw 

volgens een marktdynamiek waarin de aanbieders van gelijksoortige 

producten elkaars concurrenten zijn en dus inventief moeten zijn om niet 

ten onder te gaan. Uitgevers en drukkers moeten voor vergelijkbare 

                                                 
12 Zoals blijkt uit: Robert Darnton, ‘A clandestine bookseller in the provinces’, in: 

idem, The Literary Underground of the Old Regime, Cambridge 1982, 122-147. 
13 Roger Chartier, ‘Een leesrevolutie? Afzetmarkten van het boek en leesgedrag in 

Frankrijk in de achttiende eeuw’, in: Theo Bijvoet e.a. red., Bladeren in andermans 

hoofd. Over lezers en leescultuur, Nijmegen 1996, 183-207. 
14 J. de Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de 

achttiende eeuw, Zutphen 1999, 19. 
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werken in de negentiende eeuw concurrerende prijzen berekenen om 

zichzelf niet uit de markt te prijzen. Daarbij moeten ze rekening houden 

met allerlei mensen en zaken die voor hun inkomen afhankelijk zijn van 

de productie van lectuur, zoals vertalers, drukkers, druk- en papierkosten, 

illustratoren, binders, auteurshonoraria, advertentiekosten, 

reclameactiviteiten, prospectussen, recensies in tijdschriften en andere 

afzetaspecten.  

Uitgevers-boekhandelaren hebben in de eerste helft van de 

negentiende eeuw uiteenlopende ideeën over de voornaamste taak van 

het boekverkopersbedrijf. De Leidse boekhandelaren S. & J. Luchtmans 

vinden in 1810-1811 dat boekhandelaren vooral Griekse en Latijnse 

boeken aan de man moeten brengen en weinig actuele boeken. De 

Middelburgse boekhandelaar S. van Benthem is van mening dat zowel 

oude als nieuwe boeken moeten worden verkocht en ook dat een 

leesbibliotheek moet worden geëxploiteerd.15 

Naast uiteenlopende meningen over het boekenvak en 

toenemende invloeden op de productie en distributie van boeken, is de 

vraag of en op welke wijze uitgevers en boekhandelaren aandacht hebben 

voor leesgezelschappen. Zien zij deze als belangrijke klanten? Passen ze 

hun productie of reclame aan? Deze vragen krijgen een antwoord in een 

uiteenzetting van de bredere praktijk van uitgevers en boekhandelaren op 

de Nederlandse boekenmarkt in de vroege negentiende eeuw. 

 

II.3.1 Uitgevers en hun netwerk 

Er zijn verschillende manieren waarop uitgevers een fonds opbouwen: 

zij kunnen zelf de pen ter hand nemen, wachten tot een auteur hen een 

oorspronkelijk of vertaald manuscript stuurt of door derden teksten laten 

schrijven of vertalen. Vooral vertalen is in de vroege negentiende eeuw 

aantrekkelijk voor uitgevers: bij oorspronkelijke teksten is er sprake van 

voortdurende contacten met auteurs die hun wensen gerealiseerd willen 

zien terwijl er in het geval van een vertaling slechts tijdig de rechten 

moeten worden geregistreerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er 

grote hoeveelheden aanvragen tot vertalingen worden voorgenomen, 

waarvan soms maar een klein deel uiteindelijk het levenslicht ziet. 

                                                 
15 B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior (1776-1841). Het bedrijf van een 

uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw, Amstelveen 1992, 

112. 
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Hoewel een omvangrijk deel van de Nederlandse boekenmarkt in 

de vroege negentiende eeuw uit vertalingen bestaat, is weinig bekend 

over vertalers. Er zijn zowel auteurs als hoogleraren actief als vertaler, 

maar ze werken niet voor algemeen geldende honoraria. Ook voor 

schrijvers ligt in de vroege negentiende eeuw de vergoeding niet vast. 

Soms ontvangt een auteur slechts een of enkele presentexemplaren of een 

paar boeken uit het fonds van de uitgever. Aan de andere kant kan een 

honorarium oplopen tot ƒ400. Als de auteur een bekende, gerespecteerde 

persoon betreft, dan komt het vaak voor dat uitgevers uit zichzelf een 

vergoeding aanbieden.16 Van een aankomende auteur als Nicolaas Beets 

is bijvoorbeeld bekend dat hij nauwelijks meer vraagt dan een 

presentexemplaar, terwijl een gevestigde auteur als Willem Bilderdijk is 

getypeerd als broodschrijver; hij publiceert voor zijn inkomen. Hendrik 

Tollens echter, toch ook een gevestigde auteur, ziet af van structurele 

betalingen, maar heeft daarnaast een inkomen als koopman in 

verfstoffen.17 

Uitgevers werken in het algemeen met diverse drukkers samen. 

Dat er soms van drukker wordt gewisseld, kan te maken hebben met 

onvrede over de uitvoering van aanwijzingen van auteurs of uitgevers, 

toegepaste correcties of onleesbare drukken. Op vergelijkbare wijze 

werken uitgevers met uiteenlopende illustratoren, die onder meer 

vignetten, titelpagina’s en platen voor hen maken. Bij hen geldt ook: 

sommige professionele contacten zijn incidenteel, andere zijn 

structureler van aard. Het binden van boeken is niet een taak die altijd 

door uitgevers wordt verzorgd: in een groot deel van de gevallen laten 

kopers een boek zelf inbinden. Uitgevers werken ook met veel 

verschillende auteurs en zoeken daarbij voornamelijk in hun regionale 

netwerk naar samenwerking. Dat is een noodzaak in de druk bezette 

Nederlandse boekenmarkt.18 Van uitgever Johannes Immerzeel Jr. is 

bijvoorbeeld bekend dat een aantal auteurs uit zijn fonds afkomstig zijn 

uit de vrijmetselaarskring waar hij ook tot is toegetreden, zoals Johannes 

Kinker, Jan Schouten, H. van Loghem, M. Westerman en H.H. Klijn. 

Veel van deze namen komen uiteindelijk ook voor in de door Immerzeel 

                                                 
16 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 143. 
17 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 144. 
18 J. de Kruif, ‘Poetry as a commodity. The practical application of network analysis’, 

in: Marieke van Delft, Frank de Gals en Jeroen Salman ed., New perspectives in Book 

History. Contributions from the Low Countries, Zutphen 2006, 133-134. 
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uitgegeven Nederlandsche Muzen-almanak. Deze onderneming brengt 

hem vervolgens weer in contact met andere auteurs als A.C.W. Staring, 

Jeronimo de Vries en M.C. van Hall. De betekenis van intrede en 

deelname aan zulke netwerken in de letterkundige wereld is een aspect 

dat zeker nader onderzoek verdient. 

Uitgevers kopen soms titels uit het fonds van andere uitgevers, 

waarbij sprake kan zijn van overname van restantexemplaren al dan niet 

met het kopijrecht. Zo zijn uitgevers theoretisch in staat om van bepaalde 

auteurs nagenoeg het hele oeuvre in handen te krijgen. 

 

II.3.2 De afzetmarkt 

Oplages van boeken variëren in de vroege negentiende eeuw tussen de 

500 en 1.000 exemplaren per druk. Dat betekent dat maar een heel klein 

deel van de Nederlandse bevolking, 0,025 tot 0,075%, individueel in 

bezit kan raken van een exemplaar.19 In het geval van herdrukken loopt 

dat percentage op. Als mensen hun boeken doorverkopen zijn die 

percentages hoger. Boeken zijn in de vroege negentiende eeuw daarnaast 

een duur product en dus niet voor ieder individu te betalen. Gezamenlijke 

aanschaf kan dan een oplossing bieden. 

De mogelijkheden om een grotere afzet te bereiken op de 

binnenlandse markt is niet groot, gezien de beperkte oplagecijfers. Een 

uitgever werkt doorgaans met een groep confraters – collega’s die 

doorgaans in elke grote plaats gevestigd zijn – die een aantal exemplaren 

ontvangen en op die manier fungeren als distributiepunt voor de lokale 

of regionale markt. Bij dure of schaarse titels worden boeken minder snel 

in commissie gestuurd, maar voor rekening verzonden.20 Een andere 

reden om voor rekening te sturen is laksheid in betaling van sommige 

collega-boekhandelaren evenals de soms slechte staat waarin 

terugkomende boeken verkeren. In een deel van de gevallen richten 

particulieren zich rechtstreeks tot een uitgever; confraters fungeren in dat 

geval slechts als tussenpersoon. Bij de distributie en afzet van boeken 

spelen lokale boekhandelaren dus een belangrijke rol.21 

                                                 
19 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 150. 
20 Boekhandelaren leveren collega’s in een deel van de gevallen boeken in commissie. 

Dat houdt in dat boekhandelaren een partij boeken geleverd krijgen, waarvoor ze niet 

meteen hoeven te betalen. Ze betalen telkens ná de verkoop van een exemplaar. De 

onverkochte boeken sturen ze na een bepaalde periode terug naar hun collega. 
21 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 151. 
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 Uitgevers-boekhandelaren bevorderen de verkoop van boeken 

met behulp van fonds-, magazijn- en veilingcatalogi. Die geven aan waar 

geïnteresseerden boeken kunnen kopen en wat er op een bepaald moment 

voorradig is. Een uitgever laat ook vaak achter in zijn uitgaven een lijstje 

met leverbare titels afdrukken. Het verzamelen van intekeningen is een 

andere manier om de belangstelling van het publiek te peilen. 

Boekhandelaren roepen potentiële lezers op om op nieuw uit te geven 

titels in te tekenen met behulp van posters met aankondigingen, 

loopjongens komen bij mensen aan de deur en lijsten liggen bij 

boekhandelaren in de zaak. 

 Door circulaires rond te sturen naar boekhandelaren, peilen 

uitgevers de belangstelling voor een te ondernemen uitgave. De 

circulaires gaan meestal gepaard met een aantal prospectussen en 

intekenlijsten. Het initiatief om boeken aan de man te brengen wordt in 

dat geval hoofdzakelijk bij boekhandelaren gelegd. Het is in het belang 

van boekhandelaren om zoveel mogelijk mensen te laten intekenen, 

omdat hun premie daardoor uiteindelijk hoger zal uitvallen. 

Intekenlijsten fungeren overigens niet enkel om belangstelling te peilen, 

maar ook om een oplage beter te kunnen bepalen en een startbedrag te 

vergaren. Intekenaren hebben daarnaast soms een ander motief om in te 

schrijven op een werk: vooral bij dure of meerdelige werken nemen 

uitgevers vaak een gedrukte intekenlijst in het boek op. Voor sommige 

mensen kan het afdrukken van een intekenlijst een motief zijn om daarop 

in te tekenen, als vorm van verwerving van prestige; soms zijn de werken 

waarop ingetekend kan worden exclusief en prijken er namen uit de 

adellijke elite op de intekenlijsten. In de jaren 1820 begint een zekere 

intekenmoeheid bij particulieren op te treden. Dat is mede veroorzaakt 

door het verschijnsel dat na intekening boeken uiteindelijk te vaak niet 

verschijnen.22 Afgaande op het eerder genoemde onderzoek van Jansen, 

lijken leesgezelschappen in ieder geval tot aan 1840 nog in te tekenen. 

De tekst van prospectussen verschijnt doorgaans ook als 

advertentie in kranten. Dit doen uitgevers-boekhandelaren waarschijnlijk 

niet alleen om nieuwe klanten te trekken. Potentiële kopers die al op de 

hoogte zijn van een aankomende uitgave worden door een advertentie in 

een krant daar mogelijk extra op geattendeerd. Een advertentie kan dus 

als steun in de rug fungeren voor boekverkopers. Zeker als het gaat om 

                                                 
22 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 157. 
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publicaties naar aanleiding van een actuele gebeurtenis, lijkt deze manier 

van reclame geschikt.23 In deze advertenties noemen uitgevers 

verschillende redenen voor potentiële kopers om een boek aan te 

schaffen: het boek is elders populair gebleken, het is bijna uitverkocht, 

het is actueel of het is uitermate nuttig voor specifieke doelgroepen. Bij 

goedkope uitgaven is de voordelige prijs ook een verkoopargument. 

Daarnaast laten uitgevers aan het begin of eind van het jaar overzichten 

van uitgaven in het jaar daaraan voorafgaand afdrukken. 

 Als een uitgever periodieken uitgeeft, dan is het niet ongewoon 

dat hij zijn eigen uitgaven in die periodieken laat recenseren. Johannes 

Immerzeel Junior stuurt bijvoorbeeld recensie-exemplaren naar de 

redacties van beeldbepalende letterkundige (of letterkundig 

georiënteerde) tijdschriften, zoals Vaderlandsche letter-oefeningen , De 

recensent, ook der recensenten en Algemeene konst- en letter-bode. 

Soms zoeken recensenten ook zelf contact met uitgevers.24 

 

 De blik op leesgezelschappen 

Uitgevers-boekhandelaren richten zich in hun advertenties soms 

rechtstreeks tot leesgezelschappen. J. de Vos en Comp. adverteert 

bijvoorbeeld met een aantekeningenboekje voor directeuren en leden van 

leesgezelschappen.25 H.M.E. Meijer uit Amsterdam benut de ruimte 

achterin De Atheïst van J. de Vries om reclame te maken voor pas bij 

hem verschenen en te kopen boeken. Zo adverteert hij onder meer voor 

De Schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtsen oorlog 1481-1483 van 

J. van den Hage, die volgens Meijer ‘voor elk Leesgezelschap onmisbaar 

is’.26 Boekhandelaar J. Oomkens uit Groningen roept individuen op bij 

hem langs te komen als ze voor zichzelf ‘of voor eenig Collegie, 

Leesgezelschap, of voor eenige andere inrigting’ boeken willen kopen 

uit het fonds dat door verschillende Nederlandse boekverkopers is 

geschonken ten behoeve van zieke collega’s.27 Een deel van de uitgevers 

                                                 
23 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 158. 
24 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 161. 
25 Arnhemsche courant (29-11-1825), 4; Arnhemsche courant  (27-12-1825), 4; Pieter 

van Schelle, Heldinnenbrieven, Dordrecht 1825, 45. 
26 J. de Vries, De Atheïst, Amsterdam 1840, 213. 
27 Groninger courant (10-8-1827) 64, 2. 
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publiceert specifieke lectuur voor leesgezelschappen.28 In een prospectus 

schrijft uitgever-boekhandelaar J. van der Hey: 

 

Ziet daar, Landgenooten! u de gelegenheid aangeboden, om u een 

echt Vaderlandsch Tijdschrift aan te schaffen; gij, die de 

vermogens bezit, om met vrucht de pen te bewandelen, weigert 

uwe bijdragen niet tot bevordering der beste zaak; en gij, die alleen, 

in uren van uitspanning, in het lezen nut en vermaak zoekt, teekent, 

het zij in leesgezelschappen vereenigd, of wel voor u in het 

bijzonder, op de Vriend des Vaderlands in (hetgeen telkens slechts 

voor één jaargang geschiedt), en houdt u verzekerd, dat alle 

krachten zullen ingespannen worden, om u genoegen te geven en 

Nederlands belangen te bevorderen.29 

 

Maar uitgevers spreken in de eerste helft van de negentiende eeuw 

leesgezelschappen niet enkel aan om ‘Nederlands belangen’ te 

bevorderen. P.J.W. de Vos uit Amsterdam heeft in 1842 De vlugtelingen 

van George Lau, vertaald uit het Duits, al ‘alom verzonden’, als hij de 

verenigingen specifiek benadert: 

 

Bovenstaand verhaal bevat in een Romantische vorm zulk een 

schat van wijsbegeerte, godsdienst en menschenkennis, dat zeker 

elk Leesgezelschap nadat zij met het werk zullen bekend zijn er 

één van zullen plaatsen.30 

 

Sommige auteurs schrijven met leesgezelschappen indachtig als publiek. 

‘Twee Christen-leeraren’ publiceren in 1818 bijvoorbeeld een 

mengelwerk, waarvan uit de titel blijkt dat deze mede geschreven is voor 

leesgezelschappen: De ernstige mengelingen ter bevordering van echte 

kennis, en reine deugd, uit den voorraad van geleerden des vorigen, en 

                                                 
28 G.J. Johannes, De lof der aalbessen. Over (Noord-)Nederlandse literatuurtheorie, 

literatuur en de consequenties van kleinschaligheid 1770-1830, Amsterdam 1997, 58-

59. 
29 Berigt wegens de uitgaaf van een nieuw tijdschrift onder de naam van de Vriend 

des Vaderlands, 8; bedrijfsdocumentatie J. van der Hey, PP 652: 11, UB UvA. Deze 

verschijnt ook in: Nederlandsche Staatscourant (11-12-1826) 292, 4. 
30 Nieuwsblad voor den boekhandel 9 (2-6-1842) 22, 2. 
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des tegenwoordigen tijds, bijeen gebragt, ten nutte van bijzondere 

personen, en vereenigde leesgezelschappen.31 

Op hun beurt komt het ook voor dat leesgezelschappen zich tot 

uitgevers en auteurs richten, om specifiek voor de behoefte van hun 

vereniging lectuur te produceren. Een leesgezelschap voor godsdienstige 

geschriften uit Uithuizen, plaatst in 1818 in Letterkundig magazijn van 

wetenschap, kunst en smaak een korte tekst, waarin de vereniging haar 

manier van werken uit de doeken doet en een kleine keur aan 

aangeschafte lectuur opsomt. Het leesgezelschap sluit af met de volgende 

woorden: 

 

Wij willen door de mededeeling van dit eenvoudig berigt, alle 

menschenvrienden, hoogachters van den Christelijken 

Godsdienst, opmerkzaam gemaakt hebben, op het onberekenbare 

nut, dat zij, door hunnen invloed bij anderen, onder den 

Goddelijken zegen, kunnen stichten. – Ook de Schrijvers en 

Uitgevers van Zedekundige en Godsdienstige werken, zouden, 

indien dusdanige Leesgezelschappen algemeen wierden opgerigt, 

daardoor geene geringe aanmoediging vinden. – 32 

 

Naast een pleidooi voor het oprichten van meer godsdienstige 

leesgezelschappen, is het tevens een suggestie voor schrijvers en 

uitgevers om lectuur voor verenigingen met een dergelijke ideologische 

insteek tot hun doelgroep te rekenen. 

 Toch is de verhouding tussen uitgevers-boekhandelaren en 

leesgezelschappen niet altijd een positieve. Dit blijkt uit een ingezonden 

stuk van een schrijver die ondertekent met Anti-Aristocratus. De heer 

verhaalt over een reis per diligence, waarin hij twee heren, onder wie een 

schoolonderwijzer, uit Dordrecht had getroffen. De schoolonderwijzer 

vertelt over boekhandelaren Blussé en Van Braam die hem hun 

‘schoolgoed’ met 20% korting hadden aangeboden. De andere heer vond 

dat een ongeoorloofde werkwijze omdat hij slechts 15% korting kreeg 

op boeken en tijdschriften, terwijl hij maar liefst voor ƒ150 per jaar aan 

                                                 
31 De ernstige mengelingen ter bevordering van echte kennis, en reine deugd, uit den 

voorraad van geleerden des vorigen, en des tegenwoordigen tijds, bijeen gebragt, ten 

nutte van bijzondere personen, en vereenigde leesgezelschappen, Rotterdam 1818. 
32 Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, Mengelingen (1818) 7, 

325. 
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lectuur voor het leesgezelschap in Oud-Beijerland kocht.33 Collega-

boekhandelaren zijn ook niet altijd te spreken over aanbiedingen: 

 

Deze aanbiedingen, vooral van reisbeschrijvingen en romans, 

legden den grond tot de grote uitbreiding van leesbibliotheken, 

maar gaven te gelijk aanleiding tot scherpe klachten, in geval 

soms deze of gene zich verstout had een partikulier 

leesgezelschap in de rechten der prijsvermindering te laten 

deelen.34 

 

Dat ze niet altijd te spreken zijn over de manier waarop collega’s met 

leesgezelschappen omgaan, laat onverlet dat uitgevers-boekhandelaren 

in de vroege negentiende eeuw goed in de gaten hebben dat 

leesgezelschappen een belangrijke bron van inkomsten kunnen vormen. 

 

 Ontwikkelingen op de boekenmarkt 

Uitgevers-boekhandelaren kijken niet enkel naar afzetmogelijkheden om 

hun omzet te vergroten, maar proberen ook door creatief met de vorm en 

inhoud van hun drukwerk om te gaan tot een hogere omzet te komen. 

Om vaderlandse dichtwerken onder een groter publiek te kunnen 

verspreiden, zo suggereren Hendrik Tollens en de Vlaamse Jan Frans 

Willems aan uitgever Immerzeel, is een goedkopere uitgave van een 

boekwerk soms gewenst. Het besef lijkt door te breken dat kleinere 

formaten en lagere prijzen nieuwe doelgroepen kunnen bereiken. Het 

blijkt een schot in de roos en Immerzeel drukt 10.000 exemplaren van 

Tollens’ Gedichten. Ook Helmers, Bilderdijk en Feith zien er wel brood 

in. Ook andere uitgevers gaan langzaamaan over op het uitgeven van 

boeken in ‘Tollens-formaat’. In de jaren 1820 wordt dus de aanzet 

gegeven tot goedkopere uitgaven in een hogere oplage, waardoor niet 

alleen meer mensen lectuur kunnen aanschaffen, maar ook minder 

kapitaalkrachtige mensen.35 

 De Noord-Nederlandse uitgevers richten zich na 1815 ook op de 

markt in Zuid-Nederland, maar lopen tegen verschillende obstakels aan. 

                                                 
33 Nieuwsblad voor den boekhandel 13 (14-5-1846) 20, 3. 
34 A.C. Kruseman, Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen 

boekhandel gedurende de halve eeuw 1830-1880, Amsterdam 1886-1887, 96. 
35 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 166-167. 
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Van sommige uitgaven zijn ook Franse edities in omloop die vaak veel 

goedkoper zijn, waardoor de concurrentiepositie van de oorspronkelijk 

Nederlandse werken op voorhand slecht is. Er zijn Zuid-Nederlanders 

die aangeven geïnteresseerd te zijn in de Noord-Nederlandse uitgaven, 

maar het blijft voor de uitgevers-boekhandelaren lastig om collega’s in 

het Zuiden te vinden om hun werk aan te bieden. Het lezen van 

Nederlandse boeken is volgens de contacten van Willems, zoals 

Johannes Kinker in Luik, bovendien geen regulier verschijnsel: ‘[…] uit 

het geen gij uit het gezegde reeds kunt opmaken, is het lezen van 

Hollandsche boeken eener allerzeldzaamste zaak […]’.36 

 Op de Noord-Nederlandse boekenmarkt zijn er minimaal 100 tot 

200 uitgevers-boekhandelaren actief,37 die, hoewel ze voor een deel van 

de verspreiding van hun publicaties van elkaar afhankelijk zijn, elkaar in 

feite beconcurreren. Het aantal winkels dat verder boeken verkoopt ligt 

nog veel hoger. De provincies Holland en Utrecht beschikken tussen 

1810 en 1812 over het dichtste netwerk van boekbedrijven van het hele 

keizerrijk en Amsterdam is met 36 drukkers en 202 boekwinkels de 

grootste boekenstad na Parijs.38 Om tot een goede afzet van hun 

publicaties te komen, stellen uitgevers-boekhandelaren veel in het werk: 

ze peilen de belangstelling van het boekenkopende publiek en proberen 

op diverse manieren hun publicaties onder de aandacht te brengen. Zo 

richt men zich zoals eerder getoond soms rechtstreeks tot 

leesgezelschappen, waar ze blijkbaar een aantrekkelijke bron van 

inkomsten in zien. Het is begrijpelijk dat leesgezelschappen worden 

benaderd, omdat deze voor minder kapitaalkrachtige potentiële lezers 

een interessante mogelijkheid zijn om boeken aan te schaffen. Hoewel 

                                                 
36 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 175-177: Ada Deprez, Brieven van, aan 

en over Jan Frans Willems 1793-1846. Deel 3, Brugge 1965-1968, 287-288. 
37 Deze schatting is gebaseerd op: A.M. Ledeboer, ‘Chronologisch register op de 

alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland, 

sedert het jaar 1440 tot het begin dezer eeuw’, in: A.M. Ledeboer, Alfabetische lijst 

der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland sedert de 

uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw, Utrecht 

1876, 52-69; B.P.M. Dongelmans, Van Alkmaar tot Zwijndrecht. Alfabet van 

boekverkopers, drukkers en uitgevers in Noord-Nederland 1801-1850, Amsterdam 

1988. 
38 B.P.M. Dongelmans en J. de Kruif, ‘Technische vooruitgang zoekt gretig publiek. 

Het boekbedrijf in de negentiende eeuw’, in: Kopij en druk revisited. Jaarboek voor 

Nederlandse Boekgeschiedenis 17 (2010), 224. 
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de oplages van boeken over het algemeen vrij beperkt zijn, stellen 

leesgezelschappen een groep mensen in staat alsnog lectuur in handen te 

krijgen: een enkel boek heeft zo mogelijk meerdere lezers. Waaruit 

bestaat het aanbod van uitgevers-boekhandelaren? 

  

 

II.4 Het titelaanbod 

De gemiddelde oplage van boeken in de gehele negentiende eeuw ligt 

rond de 1000 exemplaren, maar voor veel literair werk liggen de 

oplagecijfers beduidend lager. Een ongekende uitschieter in 1824 is de 

10.000 exemplaren waarin de vierde druk van Tollens’ Gedichten 

verschijnt.39 

In de vroege negentiende eeuw doen zich een aantal opvallende 

ontwikkelingen voor in de boekproductie. Zo verschijnt er een groeiend 

aantal vertaalde werken op de Nederlandse boekenmarkt. Op welke 

manier verhoudt deze groei zich tot de leesgezelschappen? Gezien de 

samenvoeging met Zuid-Nederland is ook daarmee de boekenmarkt in 

één keer enorm gegroeid. Is het nu ook zo dat in Noord-Nederland meer 

zuiderlingen boeken publiceren? 

 

II.4.1 Vertalingen 

De negentiende eeuw staat onder onderzoekers bekend als de eeuw van 

de roman, maar vooral in de vroege negentiende eeuw komen er jaren 

voor dat er geen enkele oorspronkelijk Nederlandse roman verschijnt.40 

Tussen 1815 en 1830 verschijnen er tussen de vijftien en 35 romans per 

jaar, waarvan de meeste vertaald zijn.41 Het zijn titels als Mijne intrede 

in de wereld van H. Clauren en De aarde en hare bewoners van E.A.W. 

von Zimmerman die zijn vertaald uit het Duits, Reis naar de Levant van 

L.N.P.A. de Forbin en De jonge vrouwen van J.N. Bouilly die zijn 

vertaald uit het Frans en De tooverkragt des rijkdoms van T.S. Surr en 

                                                 
39 Dongelmans en De Kruif, ‘Technische vooruitgang zoekt gretig publiek’, 239. 
40 Toos Streng, ‘Een kwestie van vraag en aanbod. Lezers en kopers van romans in 

Nederland 1790-1899’, in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 18 (2011), 

70: op basis van de in klein lettertype gepresenteerde grafiek is het lastig om met 

zekerheid te zeggen, maar het ziet er naar uit dat vooral tussen 1818 en 1822 de 

oorspronkelijke roman nauwelijks het daglicht ziet. 
41 Streng, ‘Een kwestie van vraag en aanbod’, 70. 
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Reizen in de binnendeelen van Brazilië van John Mawe die zijn vertaald 

uit het Engels. 

Tussen 1810 en 1819 verschijnen in totaal 192 romans, waarvan 

38 oorspronkelijk Nederlands en 154 vertaald zijn. Tussen 1820 en 1829 

verschijnen 276 romans, waarvan 72 oorspronkelijk en 205 vertaald 

zijn.42 Kortom: er is een toename van oorspronkelijk Nederlandse 

romans op de Noord-Nederlandse boekenmarkt, van 20% in de jaren 

1810 naar 26% in de jaren 1820, maar dat is niet onmiddellijk 

verwonderlijk aangezien Nederland een deel van de eerste periode nog 

onder Frans bewind is. Pas in 1826 verschijnen voor het eerst meer dan 

tien oorspronkelijke romans per jaar.43 

In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn romans vrijwel 

zonder uitzondering eerste drukken, die in groot formaat verschijnen en 

ongebonden op de markt worden gebracht.44 Het zijn geen herdrukken 

en ze zijn nog niet in een handig gebonden formaat. Eigenlijk begint de 

echte ‘eeuw van de roman’ na 1837, volgens Streng, omdat er dan pas 

gemiddeld minimaal een keer per week een roman verschijnt. In 1842 

concludeert men zelfs dat de roman de ‘poëtische uitspanningslectuur’ 

heeft vervangen.45 Over de ontwikkeling van het romangenre weten we 

dankzij Streng tegenwoordig veel, maar helaas ontbreekt het vooralsnog 

aan een analyse van het totale aanbod van lectuur in Nederland in de 

negentiende eeuw. Hoewel Kruseman in zijn Bouwstoffen per decennium 

wel telkens een overzicht publiceert van wat hij beschouwd als de 

belangrijke titels per genre zijn deze boekenlijsten niet volledig. 

In de vroege negentiende eeuw wordt het leeuwendeel van de 

romans, evenals het grootste deel van de reisbeschrijvingen, kranten en 

tijdschriften, volgens Streng afgenomen door leesgezelschappen.46 Die 

mening lijkt te zijn gedeeld met de redactie van De Gids, die een recensie 

van Rusland gedurende de oorlogen met Frankrijk van Armand 

Domergue afsluit met: ‘Ter afwisseling van Romanlectuur bevelen wij 

het Werk onzen leesgezelschappen aan’.47 

                                                 
42 Toos Streng, ‘De roman in Nederland, 1790-1899. Een boekhistorische 

verkenning’, in: TNTL 127 (2011) 2, 141. 
43 Streng, ‘De roman in Nederland’, 143. 
44 Streng, ‘Een kwestie van vraag en aanbod’, 84. 
45 Streng, ‘Een kwestie van vraag en aanbod’, 93-94. 
46 Streng, ‘De roman in Nederland’, 145. 
47 De Gids (1836), 580. 
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Tabel 3: Het aandeel van vertaalde en oorspronkelijk Nederlandse romans op de 

Nederlandse boekenmarkt. 48 

 

De combinatie van leesgezelschappen en het lezen van romans wordt in 

de vroege negentiende eeuw in verband gebracht met het aanleren van 

slechte zeden: 

 

De meisjes kennen in haar twaalfde jaar de ondeugd der 

zelfbevlekking reeds. Voornamelijk hebben de 

Leesgezelschappen, die ook in de kleinste plaatsen zijn, de 

meisjes met dat vergift bedorven, hetwelk die stroom van kleine 

Romans, die met elke Misse aangroeit, over haar uitstort.49 

 

Tijdgenoten veronderstellen tot halverwege de jaren 1820 dat romans 

voornamelijk aantrekkingskracht uitoefenen op vrouwen en kinderen die 

zoeken naar ontspanning.50 Dit aspect boet aan belang in na 1825, terwijl 

de koppeling tussen romans en actualiteit juist aan kracht wint volgens 

Streng: ‘Wie wilde weten wat er speelde, moest romans lezen en het liefst 

zo snel mogelijk na verschijnen.’51 

Om de kosten van het drukken van romans te beperken en 

zodoende een groter potentieel lezerspubliek te bereiken, geven uitgevers 

                                                 
48 Toos Streng, ‘‘Gedwongen tot specialismen’. Uitgevers van Franse romans in 

Nederland, 1790-1899, in: TNTL 128 (2012) 1, 33. 
49 Hedendaagsche vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak 10 

(1808), 468-469. 
50 Streng, ‘De roman in Nederland’, 145. 
51 Streng, ‘De roman in Nederland’, 145. 

 Eerste 

druk 

vertaald 

Eerste druk 

oorspr. 

Nederlands 

Herdruk 

vertaald 

Herdruk  

oorspr. 

Nederlands 

Totaal 

vertaald 

Totaal  

oorspr. 

Nederlands 

1815-

1819 

82,2% 17,8% 76,5% 23,5% 81,4% 18,6% 

1820-

1824 

88,4% 11,6% 54,5% 45,5% 85,4% 14,6% 

1825-

1829 

62,5% 37,5% 88,2% 11,8% 65,4% 34,6% 

1830-

1834 

65,3% 34,7% 50,0% 50,0% 64,6% 35,4% 
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hun romans soms uit in afleveringen: per keer kunnen kopers een katern 

van een paar tientallen bladzijden aanschaffen om die later te laten 

binden. De kosten zijn per aflevering laag, maar als je de afleveringen 

optelt is men vaak toch duurder uit.52 Als we afgaan op Streng zijn 

romans die in afleveringen verschijnen, wellicht bij uitstek geliefd in 

leesgezelschappen. Nog voordat een roman geheel verschijnt, hebben zij 

dan immers al de tekst in delen gelezen, waarmee ze de actualiteit op de 

voet hebben gevolgd. 

 

 Reacties op vertalingen 

Vanuit de gedachte dat de vaderlandse taal- en cultuur worden bedreigd, 

schrijft men in tijdschriften negatief over het verschijnen van vertalingen 

op de Noord-Nederlandse boekenmarkt. Korpel vat dat als volgt samen: 

 

Al die slechte vertalingen, vindt men, doen de Nederlandse 

cultuur geen goed. Ze zorgen voor een verbastering van de 

Nederlandse taal en introduceren inferieure teksten en 

denkbeelden in Nederland. Echter, zelfs al zijn de vertalingen niet 

slecht, zo redeneert men, de vertaalwoede heeft zulke excessieve 

vormen aangenomen dat de preoccupatie met andere culturen 

hand in hand gaat met een verwaarlozing van eigen taal en 

cultuur.53 

 

Ondanks zulke kritiek bestaat het titelaanbod voor een groot deel uit 

vertaald werk. Althans: dat is het overheersende beeld, gebaseerd op de 

productiecijfers van en recensies over fictioneel proza, drama en zelfs 

deels voor poëzie rond 1800. Volgens Korpel maken ‘vertalingen in het 

tijdvak 1750-1820 steeds meer dan de helft van de produktie van 

fictioneel proza uit […].’54 De gegevens van Streng over romans, 

gepresenteerd in Tabel 3, ondersteunen die visie. De vertaalactiviteit op 

het gebied van drama en fictioneel proza neemt rond 1800 zelfs alleen 

maar toe. Zo zijn het in de eerste decennia van de negentiende eeuw 

bijvoorbeeld hoofdzakelijk vertaalde Duitse romans die in vertaling op 

                                                 
52 Lisa Kuitert, ‘Schrijven per nummer. Een populair literair medium in de 

negentiende eeuw’, in: Spiegel der Letteren 50 (2008) 2, 223-224. 
53 Luc Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie 

(1750-1820) in een Westeuropees kader, Amsterdam 1992, 54. 
54 Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 20. 
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de Nederlandse boekenmarkt verschijnen.55 De meningen daarover zijn 

verre van positief.56 Naast de gevoelde bedreiging van de Nederlandse 

taal en cultuur, wordt de negatieve houding mede ingegeven door de 

opvatting dat vertalers een slechte beheersing hebben van het Duits, dat 

ze onder druk moeten functioneren vanwege de financiële belangen die 

uitgevers hebben bij het snel laten verschijnen van vertaald drama en 

fictioneel proza en dat de vertaalde teksten onbenullig zijn.57 Vertalers 

worden bespot en krijgen er in de media flink van langs.58 

Een góéde vertaling valt in een dergelijk klimaat dan natuurlijk 

op. In de Arnhemsche courant schrijft men naar aanleiding van de serie 

vertaalde boeken en verhalen die de Haagse uitgever-boekhandelaar 

Vervloet uitgeeft het volgende:  

 

[…] wij zullen hier nog aanmerken dat deze verzameling van 

nieuwste romans, of liever romantische voortbrengsels, zich 

inzonderheid onderscheidt door eene keurige vertaling, zuivere 

taal en goeden stijl, waardoor zij gunstig afsteekt bij zoo vele 

andere vertalingen, die heden aan het Nederlandsche publiek 

worden aangeboden, en onze letterkunde waarlijk schande 

aandoen. […] Voor onze talrijke leesgezelschappen vooral zal dit 

werk, hetwelk wij aan dezelve gerust durven aanbevelen, eene 

aangenaame lectuur zijn.59 

 

Hoewel over het algemeen vertalingen dus op een negatieve reactie 

kunnen rekenen, worden goede vertalingen aangeraden voor de 

Nederlandse lezers, onder wie de leden van leesgezelschappen. 

Er zijn ook verdedigers van de vertaalpraktijk. Zij beschouwen 

vertalen niet als een bedreiging voor de Nederlandse taal en cultuur en 

allerminst als ‘volgziekte’. Buitenlandse teksten kunnen Nederlandse 

auteurs ondersteunen bij het ontwikkelen van hun stijl, kunnen nieuwe 

                                                 
55 Streng, ‘Gedwongen tot specialismen’, 35; Inger Leemans, ‘The translation 

machine. Mechanisms of Cultural Transfer between the German Lands and the 

Netherlands 1750-1840’, in: J. Konst, I. Leemans en B. Noak red., Niederländisch-

deutsche Kulturbeziehungen, 1600-1830, Göttingen 2009, 343-356. 
56 Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 22-24. 
57 Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 25 en 49. 
58 Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 50-52. 
59 Arnhemsche courant (22-11-1831) 146, 3-4. 
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woorden of uitdrukkingsmogelijkheden introduceren, evenals nuttige 

buitenlandse kennis, zeden en gewoonten en werkten tot slot oordeel- en 

smaakbevorderend.60 Maar wellicht minstens zo belangrijk, zeker vanuit 

het oogpunt van uitgevers-boekhandelaren, is dat vertalingen in een 

leemte voorzien: er verschijnen te weinig oorspronkelijke werken.61 

 Ondanks de discussie over de vertaalwoede van uitgevers, blijven 

uitgevers vertaalde werken uitgeven. Over de vroege negentiende eeuw 

schrijft Kruseman daarom: 

 

Het was nog de welaangename tijd, dat slechts eenige weinige 

uitgevers zich op deze literatuur [romans] toelegden en, indien zij 

goede waar leverden, zeker konden zijn van een winstgevend 

debiet aan leesgezelschappen en partikulieren.62 

  

Hoewel de verhouding tussen het aantal oorspronkelijke en het aantal 

vertaalde romans aan verandering onderhevig is, blijft de trend gelijk: 

20% oorspronkelijk werk tegen 80% vertaald werk. In economisch 

onzekere tijden krijgen oorspronkelijk Nederlandse romans de voorkeur 

boven vertaalde romans. Wat betreft de periode van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden is na een afname tussen de jaren 1815 en 

1820 een toename te zien van het aantal oorspronkelijke romans tussen 

de jaren 1820 en 1830.63 De verklaring daarvoor is vooral gelegen in de 

verwachtingen die uitgevers hebben over de wensen van het 

boekenkopende publiek en de daarop gebaseerde productie.64 

 

II.4.2 Zuid-Nederlandse lectuur in het Noorden? 

De staatkundige eenwording van Noord en Zuid zorgt ervoor dat in het 

Zuiden diverse pogingen worden ondernomen om noordelijke lectuur te 

verspreiden, hoewel dat nauwelijks succes heeft opgeleverd.65 Wordt er, 

omgekeerd, tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden nou ook lectuur aangeboden van de ‘nieuwe Nederlanders’, 

de Zuid-Nederlanders, in Noord-Nederland? Een telling op basis van de 

                                                 
60 Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 60-62. 
61 Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 64. 
62 Kruseman, Bouwstoffen, 74. 
63 Streng, ‘De roman in Nederland’, 154-155. Zie specifiek Grafiek 6. 
64 Streng, ‘De roman in Nederland’, 156. 
65 Weijermars, Stiefbroeders, 68-76, 206-210, 214-220, 319-336. 
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bibliografie van Saalmink levert 16.647 titels op die in Noord-Nederland 

zijn gepubliceerd tussen 1815 en 1830. Een steekproef onder 1.000 

boeken heeft, gebruik makend van biografische woordenboeken, geleid 

tot het achterhalen van de nationaliteit van de auteurs van 804 titels.66 

Hiervan blijken maximaal 23 van Zuid-Nederlandse afkomst. Het zijn 

titels als Lofrede op Hermanus Boerhaave van J.L. Kesteloot, Geschied- 

en oordeelkundig vertoog, over de poorterijen en gemeenten der 

Nederlanden van J.J. Raepsaet en De slag van Navarino van H.G. Moke. 

Na extrapolatie tot het totale aantal uitgegeven titels, zijn er in 

Noord-Nederland bij benadering dan maximaal 476 boeken van 

zuidelijke auteurs verschenen. Dat is 2,9% van het totale titelaanbod, een 

zéér klein aantal.67 Het is veel waarschijnlijker dat de meeste Zuid-

Nederlandse auteurs ervoor kiezen om in Zuid-Nederland te publiceren, 

waar de bevolkingsomvang groter is en waarschijnlijk dus ook het 

potentiële boekenkopende publiek. Als uitgevers zich bij het bepalen van 

hun aanbod inderdaad baseren op de interesses van het publiek, zoals 

eerder is vermeld, dan kan op basis daarvan worden geconcludeerd dat 

er onder het Noord-Nederlandse leespubliek geen opvallende aandacht 

bestaat voor Zuid-Nederlandse lectuur. 

 

 Waarom weinig Zuid-Nederlandse lectuur in het Noorden? 

Wat zou hier nu een verklaring voor kunnen zijn? Een mogelijke 

verklaring is te bedenken op basis van theorieën over internationale 

transacties toegepast op de boekenmarkt ten tijde van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden. De volgende vuistregel gaat op: naarmate 

een land groter is, worden er des te meer transacties binnenslands 

                                                 
66 De bedoelde biografische bronnen zijn: E. de Seyn, Dictionnaire des écrivains 

belges: bio-bibliographie, Brugge 1930-1931; J. Maton, Nationaal biografisch 

woordenboek, Brussel 1964-2007; Biographie nationale, Brussel 1866-1944; F. Jos 

van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en 

Zuidnederlandsche letterkunde, Amsterdam 1888-1894; K. ter Laan, Letterkundig 

woordenboek voor Noord en Zuid, ’s-Gravenhage 1952. De gegevens uit de 

bibliografie van Saalmink konden worden gebruikt dankzij Menno Anbeek.  
67 Gezien het feit dat, zoals Saalmink in de verantwoording van zijn bibliografie in 

andere bewoordingen aangeeft, de bibliografie met een dekkingsgraad van 100% 

waarschijnlijk nooit zal worden geschreven, zijn er zeker meer titels verschenen van 

zuidelijke auteurs. Toch is het aannemelijk dat de hoeveelheid titels uit het Zuiden dat 

in het Noorden is verschenen, beperkt is gebleven. Zuid-Nederlandse werken, 

genieten dus in ieder geval bij uitgevers geen voorkeur. 
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afgehandeld; naarmate een land kleiner is, vinden er des te meer 

transacties plaats met het buitenland.68 Wat betreft bevolkingsomvang is 

Zuid-Nederland in de periode 1815-1830 met circa drie miljoen inwoners 

dan wel groter dan Noord-Nederland, maar zowel in strategisch opzicht 

als in economisch perspectief is het Zuiden dienend voor het Noorden.69  

Een verdere verklaring is te vinden in de relatieve daling van het 

aantal transnationale uitwisselingen naarmate de omvang van een land 

toeneemt. Transnationale uitwisselingen hebben minder gewicht 

naarmate een groep of land groter is. Een relatief kleiner deel van een 

groter land is in dat geval namelijk betrokken bij uitwisselingen met een 

absoluut gezien even groot aantal deelnemers uit een kleinere groep of 

kleiner land.70 Voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zou dit in 

theorie betekenen dat de import van zuidelijke lectuur in Noord-

Nederland een kleine impact heeft, terwijl de import van noordelijke 

lectuur in Zuid-Nederland van relatief groter belang kan zijn voor de 

boekenmarkt. Economisch gezien liggen de voordelen van de 

uitwisselingen bij de grotere groep: culturele producten kennen in grotere 

landen een grotere afzetmarkt, waardoor de productiekosten lager 

liggen.71 Aangezien een kleiner land in theorie minder culturele 

producten voortbrengt, is de diversiteit daarvan doorgaans eveneens 

beperkter. In een kleiner land is men daardoor over het algemeen sneller 

geneigd zich op het buitenland te oriënteren.72 

Ook is er in grotere taalgebieden in absolute zin veelal een hogere 

productie van origineel werk dan in kleinere taalgebieden. Vanwege het 

feit dat er geen kosten verbonden zijn aan het vertalen van buitenlands 

werk, is het voor uitgevers aantrekkelijk in de vroege negentiende eeuw 

om Duitse, Engelse en Franse boeken te vertalen. Hoewel de theorie van 

                                                 
68 Karl Deutsch, ‘The Propensity to International Transactions’, in: Political Studies 8 

(1960) 2, 147-155. 
69 N.C.F. van Sas, ‘Het Grote Nederland van Willem I. Een schone slaapster die niet 

wakker wilde worden’, in: Idem, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar 

moderniteit 1750-1900, Amsterdam 2005, 403. 
70 Peter M. Blau, Inequality and Heterogeneity. A Primitive Theory of Social 

Structure, New York 1977, 19-44, 248-255. 
71 Johan Heilbron, ‘Nederlandse vertalingen wereldwijd. Kleine landen en culturele 

mondialisering’, in: Johan Heilbron, Wouter de Nooy en Wilma Tichelaar red., 

Waarin een klein land. Nederlandse cultuur in internationaal verband, Amsterdam 

1995, 210-211. 
72 Heilbron, ‘Nederlandse vertalingen wereldwijd’, 211. 
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Heilbron is toegespitst op de Nederlandse boekenmarkt in tweede helft 

van de twintigste eeuw, zou het evengoed kunnen opgaan voor de situatie 

in de vroege negentiende eeuw. De omvang van het Duitse, Engelse en 

Franse aanbod, de lage kosten voor uitgevers om uit die talen te vertalen 

en de mogelijke belangstelling van de lezende Nederlanders voor deze 

buitenlandse cultuurproducten kunnen de verklaring bieden voor zowel 

het hoge aanbod vertaalde werken uit die landen, als het beperkte aanbod 

zuidelijke titels in Noord-Nederland. 

De gang van zaken rond een boek van een van de bekendste en 

actiefste zuidelijke literatoren illustreert hoe moeilijk het is voor 

zuiderlingen om in het Noorden te publiceren. Uiteindelijk verschijnt het 

bedoelde boek toch in het Noorden: de Verhandeling over de 

Nederduitsche Tael- en Letterkunde van Jan Frans Willems. 

Aanvankelijk wordt deze via de Amsterdamse boekverkoper J.H. den 

Ouden in Noord-Nederland verspreid, maar deze blijft zitten met een 

restpartij. Uitgever Immerzeel koopt de partij van 200 exemplaren om in 

zijn fonds op te nemen en een jaar later geeft Willems aan de uitgever 

onverwacht nog eens 100 exemplaren. Willems doet de uitgever een 

voorstel voor verdere samenwerking, maar daar ziet Immerzeel vanaf 

omdat hij weinig opbrengst in Noord-Nederland verwacht.73 Ondanks 

actief netwerken lukt het de zuiderling amper om door te dringen op de 

noordelijke boekenmarkt. 

Uitgevers baseren zich bij de keuze van uit te geven lectuur op de 

verwachte smaak van het publiek.74 Of zoals Kruseman het beschrijft: 

‘Dan neemt hij zijn tijd en dienst behoeften waar’.75 Uitgevers 

vergewissen zich daar ook van: 

 

Het publiek, dat in die dagen boeken kocht, werd bij voorkeur in 

den gegoeden middenstand gevonden. Het bepaalde zich in den 

regel tot enkele liefhebbers, bij ieder boekverkooper bekend, en 

werd aangevuld door de leesgezelschappen, in ons huiselijk 

Nederland zulk een eigenaardig verschijnsel. Een uitgever, die 

met smaak en voorzichtigheid te werk ging, en aan dezulken 

ontbrak het niet, kon dien ten gevolge op een eenigermate vast 

                                                 
73 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 234-235. 
74 Streng, ‘De roman in Nederland’, 156. 
75 Kruseman, Bouwstoffen, xxvi. 
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debiet rekenen, wel overtuigd dat hij geen grove winst behalen 

zou, maar even zeker, dat hij zich niet aan aanzienlijke schade 

zou blootstellen.76 

 

Het titelaanbod op de Noord-Nederlandse boekenmarkt is zo beschouwd 

een weerspiegeling van de uitkomsten van ‘peilingen’ die uitgevers doen 

onder de Noord-Nederlandse bevolking. Uitgevers-boekhandelaren 

beschouwen leesgezelschappen als een interessante bron van inkomsten 

en richten zich in hun advertenties soms rechtstreeks tot 

leesgezelschappen. Maar in plaats van de productiekant van de 

boekcultuur, bevinden de leesgezelschappen zich aan de 

consumptiekant. Welke ontwikkelingen vinden daar plaats? 

  

 

II.5 Leescultuur 

In het verlengde van onderzoek naar de productie en de verspreiding van 

drukwerk, ligt de studie van leescultuur. Vanwege het belang dat is 

toegekend aan boeken, is ook het onderzoek naar het lezen ervan 

beschouwd als een wezenlijke bijdrage tot de cultuurgeschiedenis, zoals 

Darnton en Chartier hebben laten zien in diverse studies.77 Lezen is in 

dat onderzoek niet het passief ‘kennis nemen van’ een tekst, maar een 

actieve, zingevende en betekenis scheppende bezigheid. Het kiezen van 

lectuur veronderstelt bovendien een zekere mate van wat Verdaasdonk 

literaire socialisatie noemt: een bekendheid met het actuele aanbod en 

een bepaalde vorm van bekendheid met wat er van elk boek te 

                                                 
76 Kruseman, Bouwstoffen, 69. 
77 Een selectie belangrijke titels: Robert Darnton, The Literary Underground of the 

Old Regime, Cambridge 1982; Robert Darnton, The Great Cat Massacre and Other 

Episodes in French Cultural History, New York 1984; Robert Darnton, The Kiss of 

Lamourette. Reflections in Cultural History, New York 1990; Robert Darnton, The 

Forbidden Best-Sellers of Prerevolutionary France, New York 1996; Roger Chartier, 

Henri-Jean Martin et.al. red., Histoire de l’édition française, Paris 1983-1986; Roger 

Chartier, Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime, Paris 1987; Roger 

Chartier en Guglielmo Cavallo red., Histoire de la lecture dans le monde occidental, 

Paris 1997; Roger Chartier, Les origines culturelles de la Révolution Française, Paris 

1999. 
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verwachten is.78 Door de studie van lezen en lectuurkeuze kan een beter 

inzicht worden verkregen in algemeen historische patronen. 

Een voorheen veel gehanteerd begrip in het onderzoek naar de 

leescultuur, betreft de these van de Leserevolution. Deze these komt erop 

neer dat er in de tweede helft van de achttiende eeuw in Duitsland een 

sterke groei van het lezerspubliek heeft plaats gevonden evenals een 

verandering in het leesgedrag. Lezers zouden niet langer telkens dezelfde 

kleine hoeveelheid, vooral religieuze, boeken opnieuw lezen, maar méér 

en diversere boeken en in zekere zin ook oppervlakkiger. Deze 

verandering zou de overgang markeren van ‘intensief’ naar ‘extensief’ 

lezen.79 Deze gedachte is gebaseerd op de grote toename van het aantal 

tijdschriften. Het gegeven dat de roman in deze periode tot bloei komt, 

vormt eveneens een argument. Een reden om de these van de 

lezersrevolutie ook op Nederland toe te passen, is de toenemende 

productie van Nederlandse titels rond 1800.  

 Brouwer, Kloek, Mijnhardt en De Kruif hebben de 

lezersrevolutie voor wat betreft de Nederlandse situatie tot rond 1850 zo 

goed als verworpen.80 Empirische bewijzen ontbreken en zo is voor wat 

betreft Nederland de conclusie dat ‘de lezersrevolutie gevoeglijk naar de 

prullenbak van de geschiedenis kon worden verwezen’.81 De 

verkoopcijfers van onbeschreven papier in vergelijking met de weinig 

                                                 
78 H. Verdaasdonk, De vluchtigheid van literatuur. Het verwerven van boeken als 

vorm van cultureel gedrag, Amsterdam 1989. 
79 Rolf Engelsing, Der Bürger als Leser. Lesergeschichte in Deutschland 1500-1800, 

Stuttgart 1974. 
80 H. Brouwer, ‘Leescultuur in Zwolle. Boekaanschaf en boekgebruik (1777-1854)’, 

in: Zwols Historisch Jaarboek 4 (1987), 47-73; Idem, ‘Lesekulturforschung in den 

Niederlanden. Buchhandel und Lesepublikum im 18. und 19. Jahrhundert’, in: 

Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 17 (1992), 177-190; Idem, Lezen en 

schrijven in de provincie; J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘In andermans boeken is het 

duister lezen. Reconstructie van de vroeg negentiende-eeuwse leescultuur in 

Middelburg op basis van een boekhandelsadministratie’, in: Forum der letteren 29 

(1988), 15-29; J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘Bij Van Benthem geboekt. Een 

reconstructie van het Middelburgs koperspubliek in 1808’, in: Willem van den Berg 

en Hanna Stouten red., Het woord aan de lezers. Zeven literatuurhistorische 

verkenningen, Groningen 1987, 142-165; J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, Leescultuur 

in Middelburg; J. de Kruif, ‘“En nog enige boeken van weinig waarde”. Boeken in 

Haagse boedelinventarissen halverwege de 18e eeuw’, in: Historisch tijdschrift 

Holland 26 (1994), 314-327; J. de Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers. 
81 Kloek en Mijnhardt, ‘Lezersrevolutie of literaire socialisatie’, 219. 
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toegenomen verkoopcijfers van drukwerk in Zwolse boekhandels, heeft 

Brouwer er toe gebracht de aanvankelijk vermoede leesrevolutie eerder 

te typeren als een schrijfrevolutie.82 Ten slotte blijkt er op de 

boekenmarkt van Den Haag in de achttiende eeuw zelfs stagnatie op te 

treden.83 De conclusies komen voort uit kwantitatief onderzoek naar de 

boekenmarkt, waar Baggerman een kanttekening bij plaatst: 

 

Om toetsend onderzoek te kunnen uitvoeren heeft men nu 

eenmaal gegevens nodig die kwantificeerbaar zijn. Lezers 

moeten aldus worden gereduceerd tot kopers en bezitters met als 

voornaamste eigenschap hun impostklasse, boeken kunnen niet 

op hun inhoud worden gewogen, maar wel in genres worden 

opgeborgen. De foto’s die vervolgens op grote afstand van het 

literaire landschap zijn gemaakt, laten met name een grote 

onbeweeglijkheid zien.84 

 

De verzameling en analyse van empirische gegevens, heeft dus geleid tot 

een beeld van de achttiende- en vroege negentiende-eeuwse boekcultuur 

waarin nauwelijks sprake is van grote veranderingen. Baggerman heeft 

daarom geopperd om de studie naar de boekenwereld juist of aanvullend 

op microniveau uit te voeren. ‘Men kan proberen zich te verplaatsen in 

de wereld van een eigentijdse auteur, lezer of drukker om vanuit diens 

gezichtspunt ontwikkelingen waar te nemen.’85 Het stilstaande beeld van 

de boekcultuur van door een kwantitatieve bril bekeken, kan vanuit 

micro-perspectief toch opvallende beweging laten zien. De meest ideale 

bron voor leesgedrag en boekgebruik zijn waarschijnlijk dagboeken 

maar daarvan zijn er weer te weinig.86 De massaliteit van geproduceerde 

                                                 
82 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 291-309. 
83 De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, 135-145. 
84 A. Baggerman, Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de 

achttiende eeuw, Den Haag 2000, 4-6. 
85 Baggerman, Een lot uit de loterij, 6. 
86 De studie naar leescultuur en leesgedrag op basis van egodocumenten is de 

afgelopen jaren toegenomen. Aangezien er in mijn onderzoek geen gebruik is 

gemaakt van egodocumenten, is ervoor gekozen om hierover niet uit te weiden. Een 

aantal belangrijke resultaten van dergelijke studies zijn: Blaak, Geletterde levens; A. 

Baggerman, R. Dekker en M. Mascuch red., Controlling Time and Shaping the Self. 

Developments in Autobiographical Writing Since the Sixteenth Century, Leiden 2011; 

A. Baggerman, ‘De dynamiek van de herinnering. Autobiografische terugblikken op een 
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lectuur is dan wel weer een argument om groepen van lezers en hun 

lectuuraanschaf te bestuderen, in plaats van individuele gevallen. Een 

studie naar leesgezelschappen voorziet daarom in een leemte: 

kwantitatieve gegevens van kleine groepen lezers worden bestudeerd, 

waarna een kwalitatieve interpretatie volgt. 

De boekhistorische discipline heeft in Nederland overigens 

nauwelijks een kwantitatieve fase doorgemaakt.87 Voor deze studie is 

gekozen voor die zojuist genoemde mengvorm: beschrijvende en 

kwantitatieve boekgeschiedenis. Het kwantitatieve zit hem in het zoeken 

naar een antwoord op de wie las wat-vragen die van oudsher zijn gesteld 

in studies naar leescultuur, het beschrijvende in het zoeken naar het 

‘waarom’ vanuit de gedachte dat de keuze van lectuur inzicht oplevert 

over de belangstelling van het lezende deel van de samenleving. 

Onderzoek naar leesgezelschappen biedt de mogelijkheid om 

kwantitatief onderzoek uit te voeren naar lectuurkeuze in het verleden en 

op basis van de interpretatie van de uitkomsten daarvan iets te weten te 

komen over de leefwereld van historische lezers: niet van individuele 

mensen, maar van groepen lezers.  

 

 

II.6 Groepen lezers 

De praktijk van lectuurconsumptie is van groot belang in de bestudering 

van leescultuur, ‘[w]ant het is immers in het gebruik dat de werkelijke 

macht van het gedrukte woord tot uiting komt.’88 Verenigingen waarin 

lezen de voornaamste bezigheid is, bieden een goede mogelijkheid om 

historische lezers te bestuderen. Dat heeft onder meer te maken met de 

definitie van het de term ‘lezer’, wat eigenlijk een containerbegrip is voor 

een grote diversiteit aan individuele lezers. De abstracte lezer of groep 

                                                 
tijdperk van  revolutie’, in: F. Grijzenhout, N. van Sas en W. Velema red., Het Bataafse 

experiment. Politiek en cultuur rond 1800, Nijmegen 2013, 275-305; A. Baggerman, 

‘“Zo een vrijheid begeer ik nimmer meer te beleven”. Het witwassen van het verleden in 

Nederlandse ego-documenten (1800-1850)’, in: De Negentiende Eeuw 33 (2009) 2, 73-

95. 
87 J. de Kruif, ‘Boekhistorici en hun theorieën: kennis of inzicht? Waarom 

boekgeschiedenis te boekhistorisch is’, in: S. van Rossem en M. de Wilde red., 

Boekgeschiedenis in het kwadraat. Context & casus, Brussel 2006, 9-19. 
88 Lizet Duyvendak, ‘Gij zult slechts onze boeken lezen. Over lezen en 

levensbeschouwing’, in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 5 (1998), 156. 



 

 

  

- 88 - 

lezers bestaat namelijk niet, aldus Darnton.89 ‘Geen individuele lezers 

dus maar groepen lezers. En ook geen individuele teksten maar groepen 

teksten.’90 Het bestuderen van leesverenigingen biedt dan een ingang, 

omdat daarin groepen lezers samenkomen. Volgens Kloek zetten 

leesinstituties reguleringsprocessen in gang aan de hand waarvan 

individuele leespraktijken zich vermengen tot groepspatronen.91 

Oftewel: in leesinstituties wordt op een gestroomlijnde manier tot een 

groepskeuze gekomen met betrekking tot lectuur. De lectuuraanschaf is 

dan, abstract beschouwd, een afspiegeling van gedeelde interesses en 

voorkeuren. De bestudering van deze lectuuraanschaf kan een blik 

bieden in de hoofden van groepen lezers uit het verleden. Bovendien kan 

worden geprobeerd na te gaan in hoeverre lectuurdifferentiatie 

samenhangt met sociale differentiatie. 

De sociale achtergrond van lezers wordt over het algemeen 

namelijk meegenomen in de bestudering van leescultuur. Zo is onder 

meer aan de hand van klantenboeken van boekverkopers, volgens 

Brouwer ‘de meest ideale bron’,92 eerder getracht een stratificatie van 

een boekenkopend publiek te ontwikkelen. Na uitgebreid onderzoek in 

Zwolle blijkt het niet mogelijk te komen tot een stratificatie van 

boekenkopers die aansluit op de bestaande sociale hiërarchie: het publiek 

is daarvoor te gering en blijkt over alle rangen en standen verdeeld. De 

aanschaf van traditionele en nieuwe genres lectuur is eveneens over alle 

rangen en standen verdeeld. ‘De lectuurliefhebber laat zich weinig 

gelegen liggen aan de verwachtingshorizon van de onderzoeker,’ aldus 

Brouwer.93 Resultaten van het onderzoek van Kloek en Mijnhardt naar 

het boekenkopende publiek van boekhandelaar S. van Benthem in 

Middelburg wijzen in dezelfde richting.94 

                                                 
89 Roger Chartier, L’Orde des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre 

XIVe et XVIIIe siècle, Aix-en-Provence 1992; Robert Darnton, ‘Readers respond to 

Rousseau. The fabrication of romantic sensitivity’, in: idem, The great cat massacre 

and other episodes in French cultural history, New York 1985, 215-256. 
90 J.J. Kloek, ‘Van receptie-esthetica naar leescultuur – en terug?’, in: Forum der 

Letteren 34 (1994) 4, 250-251. 
91 J.J. Kloek, ‘Synthese en slotbeschouwing’, in: Th. Bijvoet e.a. red., Bladeren in 

andermans hoofd, Nijmegen 1996, 309-318. 
92 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 6. 
93 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 224. 
94 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg. 



 

   

 

- 89 - 

Toch is er over de sociale achtergrond van boekenlezers wel iets 

te zeggen. Het lezen van literatuur werkt niet alleen statusverhogend; zo 

heeft De Kruif geconcludeerd wat betreft het Nederland van de 

achttiende eeuw. De meerderheid van de bevolking leefde in die tijd 

onder het bestaansminimum, waardoor er voor cultuurgoederen als 

boeken wellicht een heel ander waarderingspatroon van toepassing is 

geweest.95 Kopen en lenen blijken verschillende grootheden in dit 

verband. Boeken die zijn aangeraden door recensenten, zoals fictie en 

literaire romans, maar ook historische werken, memoires, reisverslagen 

en biografieën worden meerdere malen gelezen en doorgaans gekocht 

nádat ze eerst zijn geleend. Ontspanningsromans en detectives worden 

slechts eenmaal gelezen en meestal niet gekocht, maar geleend.96 De 

reden daarvoor is wat De Kruif het dubbele gezicht van boeken noemt: 

ze zijn niet alleen dragers van cultuur, maar tegelijkertijd handelswaar.97 

De motieven om boeken aan te schaffen en de rol die lectuur 

speelt in het maatschappelijke leven van de vroege negentiende eeuw, 

kunnen een indicatie zijn voor wat er leeft in de samenleving. Dat is 

makkelijker op te merken bij keuzes die door een grote groep lezers zijn 

gemaakt dan bij individuele keuzes. De institutionele leescultuur biedt 

daarom een ingang tot breed gedeelde maatschappelijke interesses. 

Leesgezelschappen zijn op te vatten als collectieve kopers van lectuur en 

om die reden interessant. Ze maken daarnaast deel uit van een zekere 

traditie in het letterkundige leven: die van de literaire 

genootschappelijkheid.  

 

II.7 Genootschappen  

Leesgezelschappen lijken onderdeel uit te maken van een zekere trend: 

het genootschapsleven uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Er 

bestaat in die tijd een enorme hoeveelheid grotere en kleinere literaire 

clubs, genootschappen en maatschappijen.98 Zij passen binnen de brede 

waaier aan verenigingen zoals die rond 1750 tot ontwikkeling is 

gekomen, van landelijk tot lokaal, open of gesloten, breed georiënteerd 

                                                 
95 De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, 45. 
96 De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, 45, gebaseerd op: Peter H. Mann en 

Jacqueline L. Burgoyne, Books and reading, London 1969. 
97 De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, 262. 
98 Van den Berg en Couttenier, Alles is taal geworden, 28. 
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of toegespitst op een specifieke tak van wetenschap, letteren of met een 

doel zoals educatie of armenzorg.99 

Een opvallend type genootschap is het literaire genootschap, een 

uniek literair-sociaal fenomeen, waarbinnen lettervruchten worden 

gepresenteerd aan het publiek. In de eerste helft van de negentiende eeuw 

ging aan uitgegeven poëzie en proza een voorgedragen variant vooraf, 

aldus Van den Berg. Dit verklaart de retorische opzet van poëzie in de 

vroege negentiende eeuw, die meer hoor- dan leespoëzie is.100 Literaire 

genootschappen vallen uiteen in gesloten en open varianten. Gesloten 

genootschappen werken achter gesloten deuren en stralen weinig 

aantrekkingskracht uit. De open genootschappen daarentegen schrijven 

prijsvragen uit, houden openbare vergaderingen en geven af en toe 

genootschapswerken uit. Zij zoeken nadrukkelijk interactie met het 

publiek. Om sociabiliteit – onderling gezelschapsleven, cultivering van 

contacten met gelijkgestemden, de neiging om gemeenschappelijke 

activiteiten te ontplooien – te bevorderen, moet een genootschap aan een 

aantal voorwaarden voldoen. Er moet een lokaliteit zijn om bijeen te 

komen, inclusief een spreekgestoelte. Bijeenkomsten moeten op vaste 

tijden plaatsvinden en de lengte van het vergaderseizoen moet vooraf 

worden vastgesteld. Er is sprake van een vaste bestuursstructuur, een 

ballotagesysteem en classificatie van leden. Verder worden er afspraken 

vastgelegd over contributies en boetes en wordt een reglementering van 

activiteiten op papier gesteld. 

 In de lectuur die circuleert binnen de Nederlandse 

genootschappen komen normen en waarden aan bod die worden 

beschouwd als traditionele vaderlandse burgerdeugden, zoals 

‘eenvoudigheid’. Dankzij de voortschrijdende verlichtingsbeweging in 

Nederland en de omringende landen wordt de genootschappelijke 

infrastructuur steeds belangrijker voor de verspreiding van kennis. Het 

Europese verlichtingsstreven rust op twee pijlers: een ontwikkeling van 

wetenschap en cultuur op het hoogste niveau enerzijds en 

‘volksverheffing’, een verbreding of verbreiding van relevante kennis 

naar ruimere groepen binnen de samenleving anderzijds. In Nederland 

                                                 
99 Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 78-123. 
100 Willem van den Berg, ‘Sociabiliteit, genootschappelijkheid en de orale cultus’, in: 

Klaus Beekman, Marita Mathijsen en George Vis red., Een bedachtzame 

Beeldenstorm. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende 

eeuw, Amsterdam 1999, 67. 
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staan deze pijlers op gespannen voet met elkaar, aangezien het aantal 

deelnemers beperkt is in het kleinschalige Nederlandse taalgebied: er is 

weinig sprake van diepgang.101 Leesgezelschappen worden in de 

professionele kritiek daarom niet geassocieerd met lectuur van blijvende 

waarde, zoals blijkt uit een recensie van Engelschen te Rome van A.L.G. 

Toussaint in De Gids:  

 

Jufvrouw Toussaint staat te hoog als Schrijfster, dan dat haar 

werk met de voorbijgaande lektuur van leesgezelschappen en 

leesbibliotheken mag verward worden, om het dolce far niente 

van den luiäard door een min vervelend uurtje te verpoozen.102 

 

Veel genootschappen bestaan voor het merendeel uit dilettanten. Ze zijn 

bovendien afhankelijk van de financiële bijdragen van hun leden. 

Onderlinge consensus over de keuze van onderwerpen die worden 

besproken of waarover wordt gelezen, is dan ook van het grootste belang 

voor het voortbestaan van een genootschap. Vervlakking wordt daarmee 

een structureel gegeven, aldus Johannes.103 Bovendien komen de 

producenten van lectuur elkaar binnen het kleinschalige cultuurgebied 

voortdurend tegen, zoals in De Hollandsche Maatschappij der Fraaije 

Kunsten en Wetenschappen. Uitgesproken conflicten worden daarom 

doorgaans vermeden. Vanwege een kleine afzetmarkt, mogelijk ten dele 

veroorzaakt door collectieve aankopen van leesgezelschappen, kunnen 

weinig auteurs in hun dagelijks brood voorzien met schrijven. De 

auteursprofessionalisering verloopt in Nederland onder meer daardoor 

trager dan in omringende landen en daarmee de ontwikkeling van de 

literatuur.104 

Er vindt in het licht van de hierboven gestelde ‘kleinschaligheid’ 

in de vroege negentiende eeuw een herwaardering plaats van de vormen 

van cultuur en wetenschap die zich meer toeleggen op verbreding en 

verbreiding dan op de ontwikkeling van nieuwe inzichten of methoden. 

Tegelijkertijd worden de nationale cultuur en vaderlandse geschiedenis 

                                                 
101 Johannes, De lof der aalbessen, 29. 
102 De Gids (1840), 142. 
103 Johannes, De lof der aalbessen, 46-47. 
104 Lisa Kuitert, ‘In den beginne was de schrijver: maar dan? De beroepsauteur in 

boekhistorisch onderzoek’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 1 

(1994), 95-96. 
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meer gewaardeerd. Eenvoudigheid wordt ondertussen als een van de 

fundamenten van het algemeen-menselijk karakter van de Nederlandse 

nationale identiteit gezien, door auteurs als Jeronimo de Vries en de 

eerste hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde Matthijs 

Siegenbeek.105 Dit eenvoudigheidsprincipe is een grote, bindende kracht 

tussen nationaal karakter, nationale smaak en nationale kunst, aldus 

Johannes.106 De literaire smaak in de vroege negentiende eeuw voor oude 

nationale zeden en deugden als burgerlijkheid en huiselijkheid, 

vertegenwoordigd door nationale helden (of aalbessen), hangt hiermee 

samen. 

  

 

II.8 Periodieken 

Behalve genootschappen krijgen ook tijdschriften een rol toebedeeld in 

het proces van culturele natievorming, evenals in de eerder genoemde 

lezersrevolutie. Volgens Johannes beschouwt een groeiend aantal 

burgers van de samenleving zich als deelnemer aan één en dezelfde 

culturele traditie, zodat een tijdschrift als gemeenschappelijke spreekbuis 

voor een grote groep mensen welkom is.107 De prijs van een abonnement 

is over het algemeen aanzienlijk, waardoor het leespubliek beperkt blijft 

tot de meer vermogenden van de bevolking. Volgens Jensen bieden 

leeninstellingen echter een mogelijkheid voor minder vermogenden om 

goedkoper tijdschriften te kunnen lezen.108 Aanvankelijk zijn 

leesgezelschappen een gewaardeerde afnemer van tijdschriften, aldus 

Johannes, maar in de negentiende eeuw neemt de kritiek op hen toe: de 

productie van tijdschriften is groter geworden maar geïnteresseerde 

lezers die bij een gezelschap zijn aangesloten nemen niet individueel een 

abonnement waardoor de afzet feitelijk stagneert. Als lectuur interessant 

is voor leesgezelschappen, wordt dat in de kritiek zeker niet als iets 

positiefs gezien, zoals de volgende passage uit een recensie over Het 

Noorden van E.J. Potgieter uit De Gids illustreert: 

                                                 
105 Johannes, De lof der aalbessen, 82-83. 
106 Johannes, De lof der aalbessen, 84. 
107 G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830, 

Den Haag 1995, 13. 
108 Lotte Jensen, ‘Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt’. 

Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende 

eeuw, proefschrift Universiteit van Amsterdam, Hilversum 2001, 116. 
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Wij voorspellen aan het Boek eenen veel langeren duur, dan den 

cirkelloop der leesgezelschappen. Dit zegt bijna niets; het 

Noorden zal eene blijvende waarde hebben, wanneer de smaak 

voor deze soort van aanlokkelijke gewrochten langs de scheeve 

rigting van het genre verloopen is.109 

 

Meer redacties spreken zich uit tegen leesgezelschappen of trachten deze 

verenigingen te laten afzien van een abonnement. De redacteuren van het 

tijdschrift Apollo hopen door een wekelijkse verschijning 

gemeenschappelijk lezen – met een langere omlooptermijn van lezen – 

te voorkomen. Volgens de redactie van het tijdschrift Euphonia betekent 

een oriëntatie op leesgezelschappen uiteindelijk de dood van de 

boekhandel en de letterkunde. In De naprater schrijft men blij te zijn dat 

hun blad niet in een leesmuseum terecht is gekomen; zo kan het aantal 

abonnementen toenemen.110 

Na 1815 vindt er een explosie van tijdschriften plaats in 

Nederland. Het aanbod stijgt in enkele jaren van ongeveer 175 titels naar 

tussen de 275 en 300, zo berekent Johannes. De tijdschriften blijven 

bovendien langer bestaan. Censuur- en saneringsmaatregelen zoals onder 

het Franse bewind zijn er dan niet meer. De tijdschriften tonen een, mede 

door Willem I geïnspireerde, algemene stemming van wederopbouw, 

herleving en eensgezindheid.  

 De tijdschriften laten een beeld zien van opvallende diversificatie 

en specialisatie. In de jaren twintig verschijnen een aantal periodieken op 

het gebied van de bètawetenschappen, zoals geneeskunde, natuurkunde 

en wiskunde. Ook speciale tijdschriften voor theologie, het onderwijs, 

rechten, wijsbegeerte en landbouw komen tot ontwikkeling. Er zijn 

periodieken voor vrouwen, jeugd, katholieken en protestanten. Daarnaast 

verschijnen er voor verschillende sociaaleconomische groepen 

tijdschriften, hoewel deze verdeling dan nog weinig is uitgekristalliseerd. 

Andere periodieken richten zich hoofdzakelijk op literatuur, muziek, 

beeldende kunst, of toneel.111 De keuze voor een tijdschrift in een 

                                                 
109 De Gids (1840), 536. 
110 Johannes, De barometer van de smaak, 113. 
111 Johannes, De barometer van de smaak, 98-107. 
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leesgezelschap kan dus mogelijk iets zeggen over de sociale achtergrond 

of culturele belangstelling van de leden. 

De continuïteit van deze tijdschriften neemt tussen 1800 en 1830 

aanmerkelijk toe. Toch is de markt voor tijdschriften relatief 

kwakkelend, simpelweg omdat de absolute vraag niet omvangrijk is. In 

de jaren 1820 bestaat de vaste kern van relevante tijdschriften uit niet 

meer dan enkele tientallen bladen; leesgezelschappen kunnen daarom in 

theorie eenvoudig een abonnement nemen op veel van de belangrijkste 

en constante tijdschriften. De vraag naar tijdschriften blijft bovendien 

beperkt vanwege de vermenigvuldigingsfactor: tijdschriften worden 

voorgelezen aan ‘mingeoefenden’, waardoor een tijdschrift soms wel een 

tienmaal groter publiek bereikt, dan enkel de abonneehouder of koper.  

 

II.8.1 De bekendste tijdschriften 

Tot de bekendste en langstlopende tijdschriften behoren De boekzaal van 

Europa en Vaderlandsche letter-oefeningen. Het eerste is een 

geleerdentijdschrift dat is gericht op een breder publiek. 

Boekbesprekingen zijn daarom niet beperkt tot signaleren en 

samenvatten; het blad geeft ook beoordelingen voor minder ingewijde 

lezers. Het is dus in feite een populairwetenschappelijk tijdschrift. De 

Vaderlandsche letter-oefeningen wordt geprofileerd zich als educatief en 

didactisch door de lezer vertrouwd te maken met de klassieken op allerlei 

terreinen, in tegenstelling tot gebruikelijke geleerdentijdschriften. Er is 

sprake van een sterke vaderlandse gerichtheid. Het is te categoriseren als 

een algemeen-cultureel tijdschrift en waarin een balans wordt gezocht 

tussen informatie, opinie en amusement. 

De Algemeene konst- en letter-bode, die in tegenstelling tot de 

maandelijkse Vaderlandsche letter-oefeningen wekelijks verschijnt, 

brengt veel meer nieuws op het gebied van kunsten en wetenschappen en 

is daar vanwege de hogere verschijningsfrequentie ook meer geëigend 

voor. Het in 1806 opgerichte De recensent, ook der recensenten is 

eveneens een algemeen-cultureel tijdschrift, dat de eigen identiteit vooral 

ontleent aan de rubriek waarin antikritiek is opgenomen. De algemeen-

culturele tijdschriften nemen aanvankelijk allerlei functies van 

nieuwsbladen, satirische tijdschriften, geleerdentijdschriften en 

spectators in zich op.112 
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 Zoals aangegeven vindt na 1815 een forse groei plaats onder de 

tijdschriften, maar specifiek onder de gespecialiseerde tijdschriften en 

vakbladen. Binnen bladen die zich richten op specifieke doelgroepen 

vindt dan wel weer een ontwikkeling plaats die het beste te omschrijven 

valt als een beweging richting het algemene publiek, hoe paradoxaal dat 

ook moge klinken. Bijvoorbeeld: het tijdschrift De Buitenman, een 

tijdschrift voor de landbouw, wordt aangeprezen als tijdschrift voor de 

gehele Nederlandse bevolking. In het tijdschrift zijn daarom bijdragen 

opgenomen over bijvoorbeeld muziek, Friedrich Schiller, de vrijheid van 

de drukpers en kritiek op de Nederlandsche Muzen-almanak. In deze 

werkwijze schuilt volgens Johannes een egalitair of democratisch 

Verlichtingsprincipe: iedereen kan in principe in alles geïnteresseerd 

zijn.113 

 De weegschaal, gestart in 1820, heeft als doel de klassieke 

spectator te doen herleven als tegenhanger voor de te gemengde 

algemeen-culturele tijdschriften, maar in de praktijk schrijft men over 

juridische, politieke en bestuurlijke aspecten van de volkswelvaart. 

Zodra dit te specialistisch blijkt, neemt het tijdschrift echter 

nieuwsberichten, boekbesprekingen en literaire bijdragen op en 

ontwikkelt zich dus in feite ook tot een algemeen-cultureel tijdschrift.114 

 De star, uitgegeven onder auspiciën van de Maatschappij van 

weldadigheid, probeert vanaf 1819 verhandelingen, nieuws en recensies 

met betrekking tot die organisatie te publiceren als aanvulling op de 

tekortkomingen van de genootschapsreeks. In 1827 vindt een vervolg 

plaats onder de titel De vriend des vaderlands. Het weldadigheidsstreven 

is vanaf dan ingebed in een algemeen-vaderlandslievende context. Ook 

dit toont aan dat er een verschuiving plaats vindt van specialisering naar 

een ruimere opzet. In plaats van de eigenlijke onderwerpen over 

bijvoorbeeld de landbouw, worden nu literaire bijdragen opgenomen van 

onder andere C.P.E. Robidé van der Aa, Petronella Moens, J.J.F. Wap, 

Prudens van Duyse en E.J. Potgieter. De samenstellers proberen naast 

algemene vaderlandsliefde eveneens de vaderlandse literatuur te 

bevorderen.115 
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 In De vriend des vaderlands publiceert men ook recensies waarin 

soms rechtstreeks leesgezelschappen worden aangesproken. Een 

boekbeoordeling van Trudesinde van Friesland van H.N. Sieburgh wordt 

in 1837 door een recensent sterk afgeraden. Hij sluit zijn recensie af met 

de woorden: 

 

Welk Bestuurder van een leesgezelschap zal, na de staaltjes die 

wij hier ter zijner overtuiging mededeelden, dit boek aankoopen, 

of al had hij het aangekocht, hetzelve niet, onrondgezonden, ter 

zijde leggen.116 

 

Ook het katholieke Mengelingen voor roomsch-catholijken, vanaf 1817 

Minerva en vanaf 1822 De katholijke, laat de trend tot veralgemenisering 

zien. Aanvankelijk krijgt kerknieuws een prominente plaats, maar vanaf 

1817 vormen boekbeoordelingen en mengelwerk de hoofdmoot van de 

inhoud. De onderwerpen zijn niet per se katholiek: de redactie wil vooral 

een katholieke visie op wetenschap en cultuur bieden. Blijkbaar schiet 

het blad hierin door volgens sommigen, want vanaf 1818 voelt schrijver 

en journalist J.G. le Sage ten Broek zich geroepen om De 

godsdienstvriend in het leven te roepen om specifiek voor katholieken 

berichten te brengen. Toch ontkomt ook hij helemaal niet aan de formule 

van het algemeen-culturele tijdschrift: boekbeoordelingen en 

mengelingen ontbreken ook hier niet.117 

Het eerste succesvolle Nederlandse tijdschrift voor en door 

vrouwen is Penélopé, in 1821 opgericht en geredigeerd door de 

schrijfster en kostschoolhoudster Anna Barbara van Meerten-

Schilperoort. Zij is tevens een van de meest productieve schrijfsters van 

de vroege negentiende eeuw. Zo verschijnen van haar hand onder meer 

schoolboeken, godsdienstige werken, kinderverhalen, toneelstukken, 

reisteksten en talloze bijdragen aan tijdschriften en almanakken. Van 

Meerten-Schilperoort positioneert het tijdschrift in een internationale 

traditie van opvoedkundige literatuur en in het bijzonder in een 

vrouwelijke traditie. Naast mannelijke pedagogen als J.F. Martinet, J.L. 

Ewald, F.E. Ehrenberg, C.F. Gellert en A.H. Niemeyer, noemt ze als 

                                                 
116 De vriend des vaderlands; een tijdschrift toegewijd aan den roem en welvaart van 

Nederland en in het byzonder aan de hulpbehoeftigen in hetzelve 5 (1837), 326. 
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inspiratiebronnen Madame de Genlis, K. Rudolphi en K. Pichler, waaruit 

een internationale belangstelling blijkt, en E.M. Post, Fenna 

Mastenbroek en Petronella Moens als toonaangevende Nederlandse 

schrijfsters.118 In het tijdschrift worden vrouwen aangespoord geen 

moment van hun tijd te verkwisten. Deze verlichte moraal komt tot uiting 

in de rubrieken waarin handwerken centraal staat. Deze vorm van 

nijverheid wordt als typisch vaderlandse deugd voor vrouwen 

aangeprezen. Ook in de literaire bijdragen komt dit ideaalbeeld terug. De 

bijdragen van Van Meerten-Schilperoort vertonen aspecten van de 

idealen van het de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Zo besteedt ze 

aandacht aan gevangenenzorg en armenzorg. Ze spoort vrouwen aan 

sociaal actief te zijn en brengt ook een lijst met liefdadigheidsinstellingen 

onder de aandacht. In de handwerkrubriek van Penélopé speelt de 

redactrice overigens handig in op de belangstelling vanuit 

leesgezelschappen: er verschijnt een patroon voor een portefeuille voor 

leesgezelschappen, waarin onder meer haar tijdschrift bewaard kan 

worden.119 

 De prijs van het tijdschrift was ƒ15,00, wat in vergelijking met 

de Vaderlandsche letter-oefeningen voor ƒ11,20, De recensent, ook der 

recensenten voor ƒ10,80 en de Algemeene konst- en letter-bode voor 

ƒ10,40, aan de hoge kant is. Het tijdschrift zal dus eerder door de zeer 

gegoeden zijn aangeschaft.120   

 

 Ontwikkelingen op de tijdschriftenmarkt 

Omdat leesgezelschappen door het gezamenlijk lezen mogelijk een 

negatieve invloed hebben op de hoeveelheid abonnees, nemen de 

uitgevers stappen. Sommige uitgevers van tijdschriften omarmen het 

bestaan van leesgezelschappen. F.P. Sterk besluit bijvoorbeeld om een 

tijdschrift te lanceren, waarin de inhoud van nieuw uitgekomen boeken 

wordt samengevat: Boeken-verslag tot aanwijzing van den inhoud en de 

strekking van nieuw uitkomende werken; zonder recensie. Ten dienste 

van alle letter-beoefenaars, leesgezelschappen, boekhandelaren, enz..121 
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Voor boekhandelaren, maar ook voor leesgezelschappen was het volgens 

Sterk ‘buiten twijfel’ van belang om dit tijdschrift af te nemen.122 

Volgens Johannes profileren redacteuren hun tijdschriften als een 

gezamenlijke onderneming tot algemeen heil van het mensdom. Door dit 

te benadrukken, ontstaat in de beeldvorming de gedachte dat door een 

blad te kopen of een abonnement te nemen men goede doelen 

ondersteunt. Lezers van tijdschriften die het via een sociëteit of 

leesgezelschap betrekken, worden specifiek aangeschreven en 

vriendelijk gevraagd een exemplaar te kopen om het menslievende 

project te ondersteunen. Een gebrek aan abonnees zien sommige auteurs 

zelfs als een ‘schande der Natie’.123 Ook wordt aan lezers gevraagd actief 

bijdragen te leveren aan de inhoud van de bladen. Het tijdschrift is dus 

niet alleen een uiting van verlichte vorming van het individu als mens, 

burger en christen, maar tegelijkertijd een doel, omdat men wordt 

aangespoord zelf actief mee te werken. Fundamentele godsdienstige en 

politieke geschillen worden niet besproken, omdat daardoor 

samenbinding wegvalt wat potentiële lezers en auteurs kan afstoten. Dat 

zou economisch de doodsteek betekenen voor een blad. 

 Het Noord-Nederlandse perslandschap toont onder invloed van 

deze ontwikkelingen een geheel ander beeld dan het Zuid-Nederlandse. 

Waar in het Zuiden in de eerste jaren van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden onder invloed van Franse vluchtelingen een levendige 

oppositiepers ontstaat – denk hierbij aan bladen als Courrier des Pays-

Bas en Courrier de la Meuse – bestaan er in Noord-Nederland 

aanvankelijk nauwelijks tijdschriften of kranten die een onafhankelijke 

positie aannemen. Laat staan dat zij kritiek leveren op het bewind. Het 

enige blad dat het aandurft commentaar te leveren is De Herkaauwer van 

auteur en later hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde Johannes 

Kinker. Ook in het noorden ontstaat rond 1825 een oppositionele 

beweging onder liberalen en katholieken. Een aantal bladen laat een 

politieke mening horen, zoals De weegschaal, Algemeen Nederlandsch 

Nieuws- en Advertentieblad en De godsdienstvriend. De algemeen 

heersende mening over de Belgische Afscheiding van 1830 in Noord-

Nederland is bijzonder negatief: door nadruk op nationale eenheid en het 

                                                 
122 Nieuwsblad voor den boekhandel (13-4-1836) 15, 4. 
123 Johannes, De barometer van de smaak, 155: De Argus (1829) 246. 



 

   

 

- 99 - 

conformisme in het noorden, wordt de oppositie in het zuiden bestempeld 

als verraad tegen het vaderland.124 

 De Noord-Nederlandse tijdschriften lijken zowel in te haken op, 

als een afspiegeling te zijn van een algemene trend: de toename van 

belangstelling voor normen en waarden die als typisch vaderlands 

worden beschouwd en die vooral harmonieuze eenheid onder de 

bevolking kunnen bevorderen. Leesgezelschappen worden als doelgroep 

nadrukkelijk opgezocht door sommige tijdschriften. Toch worden deze 

verenigingen niet alleen gezien als potentiële of gewenste afnemer van 

tijdschriften: sommige zouden slechts bestaan omwille van de wens 

onder een groep lezers om goedkoper een abonnement op een tijdschrift 

af te kunnen sluiten. 

 

 

II.9 Conclusie 

De boekenwereld van Noord-Nederland is in de periode van het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een geschikte voedingsbodem 

voor de oprichting van leesgezelschappen. Om te beginnen neemt de 

productie van boeken toe, maar ook die van tijdschriften. 

Leesgezelschappen kunnen die groeiende productie bij een groter 

publiek onder de aandacht brengen omdat zij mensen tegen beperkte 

kosten in staat stellen een selectie van die productie te lezen. Het is 

bovendien niet voor het eerst dat er verenigingen worden opgericht 

waarin toegang tot lectuur van belang is: er bestaat inmiddels een traditie 

van literaire genootschappelijkheid, die overigens – vanwege de 

geografische beperking tot een handjevol grote steden en de financiële 

kosten die worden gevraagd – niet voor iedereen toegankelijk is. 

Leesgezelschappen bestaan uit groepen lezers en zijn om die reden een 

mogelijke ingang om maatschappelijk gedeelde voorkeuren of 

belangstelling bloot te leggen. Uitgevers-boekhandelaren peilen de 

interesses van het leespubliek, waaronder leesgezelschappen, om mede 

op basis daarvan hun fonds in te vullen. 

Tussen 1815 en 1830 laat de Noord-Nederlandse boekcultuur een 

aantal opvallende paradoxen zien. Zo blijkt uit onderzoek dat 

                                                 
124 Van Zanten, Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard, 293. 
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leesgezelschappen grote afnemers zijn van romans.125 Het is daarom 

opmerkelijk te noemen dat tijdgenoten tot halverwege de jaren 1820 

veronderstellen dat romans vooral ontspanning en vermaak opleveren 

voor vrouwen en kinderen, twee groepen die, zoals nog aan bod zal 

komen, over het algemeen nauwelijks tot leesgezelschappen zijn 

toegelaten. Of distantiëren contemporaine mannelijke lezers zich in het 

openbaar van de boeken die ze heimelijk – of in het geval van 

leesgezelschappen: in kleine kring – toch lezen? Of lenen ze voor hun 

vrouwen? In ieder geval verdwijnt de paradoxale situatie na ongeveer 

1825. De aanvankelijke bezwaren tegen de vermenging van fantasie en 

werkelijkheid, leggen het af tegen de historische kennis die kan worden 

opgedaan uit deze boeken. Romans krijgen volgens Streng dan de 

urgentie van krantenlectuur toegedicht. 

Ondanks dat de roman in de vroege negentiende eeuw nog wordt 

beschouwd als luxeartikel, gaan uitgevers steeds meer oorspronkelijk 

Nederlandse titels produceren. Van ongeveer 15% van alle gedrukte 

romans vóór 1825, stijgt het percentage oorspronkelijk Nederlandse titels 

naar bijna 36% van alle romans na dat jaar. Waardoor stijgt dit? De vraag 

van het publiek is meer bepalend voor de productie dan technologische 

innovaties zoals we zagen, zodat een verklaring toch in eerste instantie 

bij het publiek gezocht moet worden.126 Kiezen leesgezelschappen voor 

romans? 

Ook nu lijkt weer sprake te zijn van een paradox: vertalingen 

worden ogenschijnlijk breed maatschappelijk bekritiseerd, maar 

tegelijkertijd verschijnen er, vanwege de winst die uitgevers-

boekhandelaren verwachten te behalen, veel op de markt. Heeft die 

kritiek juist de aantrekkingskracht van vertaalde werken verhoogd of 

worden ze wellicht zo sterk bekritiseerd omdat ze op zoveel 

belangstelling kunnen rekenen? Eerder is opgemerkt dat uitgevers zich 

gewoonlijk bij de publicatie van boeken oriënteren op de vraag van het 

publiek. Uit het feit dat er zoveel vertalingen op de markt worden 

gebracht, kan men voorzichtig concluderen dat ze in elk geval ook 

afgenomen worden. Maar door wie dan? Daarvoor gaan we verderop 

wederom bij leesgezelschappen te rade. Er is eerder onderzoek naar 

                                                 
125 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 62; Streng, ‘De roman in 

Nederland’, 145. 
126 Streng, ‘De roman in Nederland’, 157. 
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leesgezelschappen en andere vormen van leesinstituties voorhanden, 

maar dat heeft wel zo zijn mitsen en maren.
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III 

Onderzoek naar leescultuur1  
 

 

 

 

 

III.1 Inleiding 

eescultuur is al enkele decennia een onderwerp dat bij 

(boek)historici in trek is, niet alleen in Nederland, maar ook in 

onder andere Duitsland, Engeland en Frankrijk. De vraag is op 

welke wijze andere onderzoekers de studie van de 

leesgezelschappen hebben opgepakt, en met welk doel.  

Vanaf 1750 worden in West-Europa voor het eerst 

structureel verschillende soorten leesinstituties opgericht zoals 

leesgezelschappen, leeskabinetten, leesmusea en leesbibliotheken, waar 

het publiek vrijwillig lid van kan worden. Leesinstituties is de 

verzamelnaam voor organisaties waarin het er hoofdzakelijk om gaat dat 

lectuur ter beschikking wordt gesteld aan leden. De leden onderwerpen 

zich aan vooraf bepaalde regels en er gaat een min of meer dwingende of 

sturende invloed van uit. De bloeiperiode van deze leesinstituties duurt 

ongeveer een eeuw, waarna er – althans voor de meeste varianten – een 

periode van verval aanbreekt. Volgens Chartier komen rond 1800 twee 

zeer verschillende soorten leesinstituties tegemoet aan één behoefte: 

 

En Angleterre, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, dans les 

Provinces-Unies, en Suisse, deux institutions tres différentes dans 

leur inspiration répondent à ces besoins nouveaux qui résultent 

de l’accroissement du nombre des lecteurs potentiels et de leur 

désir de lire une part plus grande de la production imprimée.2  

                                                 
1 Een deel van dit hoofdstuk is in artikelvorm verschenen, met meer details over de 

West-Europese leesinstituties: Arnold Lubbers, ‘Van Selbsthilfeorganisation des 

Bürgertums tot petites sociétés démocratiques’, in: De Gulden Passer. Tijdschrift 

voor boekwetenschap 90 (2012) 1, 7-45. 
2 Roger Chartier, ‘Sociétés de lecture et cabinets de lecture en Europe aux XVIIIe 

siècle. Essai de typologie’, in: Sociétés et cabinets de lecture entre Lumières et 

romantisme, Genève 1995, 43-44. 
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Het verschil waar Chartier naar verwijst, verdeelt de leesinstituties 

grofweg in vooral commerciële ‘leesbibliotheken’ en kleinschaliger 

‘leesgenootschappen’.3 Sinds kort prijken leesinstituties ook in de lage 

landen weer op de agenda van onderzoekers en eens te meer is duidelijk 

dat institutionele leescultuur doorgaans wordt bestudeerd aan de hand 

van een lokaal afgebakende context. Zo behandelen de recent verschenen 

publicaties van Honings en De Vries de institutionele leescultuur van 

respectievelijk Leiden en Haarlem.4 Maar zoals uit de woorden van 

Chartier wel is op te maken, is institutionele leescultuur, net als cultuur 

in algemene zin, niet te beperken tot nationale, staatkundige of lokale 

grenzen. De haast gelijktijdige ontwikkeling van leesinstituties in diverse 

landen mag hiervoor indicatief zijn. Er zijn bovendien aanwijzingen dat 

men in die tijd op de hoogte is van deze ontwikkeling in andere landen. 

Zo weet men in Nederland bijvoorbeeld dankzij een verslag van een 

ooggetuige van het bestaan van leesgezelschappen in Engeland, waar 

over actualiteit wordt gesproken.5 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van bij elkaar gebrachte 

resultaten van Nederlandse en buitenlandse studies over 

leesgezelschappen. Is al eerder de koppeling gemaakt tussen 

leesgezelschappen, hun lectuuraanschaf en maatschappelijke 

ontwikkelingen? Dit kan ondersteuning bieden voor het onderhavige 

onderzoek. Zo is het wellicht mogelijk om lacunes in de kennis over 

Nederlandse leesgezelschappen te ontdekken en tegelijkertijd de 

Nederlandse leesinstituties in een internationale ontwikkeling te 

plaatsen.  

Het onderzoek naar leescultuur is voornamelijk gericht op de 

periode tussen 1750 en 1900, zo moeten we meteen vaststellen. 

Leesgezelschappen krijgen bovendien een plaats in het bredere geheel 

van institutionele leescultuur, met andere instituties zoals 

leesbibliotheken. Ik zal de ontwikkeling van de institutionele leescultuur 

                                                 
3 Chartier, ‘Essai de typologie’, 44. 
4 B. de Vries, Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920, Nijmegen 

2011; Rick Honings, Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden 

1760-1860, Leiden 2011. 
5 Tijdschrift ter bevordering van algemeene kundigheden bestaande in mengelingen, 

dichtstukken, charades, reken- en stelkundige opgaven, met derzelve beantwoordingen 

4 (1827), 115. 



 

   

 

- 105 - 

in West-Europa schetsen, om zo de grootste en belangrijkste 

ontwikkelingen op het gebied van institutionele leescultuur 

overzichtelijk samen te brengen. Het eerdere onderzoek naar de situatie 

in Nederland is daarin meegenomen. De opzet van dit hoofdstuk is als 

volgt: eerst volgt een uiteenzetting over de gebruikte terminologie, 

daarna een samenvatting van het onderzoek naar vrijwillige 

leesinstituties in West-Europees onderzoek, met nadrukkelijke aandacht 

voor Nederland en België, die in dit hoofdstuk afzonderlijk worden 

behandeld. Onderzoek naar de leescultuur van deze landen waarin ze 

samengevoegd het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden vormen, is 

namelijk niet voorhanden. Achtereenvolgens worden de omvang van het 

fenomeen, de sociale achtergronden en de lectuurkeuze behandeld. 

In de inleiding is uiteengezet dat leesgezelschappen een vorm van 

verenigingsleven is die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de 

publieke sfeer in de vroege negentiende eeuw. Als we daarbij de kennis 

voegen uit het vorige hoofdstuk dat de boekenmarkt vooral wordt gevuld 

met boeken waarvoor maatschappelijke belangstelling bestaat, dan zou 

dat kunnen betekenen dat in leesgezelschappen de actuele kwesties in de 

samenleving op aandacht kunnen rekenen. Tegelijkertijd zorgen 

leesgezelschappen ook voor de productie van bepaalde lectuur, omdat zij 

als klant de vraag naar lectuur beïnvloeden. De vraag is of deze 

wisselwerking in eerder onderzoek is opgemerkt en bovendien tot welke 

resultaten dat onderzoek heeft geleid. Kortom: welke inzichten hebben 

zowel het internationale als het nationale onderzoek naar leesinstituties 

eigenlijk opgeleverd? 

 

 

III.2 Terminologie 

Het hanteren van een grensoverschrijdende blik op West-Europese 

leesinstituties rond 1800 brengt van meet af aan een probleem met zich 

mee: zowel tijdgenoten als hedendaagse onderzoekers hanteren een 

ambigue terminologie. Per land gebruikt men diverse termen om 

verschillende en soms zelfs om dezelfde typen leesinstituties aan te 

duiden. Ter illustratie een passage uit een brief van een Engels 

reisgezelschap over hun verblijf in Genève, vertaald in het Nederlands: 

 

Behalve de alleen wetenschappelijke inrigtingen, zijn er ook 

verscheidene voor het gemengde publiek. Zoo bestaat er een 
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groot leesgezelschap, in een voortreffelijk lokaal, dat vier 

honderd medeleden alleen uit de stad telt. Hier vindt men, 

behalve nieuwstijdingen en journalen, het voornaamste van 

hetgeen in Engeland, Frankrijk en Duitschland uitkomt. Ook 

bezit dit gezelschap eene geschied- en aardrijkskundige 

boekverzameling, die reeds tot 12,000 deelen is aangegroeid.6 

 

Het woord leesgezelschap is hier gebruikt voor een leesvoorziening die 

meer weg heeft van een leesmuseum.  

 In de Groninger courant verschijnt in 1823 de volgende passage 

over de hoeveelheden leesinstituties in Engeland: 

 

In 1770 waren er niet meer dan 4 leesgezelschappen in de 

hoofdstad, en thans bevinden er zich meer dan honderd; terwijl 

er ongeveer 900 in de overige  gedeelten van het rijk verspreid 

zijn. Bovendien zijn in Engeland tusschen de 1500 en 2000 

leesgezelschappen [book clubs], welke eene menigte boeken 

onder het volk verspreiden en ter vermeerdering van kennis  

bijdragen.7 

 

Uit het citaat wordt het volstrekt niet duidelijk wat het verschil is tussen 

de twee keer genoemde ‘leesgezelschappen’. Op basis van eerder 

onderzoek is te vermoeden dat met de eerste maal dat de term hier is 

gebruikt in plaats van leesgezelschappen leesbibliotheken is bedoeld. 

Om duidelijkheid te verschaffen, zal ik in deze opteren voor een 

ondubbelzinnige set van definities voor de uiteenlopende typen 

leesinstituties. 

Nuancering is daarbij op zijn plaats: contemporaine leden van 

leesinstituties gebruiken de termen voor de verschillende categorieën 

vrijwillige verenigingen vrijelijk. Wat over het algemeen wordt 

aangeduid als leesbibliotheek wordt in Oostenrijks België bijvoorbeeld 

veelal leeskabinet genoemd en literaire genootschappen zijn daar en dan 

in feite doorgaans leeskabinetten. De hierna volgende terminologie doet 

                                                 
6 De Fakkel; of, Bijdragen tot de kennis van het ware, schoone en goede 5 (1829), 

325. 
7 Groninger courant (16-9-1823) 74, 1. In een bijdrage in Nederlandsche 

Staatscourant 131 van 5-6-1827 wordt melding gemaakt dat het aantal 

‘leesgezelschappen en leeshuizen’ inmiddels is opgelopen tot 2000. 



 

   

 

- 107 - 

dus geen recht aan de veelzijdigheid van de toenmalige benamingen voor 

de leesinstituties. De definities zijn nadrukkelijk bedoeld als toepasbaar 

raamwerk voor hedendaags onderzoek, maar daarmee wordt niet 

gepretendeerd de pluriforme historische veelzijdigheid te kunnen vatten. 

Uiteindelijk is gekozen voor een indeling die zowel chronologisch als 

geografisch toepasbaar is. 

De overkoepelende term ‘leesinstituties’ omvat in deze opzet de 

eerder genoemde twee soorten: leesgenootschappen en bibliotheken. 

Leesgenootschappen staan hoofdzakelijk gelijk aan reading societies, 

Lesegesellschaften of Lesevereine en cercles de lecture, cercles littéraire 

of sociétés de lecture. Ze zijn opgezet en worden bestuurd door meerdere 

leden. Leesgenootschappen zijn grofweg te verdelen in twee 

subcategorieën, te weten ‘leesgezelschappen’ en ‘leeskabinetten en 

leesmusea’. De leesgezelschappen vallen grotendeels samen met book 

clubs, Lesezirkel of Lesegesellschaften en cercles de lecture of cercles 

littéraire. In deze leesgezelschappen vormen de leden geen vaste 

boekencollectie, is er geen sprake van een vaste locatie voor 

bijeenkomsten en is de vereniging kleinschalig. De leeskabinetten en 

leesmusea staan voornamelijk gelijk aan subscription libraries, 

Lesebibliotheken of Lesekabinetten en cercles littéraire of sociétés de 

lecture. Dit soort leesgenootschappen is grootschaliger en de leden doen 

wel aan collectievorming, waardoor er veelal een vaste bewaarplaats 

voor de collectie noodzakelijk is. De leden komen ook voornamelijk daar 

bijeen en er wordt ruimte geboden voor gesprekken, discussies en 

voordrachten. 

Chartier onderscheidt als tweede soort leesinstituties de 

bibliotheken, die uiteen vallen in leesbibliotheken en 

winkelbibliotheken. Deze leesbibliotheken en winkelbibliotheken vallen 

grotendeels samen met circulating libraries, Leihbibliotheken en 

cabinets de lecture. Deze leesinstituties kennen veel leden en worden 

doorgaans commercieel geëxploiteerd. Soms beschikken ze over een 

ruimte om te lezen, maar de leden worden in een deel van de gevallen 

ook in staat gesteld de boeken mee naar huis te nemen. Vaak zijn ze 

opgericht door boekhandelaren die hun boeken tegen betaling uitlenen. 

In andere gevallen is de leesbibliotheek de enige bedrijfsvoering. 

Winkelbibliotheken – een term die door tijdgenoten voor zover bekend 

is niet is gebruikt – zijn vergelijkbare initiatieven, maar ze worden 

geëxploiteerd door andere ondernemers dan boekhandelaren. 
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Academische, private en openbare bibliotheken, evenals die van 

organisaties als de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, vallen buiten 

het gekozen onderzoeksveld. De collecties van deze bibliotheken worden 

immers samengesteld door individuen of commissies met persoonlijke 

of ideologische doelen en niet door leden in een vrijwillige vereniging 

(leesgenootschappen) of aan de hand van de (vermeende) smaak van het 

publiek (leesbibliotheken). Literaire of letterkundige genootschappen 

vallen eveneens buiten het schema, aangezien er in deze verenigingen 

naast het lezen of distribueren van boeken nog veel meer activiteiten 

plaats vinden zoals voordrachten en prijsvragen die wel raakvlakken 

hebben met institutionele leescultuur, maar daar toch hoofdzakelijk los 

van staan. Voor de bestudering van het vrijwillig lezen van groepen 

mensen zijn deze bibliotheken en verenigingen dus minder geschikt en 

ze blijven in dit onderzoek daarom buiten beschouwing.  

 

 Leesinstituties Literaire of 

letter-

kundige 
genoot-

schappen 

(sociétés 
littéraire, 

Literarische 

Gesellschaf

ten, literary 

societies) 

 Leesgenootschappen of leesgezelschappen (sociétés 

de lecture, Lesevereine of Lesegesellschaften, reading 

societies) 

Leesbibliotheken 

Nederlands Leesgezelschap 
(ook: leeskring, 

leescirkel) 

Leeskabinet 

 

Leesmuseum Lees-

bibliotheek 

Winkel- 

bibliotheek 

Frans Cercle de 

lecture (ook: 

cercle littéraire) 

Société de lecture 

(ook: cercle de lecture, cercle 

littéraire, chambre de lecture) 

Cabinet de lecture (ook: 

cabinet littéraire) 

Duits Lesegesellschaft 
(ook: Lesezirkel) 

Lesekabinet 
 

Lesebibliothek 

(ook: Museum) 
Leihbibliothek (ook: 
Leihbücherei, Museum, 

soms: 

Winkelleihbibliothek) 

Engels Book club (ook: 

reading circle) 

Subscription library (ook: book 

society, library society) 
Circulating library 

Definitie Kleinschalige 

vereniging, 
boeken in 

eigendom van de 

leden, geen 
collectie-

vorming, geen 

leeszaal, 
hoofdzakelijk 

mannelijk 

leespubliek 

Grootschalige 

vereniging, 
boeken in 

eigendom van 

de leden, 
collectie-

vorming, 

leeszaal, 
hoofdzakelijk 

mannelijk 

leespubliek 
 

Idem, maar 

nog groot-
schaliger. In 

het geval van 

een Duits 
Museum 

veelal op 

initiatief van 
een 

boekverkoper. 

Commerciële initiatieven 

van boekverkopers-
uitgevers of andere 

winkeliers, collectie-

vorming (aan verandering 
onderhevig), in sommige 

gevallen een leeszaal, 

gemengd leespubliek 

Tabel 4: Internationale definities van leesinstituties. 8 

                                                 
8 Deze tabel is in samenwerking met Boudien de Vries tot stand gekomen. 
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III.3 Omvang en sociale samenstelling 

 

III.3.1 West-Europa 

Het ontstaan en de verspreiding van leesgenootschappen, of 

leesinstituties in het algemeen, in de achttiende en negentiende eeuw is 

een internationaal fenomeen.9 Deze vormen van vrijwillige vereniging 

komen vooral voor in West-Europa, maar ze bestaan in die periode ook 

in andere delen van Europa, zoals in Tsjechië, Hongarije, Denemarken, 

Zweden en Finland, evenals in Rusland en in overzeese gebieden, 

waaronder door Europese landen gekoloniseerde landen, zoals de 

Verenigde Staten van Amerika, Canada, Algerije, Suriname, Zuid-

Afrika, Indonesië en op de Antillen.10 Een tijdgenoot is echter niet op de 

                                                 
9 Martin Bachmann, Lektüre, Politik und Bildung. Die schweizerischen 

Lesegesellschaften des 19.Jahrhunderts under besonderer Berücksichtigung des 

Kantons Zürich, Bern etc. 1993, 19. 
10 Z. Šimeček, ‘Frühe literarische Gesellschaftsbildung in den böhmischen Ländern’, 

in: O. Dann red., Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer 

Vergleich, München 1981, 221-238; L. Sziklay, ‘Lesegesellschaften und Akademien 

im Rahmen des nationalen Erwachens der Völker Ostmittel- und Südosteuropas’, in: O. 

Dann red., Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer 

Vergleich, München 1981, 213-220; M. Alexander, ‘Das Beispiel eines russischen 

Diskussions- und Lesezirkels. Die ,Petrašvcy’ 1844-1849’, in: O. Dann red., 

Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer Vergleich, 

München 1981, 239-252; J. van Wijk Roelandszoon, Beknopt aardrijkskundig 

schoolboek voor de jeugd,volgens de nieuwste landverdeeling, Zutphen 1839, 209; 

Friedrich Thaarup, Kopenhagen mit der Umgegend. Besonders zum Nutzen der 

Fremden und als Anleitung fur Sie..., Kopenhagen 1828, 228; H. Östholm, Litteraturens 

uppodling. Läsesällskap och litteraturkritik som politisk strategi vid sekelskiftet 1800 

[Literary cultivation. Reading societies and literary criticism as a political strategy ca. 

1800], Hedemora 2000; Charles Bolton, ‘Circulating Libraries in Boston’, in: 

Contributions to American Library History (1961), 118-126; Edward Stevens, 

‘Relationships of social library membership, wealth, and literary culture in early Ohio’, 

in: The Journal of Library History 16 (1981) 4, 574-594; Noord-Brabander (26-5-1831) 

63, 4; Heather Murray, Come, bright Improvement! The Literary Societies of 

Nineteenth-Century Ontario, Toronto etc. 2002; Albert Erath, Verhaal eener reis naar 

Algiers en van een driejarig verblijf op de Noordkust van Afrika gedurende de jaren 

1831-1834, Groningen 1841, 129; Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de 

Surinaamse literatuur. Deel III. De geschreven literatuur van 1596 tot 1923, 

Paramaribo 2002, 183; Dick Jansen, Niet velen, maar veel. Onderzoek naar het aantal 
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hoogte van leesgezelschappen in Suriname: ‘Deze bestaan in Suriname 

niet: men verlangt er alles voor het vleesch, niets voor den geest’.11 Aan 

een leesgezelschap in ‘Konstantinopel’ ontbreekt het in die tijd nog 

volgens een andere tijdgenoot.12 

 Al in het eerste kwart van de achttiende eeuw worden de eerste 

leesgezelschappen opgericht in Engeland en beginnen boekhandelaren 

met de eerste commerciële leesbibliotheken.13 Ze nemen in aantal toe, 

zodat rond 1800 duizenden leesbibliotheken en leesgenootschappen 

bestaan. In die periode worden ook in Schotland dan bijna 1000 

leesgenootschappen en ongeveer 200 leesbibliotheken opgericht.14 Na 

1825 krijgen deze leesinstituties in beide landen meer concurrentie van 

ideële bibliotheken.15 Het vroege Engelse voorbeeld vindt na 1750 

navolging in Duitsland, waar in de daaropvolgende halve eeuw zeker 600 

leesgezelschappen en leeskabinetten worden opgericht.16 Ook rond 1830 

zijn er nog een vergelijkbaar aantal.17 Op basis van de huidige 

onderzoeksresultaten lijkt de hoogste concentratie daarvan zich in het 

                                                 
leesgezelschappen in Nederland, 1781-1850. Band III, ongepubliceerde 

doctoraalscriptie Universiteit Utrecht 1988, 21-22; J.A. van der Chijs, Proeve eener 

Ned. Indische bibliographie (1659-1870), Batavia 1875, 86, 118, 192, 244; Wim 

Rutgers, Schrijven is zilver, spreken is goud. Oratuur, auratuur en literatuur van de 

Nederlandse Antillen en Aruba, proefschrift Universiteit Utrecht 1994, 78-84. 
11 Marten Douwes Teenstra, De negerslaven in de kolonie Suriname en de uitbreiding 

van het Christendom onder de heidensche bevolking, Dordrecht 1842, 59. 
12 Jan van ’s Gravenweert, Het Noorden en het Oosten. Reisherinneringen, 

Amsterdam 1841, 137. 
13 D. Allan, A Nation of Readers. The Lending Library in Georgian England, London 

2008, 46. 
14 William St. Clair, The Reading Nation in the Romantic Period, Cambridge 2004, 

267. 
15 K.A. Manley, ‘Lounging Places and Frivolous Literature. Subscription and 

Curculating Libraries in the West Country to 1825’, in: John Hinks red., Printing 

Places. Locations of Book Production & Distribution since 1500, Newcastle 2005, 

107. 
16 Jörg Reckmann en Otto Dann, ‘Lesegesellschaften und bürgerliche Gesellschaft im 

18ten Jahrhundert. Probleme der Forschung im europäischen Vergleich’, in: AHF 

Informationen 16 (1978), 1-4. 
17 Jürgen Voss, ‘Eine deutsche Lesebibliothek im Paris des späten 18. Jahrhunderts. 

Neue Beobachtungen und methodische Überlegungen zur Erforschung der deutschen 

Lesegesellschaften’, in: Zeitschrift für historische Forschung 6 (1979), 462. 
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Rijnland te bevinden.18 Het is in de gebieden die onder het bestuur staan 

van verlichte keurvorsten, waar hoofdzakelijk in steden leeskabinetten 

worden opgericht en in de meer rurale gebieden leesgezelschappen. Het 

aantal leesbibliotheken, die ook in de Duitse rijkssteden worden 

geopend, groeit in de negentiende eeuw snel tot een aantal van tussen de 

1500 en 2000.19 Leeskabinetten krijgen na 1800 concurrentie van 

leesmusea, die overal in Duitsland veel leden trekken.20 

Vanaf 1760 worden er in Frankrijk met name leesbibliotheken 

geëxploiteerd. In de vroege negentiende eeuw bestaan er in Parijs 520.21 

Pas tussen 1815 en 1848 kunnen ook andere vormen van 

leesgenootschappen eenvoudiger worden opgericht.22 Toch is er over het 

totale aantal en zeker buiten de grote steden weinig bekend. In 

Zwitserland zijn tot 1820 ongeveer 50 leeskabinetten en 

leesgezelschappen opgericht.23 De toename vangt aan in het laatste 

decennium van de achttiende eeuw en het grootste aantal wordt bereikt 

in de negentiende eeuw. Na 1830 neemt het aantal leesgenootschappen 

een vlucht tot 1860.24 De Oostenrijkse leesgenootschappen die laat in de 

achttiende eeuw ontstaan, worden in 1798 alweer verboden.25 

Leesbibliotheken mogen dan in de steden nog wel bestaan, maar pas na 

1848 kan het aantal echt toenemen.26 Er bestaan weinig leesinstituties in 

                                                 
18 Marlies Prüsener, Lesegesellschaften im achtzehnten Jahrhundert. Ein Betrag zur 

Lesergeschichte. Sonderdruk aus dem Archiv für Geschichte des Buchwesens, Band 

XIII, 1-2, Frankfurt am Main 1972, 412-413. 
19 Alberto Martino, ‘Die deutsche Leihbibliothek und ihr Publikum’, in: Günter 

Häntzschel, Georg Jäger en Alberto Martino red., Literatur in der sozialen Bewegung. 

Aufsätze und Forschungsberichte zum 19. Jahrhundert, Tübingen 1977, 1. 
20 John Ormrod, ‘Bürgerliche Organisation und Lektüre in der literarisch-geselligen 

Vereinen der Restaurationsepoche’, in: John Ormrod, G. Häntzschel en K.N. Renner 

red., Zur Sozialgeschichte der deutschen Literatur von der Aufklärung bis zur 

Jahrhundertwende. Einzelstudien, Tübingen 1985, 126-127. 
21 Françoise Parent-Lardeur, Les cabinets de lecture. La lecture publique à Paris sous 

la Restauration, Paris 1982, 13. 
22 Chartier, ‘Essai de typologie’, 54. 
23 Bernard Lescaze, ‘Lire en Suisse. Un plaisir solitude ou de société entre Lumières 

et Romantisme’, in: Sociétés et cabinets de lecture entre Lumière et romantisme, 

Genève 1995, 11. 
24 Bachmann, Lektüre, Politik und Bildung, 65. 
25 Marlies Raffler, Bürgerliche Lesekultur im Vormärz. Der Leseverein am Joanneum 

in Graz (1819-1871), Frankfurt am Main etc. 1993, 50. 
26 Alberto Martino, ‘ “Lekturekabinette” und Leihbibliotheken’, 120-121. 
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Oostenrijk, in vergelijking met het naburige Zwitserland, maar het kleine 

aantal leesgenootschappen dat wordt opgericht, bestaat uit leesmusea en 

leeskabinetten met een groot aantal leden. 

 

 Sociale samenstelling 

In Duitsland is het lidmaatschap van een leesgezelschap doorgaans 

representatief voor de samenstelling van de midden- en hoge lagen van 

de middenklassen in een stad of dorp. In kleinere plaatsen proberen 

overwegend academici zoals geestelijken, artsen en leraren te fungeren 

als smaakontwikkelaar voor het minder of niet opgeleide volk. In steden 

wordt deze groep juist buitengesloten.27 Boeren en arbeiders komen in 

92% van de Duitse leesgenootschappen uit de 18de eeuw niet voor en 

zodra in leesgenootschappen politiek op veel interesse kan rekenen, 

verdringen mannen de vrouwen.28 Ook in Zwitserland zijn de meeste 

leden van leesgenootschappen de intellectuele leiders van de 

gemeenschap.29 Met betrekking tot de samenstelling van 

leesgenootschappen in Engeland is opgemerkt dat ze uitblinken in 

geografische en sociale diversiteit.30 De leden zijn zeker niet enkel 

academici: ‘The members of the reading societies were the leaders of 

local life, a social, economic, and intellectual elite.’31 

De leden van Duitse leesinstituties zijn afkomstig uit alle rangen 

en standen van de samenleving. Toch zijn leeskabinetten sociaal 

exclusiever en minder toegankelijk, aangezien de contributiekosten daar 

soms wel twee maal zo hoog liggen als in leesgezelschappen.32 In 

Engeland zijn het juist de book clubs die opzettelijk sociale grenzen 

opwerpen door hoge lidmaatschapskosten te rekenen. De verspreiding 

van lectuur in de lagere sociale klassen van Engeland gebeurt dan ook 

niet dankzij leesgezelschappen.33 Deze verspreiding vindt daar plaats in 

de leeskabinetten en leesmusea, waar het sociale zwaartepunt wél in de 

                                                 
27 Prüsener, Lesegesellschaften im achtzehnten Jahrhundert, 385-387. 
28 Robert Galitz, Literarische Basisöffentlichkeit als politische Kraft, Frankfurt am 

Main etc. 1986, 76 en 80. 
29 Barney M. Milstein, Eight Eighteenth Century Reading Societies. A Sociological 

Contribution to the History of German Literature, Bern and Frankfurt 1972, 56–58. 
30 Allan, A Nation of Readers, 35–36. 
31 St. Clair, The Reading Nation, 258. 
32 Prüsener, Lesegesellschaften im achtzehnten Jahrhundert, 415. 
33 St. Clair, The Reading Nation, 249. 
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middenklassen ligt. In Schotse leesgezelschappen zijn daarentegen leden 

vaker uit lagere klassen afkomstig. De sociale verschillen tussen deze 

leesinstituties zijn in Engeland in het kort: waar de book clubs met name 

de bovenste lagen van de middenklasse bedienen, stellen de subscription 

libraries zich meer open voor mensen van een lagere sociale afkomst.34 

In de late 18de eeuw wordt dankzij de verspreiding van leesinstituties in 

de hoogste klassen van de samenleving meer en diverser gelezen, maar 

het fenomeen vindt over het algemeen weinig navolging in lagere 

klassen.35 

 

 
Afbeelding 3: Het leesgezelschap van Birmingham is, voor zover bekend, het enige 

leesgezelschap waarvan een illustratie bestaat. Het betreft hier echter een 

vereniging die veel beter te omschrijven is als een leeskabinet. 

 

                                                 
34 Allan, A Nation of Readers, 46–47. 
35 St. Clair, The Reading Nation, 247. 
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Over het algemeen zijn de leden van Engelse leesgenootschappen 

mannelijk, hoewel er ook een aantal women-only leesgenootschappen 

bestaat.36 In de meeste gevallen erven vrouwen het recht om lid te 

worden van overleden mannelijke leden, maar van sommige 

leesgenootschappen mogen ze zelfstandig lid worden.37 In Essex mogen 

vrouwen zelfs voor de helft van de prijs lid worden van een 

leesgezelschap!38 Het is niet duidelijk of familieleden lid zijn van 

dezelfde leesgezelschappen. ‘But if there were an overlap between the 

female private and the male public sphere within families, it was 

probably limited and unusual.’39 Vrouwen blijven, in alle landen, 

overwegend uitgesloten van leesgenootschappen; zij zijn om hun 

leesbehoefte te bevredigen op leesbibliotheken aangewezen.40 Het lenen 

van boeken in leesbibliotheken faciliteert op die manier het overschrijden 

van sociale nomen. Er bestaat rond 1800 de overtuiging dat vrouwen in 

de samenleving het toonbeeld zijn van goede zeden. Zodra zij in 

leesbibliotheken worden blootgesteld aan losse normen en zeden, tast dat 

de maatschappij als geheel aan. Leesbibliotheken worden echter niet 

enkel bezocht door vrouwen, maar ook door dezelfde sociale groepen als 

die actief zijn in de leesgenootschappen. De kritiek dat leesbibliotheken 

enkel pulp leveren aan vrouwen is dus onterecht.41 

Waar leesgenootschappen voornamelijk een verfijnd publiek 

bedienen, hebben leesbibliotheken veel vaker klanten uit de onderste 

lagen van de samenleving.42 Het ligt voor de hand dat het in de praktijk 

de lezers uit lagere sociale klassen zijn, die niet in staat zijn de contributie 

van leesgenootschappen te betalen en daarom klant worden van 

leesbibliotheken. Wat betreft Frankrijk is een verband gelegd tussen de 

vaker hogere opleiding die de leden van Franse leesgenootschappen 

                                                 
36 Manley, ‘Lounging Places and Frivolous Literature’, 114. 
37 Mark Towsey, Reading the Scottish Enlightenment. Books and their Readers in 

Provincial Scotland, 1750-1820, Leiden 2010, 60–61, 63–65. 
38 K.A. Manley, ‘Rural Reading in Northwest England. The Sedbergh book club, 

1728–1928’ in Book History Journal 2 (1999), 53. 
39 St. Clair, The Reading Nation, 250-252, 260. 
40 M. Stützel-Prüsener, ‘Die deutschen Lesegesellschaften im Zeitalter der 

Aufklärung’, in O. Dann red., Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein 

europäischer Vergleich, München 1981, 325. 
41 Towsey, Reading the Scottish Enlightenment, 98-101. 
42 Martino, ‘Die deutsche Leihbibliothek und ihr Publikum’, 15. 
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hebben genoten, terwijl in leesbibliotheken wordt ingespeeld op de 

behoefte aan vermaak onder alle lagen van de bevolking.43 

Toch voelen ook mensen uit de hogere lagen zich aangesproken 

door het aanbod van leesbibliotheken. In het Duitse Dresden 

bijvoorbeeld haalt een aantal aristocraten en hoge staatsambtenaren 

boeken bij een leesbibliotheek.44 Het blijkt dus niet zo te zijn dat er 

sprake is van een verdeling tussen enerzijds leesinstituties waar serieuze 

literatuur wordt aangeschaft, leden vaker uit een hogere sociale stand 

afkomstig zijn en waar lidmaatschap prestige met zich meebrengt en 

anderzijds leesinstituties waar ontspanningslectuur wordt aangeschaft, 

leden vaker uit een minder hoge sociale stand afkomstig zijn en waar 

lidmaatschap een geringe invloed heeft op het sociale aanzien.45 

In het centrale gedeelte van het Schotse Edinburgh, New Town, 

zijn zelfs een parlementslid, hoogleraren, artsen, bankiers en schrijvers 

leden van een leesbibliotheek. Dat is niet verwonderlijk, want om 

commercieel winstgevend te zijn moeten de leesbibliotheken meer 

aanbieden dan enkel pulp om de serieuze lezers tevreden te houden. In 

de plaatsen waar al veel leesgenootschappen bestaan bieden 

leesbibliotheken wel vaker – met losse normen en zeden geassocieerde – 

romans aan.46 

Leesinstituties zijn wel beschouwd als de echte locatie waar de 

Verlichting heeft plaatsgevonden.47 Dat gebeurt niet alleen binnen de 

kaders van de public sphere, aangezien een aanzienlijk deel van de leden 

van leesgenootschappen zich buiten de grenzen daarvan bevindt,48 zoals 

vrouwen en mensen uit de lagere klassen. Er zijn tienduizenden 

leesinstituties in West-Europa en ze komen diverse groepen lezers 

tegemoet in hun belangstelling voor lectuur. Over het algemeen hebben 

leesgezelschappen in West-Europa hun leden onder de hogere 

                                                 
43 James Smith Allen, ‘The Cabinets de lecture in Paris, 1800–1850’ in The Journal of 

Library History 16 (1981) 1, 206. 
44 Martino, ‘Die deutsche Leihbibliothek und ihr Publikum’, 17. 
45 Georg Jäger en Jörg Schönert, ‘Die Leihbibliothek als literarische Institution im 18. 

und 19.Jahrhundert – ein Problemaufriss’, in: Georg Jäger en Jörg Schönert red., Die 

Leihbibliothek als Institution des literarischen Lebens im 18. und 19.Jahrhundert. 

Organisationsformen, Bestände und Publikum, Hamburg 1980, 19. 
46 Towsey, Reading the Scottish Enlightenment, 103, 109–110. 
47 Allan, A Nation of Readers, 214. 
48 Allan, A Nation of Readers, 224-225, 229. 
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middenklassen, terwijl leesbibliotheken de lagere sociale klassen 

bedienen. Sluit de situatie in Nederland aan bij dit beeld? 

 

III.3.2 Nederland 

Van lang niet alle vormen van leesinstituties is bekend hoe vaak en waar 

ze voorkomen en wie de leden zijn. Van Nederlandse leesgezelschappen 

weten we in dat opzicht relatief veel. Met behulp van onder meer 

intekenlijsten op boeken zijn in Nederland voor de tweede helft van de 

achttiende eeuw aanvankelijk 156 leesgezelschappen geïdentificeerd, 

hoewel het aantal vermoedelijk meer in de buurt van 300 ligt.49 Aan de 

hand van vergelijkbaar bronnenonderzoek is nadien vastgesteld dat er 

tussen 1781 en 1849 waarschijnlijk een minimum aantal van 924 en een 

maximum aantal van 1.629 leesgezelschappen verspreid over heel 

Nederland actief is. Er is een stijgende lijn in het aantal 

leesgezelschappen te constateren tot in de jaren 1830 waarvan de helft 

tot driekwart zich in Holland en Zeeland bevindt.50 Deze cijfers bieden 

geen absolute zekerheid. De conclusies over de toename zijn namelijk 

vooral gebaseerd op het voorkomen van namen van leesgezelschappen 

op intekenlijsten, welke in de tweede helft van de negentiende eeuw 

steeds minder zijn gebruikt door uitgevers. Een groot aantal 

leesgezelschappen is in die periode nog springlevend, maar met behulp 

van intekenlijsten zijn ze dan dus niet meer op te zoeken.51 Dat 

bestudering van intekenlijsten ook vóór 1850 niet alle leesgezelschappen 

in beeld brengt, blijkt bijvoorbeeld uit de klantenboeken van 

boekhandelaar J.J. Tijl uit Zwolle: aanvankelijk zijn voor de gehele 

provincie Overijssel voor de periode 1780-1789 vier leesgezelschappen 

geteld, terwijl Tijl alleen al in Zwolle tussen 1777 en 1787 vijf van deze 

organisaties van lectuur voorziet.52 Hoewel over de precieze cijfers dus 

                                                 
49 P.J. Buijnsters, ‘Lesegesellschaften in den Niederlanden’, in: O. Dann red., 

Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer Vergleich, 

München 1981, 155-156. 
50 Dick Jansen, ‘Uitgerekend op intekening. De kwantitatieve ontwikkeling van het 

leesgezelschap in Nederland, 1781-1850’, in: De negentiende eeuw 14 (1990) 2/3, 

185. 
51 B. de Vries, ‘De roman Lidewijde en de burgerlijke leescultuur. Lezers en 

leesgezelschappen in de negentiende eeuw’, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis 

25 (1999) 2, 129-156. 
52 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 121. 
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onzekerheid bestaat, wordt het leesgezelschap toch tot het meest 

succesvolle type dilettantengenootschap rond 1800 gerekend.53 

Leesmusea nemen in aantal toe na ongeveer 1850, niet in de 

laatste plaats omdat ze voordelen bieden ten opzichte van 

leesgezelschappen. Ze worden vooral opgericht in grote steden als 

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en ook provinciesteden als Haarlem, 

Arnhem, Groningen, Leeuwarden en Leiden. Het grotere aantal leden en 

daardoor hogere bedrag dat aan contributie kan worden geïnd, stelt 

leesmusea in staat meer boeken en tijdschriften aan te bieden.54 Tot laat 

in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn vrouwen, net als in 

leesgezelschappen, ook als lid van grootstedelijke leesmusea uitgesloten. 

Zij richten soms hun eigen leesinstituties op. In het Haarlemse 

Leesmuseum zijn ze overigens wel welkom.55 

Vrouwen kunnen daarnaast terecht bij commerciële 

leesbibliotheken. Daaronder scharen we de winkelbibliotheken (waar 

een kleine collectie boeken wordt uitgeleend door een winkelier in 

andere goederen), zelfstandige leesbibliotheken en 

boekhandelsleesbibliotheken (uitgebaat door een boekhandelaar die, 

mogelijk deels, zijn collectie ook te leen aanbood). Dit onderscheid 

wordt door tijdgenoten niet gemaakt, maar in de praktijk zijn de diverse 

soorten leesbibliotheken wel in te delen aan de hand van deze 

benamingen. Winkelbibliotheken zijn het eenvoudigst van opzet en 

inrichting, maar verder hebben ze nauwelijks sporen achtergelaten. 

Zelfstandige leesbibliotheken richten zich op een wat ontwikkelder 

publiek en boekhandelsleesbibliotheken hebben de brede massa van het 

leespubliek als potentiële klantenkring.56 In theorie zijn de lezers uit 

lagere sociale klassen, die niet in staat zijn de contributie van 

leesgenootschappen te betalen, klanten van leesbibliotheken. Rond 1850 

bestaan er in Leiden in ieder geval vier of vijf van deze leesinstituties.57 

                                                 
53 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 106. 
54 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 125-126. 
55 B.P.M. Dongelmans en B. de Vries,’Het zoeklicht op de lezeres. Bronnen voor het 

onderzoek naar negentiende-eeuwse leescultuur’, in: De negentiende eeuw 25 (2001), 

87. 
56 De Vries, Een stad vol lezers, 330-331. 
57 Bernt Luger, ‘Wie las wat in de negentiende eeuw’, in: Willem van den Berg red., 

Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen, Utrecht 1986, 

64. 
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In Groningen zijn er sinds de jaren 1840 ongeveer vijf leesbibliotheken.58 

Amsterdam kent een veel hoger aantal leesbibliotheken, voor zover 

bekend. Er is een aantal geteld van zeker 55, vermoedelijk overwegend 

verbonden aan boekwinkels.59 In het zuiden en het oosten van het land 

komen commerciële leesbibliotheken weinig voor.60 

 

Leden van leesinstituties 

Wat voor soort mensen bezoeken in de negentiende eeuw een 

leesgezelschap? Zo makkelijk is het niet om lid te worden. 

Leesgezelschappen hanteren in veel gevallen een ballotagesysteem dat 

ervoor zorgt dat lidmaatschap beperkt blijft tot een relatief kleine sociale 

groep. Zo heeft het in 1750 in Leiden opgerichte leesgezelschap ‘Van 

Tienen’ in eerste instantie leden die bekenden van elkaar zijn dankzij hun 

werk voor de Hervormde kerk. In de decennia daarop volgend treden ook 

leden uit andere beroepsgroepen toe, zoals artsen, juristen, regenten en 

hoogleraren.61 Andere leden zijn in toenemende mate afkomstig uit 

gezinnen die in de textielnijverheid hun brood verdienen. Dominees 

spelen in dit leesgezelschap geen sturende rol.62 Een dergelijke rol 

                                                 
58 Harry van der Laan, Het Groninger boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en 

boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw, Assen 2005, 103. 
59 Marja Keyser, ‘Als warme broodjes. Lezers en boeken in Amsterdamse 

winkelbibliotheken in de negentiende eeuw’, in: De negentiende eeuw 24 (2000), 218 

en 223. 
60 Luger, ‘Wie las wat’, 52. 
61 Hannie van Goinga-Van Driel, ‘Nuttig en aangenaam: leesgezelschappen in 18e-

eeuws Leiden’, in: J.A.A.M. Biemans e.a. red., Boeken verzamelen. Opstellen 

aangeboden aan Mr. J.R. de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der 

Rijksuniversiteit te Leiden, Leiden 1983, 165-166, 168-169. 
62 Hannie van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’. Veranderingen in de 

boekdistributie in de Republiek 1720-1800, proefschrift Universiteit van Amsterdam 

1999, 268. Ook Marita Mathijsen vermeldtde geachte voortrekkersrol van dominees 

in leesgezelschappen: ‘Zij oefenden veel invloed uit op de keuze van de te lezen 

boeken.’, in: Marita Mathijsen, ‘Lezen in het verleden’, in: Nederlandse literatuur in 

de romantiek. 1820-1880, Nijmegen 2004, 160. Het moet worden gezegd dat de 

originele tekst van Mathijsen stamt uit 1992, toen de nuancering van Van Goinga-Van 

Driel nog niet was gepubliceerd: Marita Mathijsen, ‘Lezen in het verleden’, in: Jef 

van Gool, Frank Hockx en Dick Welsink red., Handleiding voor leeskringen, Den 

Haag 1992, 9-19. 
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krijgen ze in diverse studies wel toegedicht.63 Het komt ook zeker voor, 

zoals deze passage uit Sterk in leed. Een familieroman van Jacoba 

Berendina Zwaardemaker-Visscher illustreert: 

 

Maar als ik dan weer bedenk, wat onze nieuwe dominee vertelde 

van de romans, die hij voor ons leesgezelschap kiest, heel ander 

soort dan die Clara’s vader er in deed, dan word ik weer bang. Ik 

vind ’t een vreemde keuze die hij doet, zulke akelige Fransche 

boeken, je wordt er wee van, ik wil ze niet meer lezen, maar hij 

roemt ze hemelhoog, dat is nu intense Kunst, zegt hij […].64 

 

De Nederlandse adel en regentenaristocratie nemen niet actief deel aan 

de achttiende-eeuwse leesgezelschappen; zij beschikken vaker over een 

privébibliotheek. Om zich te verzekeren van een constante levering van 

lectuur is een leesgezelschap voor hen niet nodig. De lagere klassen zijn 

in reguliere leesgezelschappen evenmin vertegenwoordigd, zo is het 

vermoeden, maar wel in politiek geëngageerde Patriotse 

‘leesgezelschappen’.65 

Het lijkt er op dat dat achttiende-eeuwse leesgezelschappen 

vooral een zaak zijn van de hogere burgerij, de hogere segmenten van de 

middenklassen. De contemporaine literatuur bevat echter aanwijzingen 

dat er leesgezelschappen zijn die bestaan uit smeden, metselaars en 

andere ambachtslieden.66 In en rondom Zwolle zijn er rond 1800 in ieder 

geval vier leesgezelschappen met ambachtslieden en bakkers, hoewel bij 

gebrek aan bronnen niet met zekerheid uitspraken zijn te doen over de 

inkomensklasse en daarvan afhankelijke sociale positie van deze 

personen.67 Aan de hand van de bestudering van een aantal Leidse 

                                                 
63 P.J. Buijnsters, ‘Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e eeuw’, in: idem, 

Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen, Utrecht 1984, 

185; vgl. J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘The ability to select. The growth of the 

reading public and the problem of literary socialization in the eighteenth and 

nineteenth centuries’, in: Douwe Fokkema en Ann Rigney red., Cultural 

participation. Trends since the Middle Ages, Amsterdam etc. 1993, 60. 
64 Francina Berendina Zwaardmaker-Visscher, Sterk in leed. Een familieroman, 

Schoonhoven 1894, 69. 
65 Buijnsters, ‘Nederlandse leesgezelschappen’, 189 en 191. 
66 Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 298. 
67 Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 281; Vgl. Brouwer, Lezen en schrijven 

in de provincie, 161-162. 
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leesgezelschappen is geconcludeerd dat sommige van deze leesinstituties 

in zekere mate een nieuw lezerspubliek bedienen: in het geval van het 

Leidse leesgezelschap ‘Van Tienen’ de lagere inkomensgroepen van de 

brede burgerij. Dit nieuwe lezerspubliek is dan weer niet terug te vinden 

bij het eveneens Leidse ‘Miscens Utile Dulci’.68 

In de eerste helft van de negentiende eeuw worden de 

leesgezelschappen een stuk exclusiever in vergelijking met hun 

achttiende-eeuwse voorlopers. ‘Gaandeweg de jaren twintig en dertig 

van de negentiende eeuw werden vrouwen buitengesloten en de leden 

van de kleine burgerij waren niet langer welkom.’69 In 

leesgenootschappen, hoofdzakelijk in steden, hebben leden met name 

een intellectueel of artistiek beroep: lokale notabelen, beoefenaren van 

vrije beroepen, welgestelde kunstenaars en predikanten, en tot slot 

onderwijzers en boekhandelaren. Kooplieden en fabrikanten voelen zich 

niet aangetrokken.70 De sociale samenstelling van ‘Miscens Utile Dulci’ 

is in de periode 1830-1840 echter niet veel anders dan een halve eeuw 

eerder. De leden zijn met name afkomstig uit de hogere burgerij, onder 

wie hoogleraren voor wie de universiteitsbibliotheek blijkbaar niet goed 

genoeg geoutilleerd is, advocaten, ambtenaren, geestelijken, uitgevers en 

officieren.71 Er bestaan ook leesgezelschappen waarvan de leden 

voornamelijk familiebanden hebben.72 Onder de leden van een 

leesgezelschap in het Groningse dorp Leens bevinden zich ook een 

dagloner en een marskramer. De aanwezigheid van deze beroepsgroepen 

maakt duidelijk dat leesgezelschappen – in ieder geval buiten de grote 

steden – de mogelijkheid bieden om verschillende sociale groepen toe te 

laten.73 

                                                 
68 Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 282-283. 
69 B. de Vries, ‘Lezende burgers. Cultuuridealen en leespraktijk in burgerlijke kringen 

in de negentiende eeuw’, in: Stijlen van burgers. Groniek 40 (2007) 175bis, 52. 
70 De Vries, ‘Lezende burgers’, 54. 
71 Peter van Zonneveld, ‘Het leesgezelschap Miscens Utile Dulci’, in: J.A.A.M. 

Biemans e.a. red., Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr J.R. de Groot 

bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden, Leiden 1983, 349-

350. 
72 B.P.M. Dongelmans, ‘Over intekenaren, kopers en lezers. Een zoektocht naar het 

Leesgezelschap te Nieuwenhuis’, in: De negentiende eeuw 14 (1990) 2/3, 201. 
73 Arnold Lubbers, ‘Lezen in Leens tussen 1815 en 1830. Over boeken en hun lezers 

tussen verlichting en vaderlandsliefde’, in: De Boekenwereld 26 (2010) 5, 288. 
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Welke groepen zien we verder terug onder de leden van 

leesgezelschappen? In de Leeuwarder courant suggereert men dat de 

leden in Dokkum – en in het verlengde daarvan elders eigenlijk ook – in 

ieder geval niet tot de elite behoren: ‘[…] voor den zoogenaamden 

gemeenen man, die den algemeenen leeslust onderhoudt, gelijk niet 

minder, dan op andere plaatsen zulks geschiedt door bijzondere 

leesgezelschappen.’74 Het leesgezelschap in Leens bijvoorbeeld, zo blijkt 

uit eerder onderzoek, heeft leden onder bijna alle lagen van de bevolking 

met uitzondering van de elite.75 Het leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig 

Besteed’ in Oude Bildtzijl in de provincie Friesland heeft eveneens leden 

afkomstig uit diverse beroepen. Zo zijn er onder meer een kastelein, een 

landbouwer, een oud-zeevaarder, een schoolhoofd, een rijksambtenaar, 

een slager, een verver, een bakker, een timmerman, een advocaat in ruste, 

een schoenmaker en een smid onder de leden te vinden.76 Ook in het 

Zeeuwse IJzendijke is de samenstelling divers. Daar blijkt ongeveer een 

derde van de leden werkzaam te zijn in de landbouw en verder zijn er 

ambtenaren, ambachtslieden, predikanten en medici lid.77 Het lijkt er in 

ieder geval op dat er vaak onderwijzers lid zijn van leesgezelschap. In 

een ingezonden brief naar tijdschrift De wekker laat een onderwijzer ‘uit 

den achterhoek van Gelderland’ weten dat hij ‘zoo als vele onderwijzers 

ten platten lande, bestuurder is van een leesgezelschap in zijn dorp.78 

Zoals eerder aangegeven vindt in de eerste helft van de 

negentiende eeuw in het leesgezelschap van Leens tot op zekere hoogte 

sociale grensoverschrijding plaats. In de tweede helft van de negentiende 

eeuw zien we een vergelijkbare situatie in het grotere Haarlemse 

Leesmuseum. Hoewel eerst gevestigde burgers uit de lokale elite lid zijn, 

sluiten zich later intellectueel georiënteerde mensen uit de 

middengroepen aan zoals onderwijzers en predikanten.79 

                                                 
74 Leeuwarder courant (2-3-1830), 2. 
75 Lubbers, ‘Lezen in Leens’, 288.  
76 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 342-13 Verzameling H. Sannes; 

20 Afschriften van testamenten, genealogische aantekeningen, aantekeningen 

betreffende en ledenlijst van het leesgezelschap ‘Ledige uren nuttig besteed’ te Oude 

Bildtzijl. 
77 A.F. Franken, ‘“Liefde voor waarheid en deugd”. Een leesgezelschap te IJzendijke, 

1807-1864’, in: Geleefde tijd (1995), 116. 
78 De wekker; weekblad voor onderwijs en opvoeding 2 (14-3-1845) 11, 4. 
79 De Vries, Een stad vol lezers, 118. 
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De achtergronden van de leden van leesgezelschappen blijkt 

buitengewoon divers te zijn, zo toont ook het onderzoek naar de 

kwantitatieve ontwikkeling van het leesgezelschap in Nederland tussen 

1781 en 1850 op basis van een veelvoud aan naamlijsten van boeken en 

archivalia van leesgezelschappen.80 Zo zijn er onder meer het 

‘Heerenleesgezelschap’, de ‘Rooms-Katholieke Leescirkel’, het 

leesgezelschap van ‘jonge dochters’, ‘jongelingen’ of ‘bejaarden’, het 

‘medicinaal leesgezelschap’, het ‘Leesgezelschap van Hoogduitsche 

godgeleerde tijdschriften’, het ‘Leesgezelschap van den Ring’ en het 

leesgezelschap van Borger en Gasselter Nieuwveen. Op basis van de 

naamgeving van leesgezelschappen kunnen we voorzichtig concluderen 

dat voorkeuren voor onder meer literatuur, geslacht, leeftijd, religie of 

woonplaats mogelijk bepalende factoren zijn voor aansluiting bij of 

oprichting van een leesgezelschap.81 

 

 Geografische verspreiding van leesinstituties 

Voor het onderzoek naar de kwantitatieve ontwikkeling van 

leesgezelschappen zijn intekenlijsten van boeken onderzocht met daarop 

de namen van meer dan 100.000 individuen en verenigingen. Van dat 

aantal is nog geen 3%, in totaal 3.107, een leesgezelschap. Aan de hand 

van de resultaten van het onderzoek is beredeneerd dat er een minimum 

aantal van 924 en een maximum aantal van 1.629 leesgezelschappen 

verspreid over heel Noord-Nederland actief is tussen 1781 en 1849. Na 

differentiatie op decennium en plaats, blijkt dat het aantal 

leesgezelschappen tot in de jaren 1830 een stijgende lijn vertoont, 

behalve in de provincie Limburg waar op twee na géén 

leesgezelschappen zijn ontdekt. De helft tot driekwart van de 

leesgezelschappen bevindt zich in Holland en Zeeland. Een kwart tot een 

derde van de leesgezelschappen is gevestigd in Utrecht, Gelderland, 

Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. Minder dan 5% van de 

getelde leesgezelschappen komt uit Limburg en Noord-Brabant.82  

                                                 
80 Jansen, Niet velen, maar veel (een artikel over dit onderzoek van zijn hand 

verscheen in De negentiende eeuw: Dick Jansen, ‘Uitgerekend op intekening. De 

kwantitatieve ontwikkeling van het leesgezelschap in Nederland, 1781-1850’, in: De 

negentiende eeuw 14 (1990) 2/3, 181-188. 
81 Jansen, ‘Uitgerekend op intekening’, 182. 
82 Jansen, ‘Uitgerekend op intekening’, 185. 
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Daarbij moet wel worden aangetekend dat de ramingen 

voortvloeiend uit het onderzoek waarschijnlijk te laag uit vallen, aldus 

Jansen. Hij vergelijkt de telling van het aantal leesgezelschappen in 

Groningen met cijfermateriaal uit een enquête van de provinciale 

onderwijscommissie gehouden onder schoolmeesters in de provincie 

Groningen in 1828. Daarin krijgen schoolmeesters in de provincie 

zeventien vragen voorgelegd over onder andere natuurlijke, historische 

en culturele wetenswaardigheden over de directe omgeving, met als doel 

om uit de antwoorden een leerboek voor scholieren samen te stellen. Een 

van de vragen is of er leesgezelschappen in de omgeving zijn. Het aantal 

leesgezelschappen dat op basis van de enquête is vast te stellen blijkt in 

Groningen zes maal hoger te liggen dan op basis van de intekenlijsten is 

vermoed. Misschien geldt deze verzesvoudiging voor alle provincies.83 

Dan zou het dus wellicht niet over honderden, maar over duizenden 

kleine organisaties gaan met in totaal tienduizenden leden. In plaats van 

271 leesgezelschappen, zouden er dan gemiddeld jaarlijks 1.626 

leesgezelschappen in Noord-Nederland te tellen zijn! 
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18 6 4 16 0 10 43 10 12 24 74 219 

1820

-

1829 

34 17 7 22 1 9 57 18 16 26 112 297 

1830
-

1839 

30 13 10 26 1 13 59 22 17 29 100 323 

Tabel 5: Het aantal leesgezelschappen volgens de naamlijsten der intekenaren in 

het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tussen 1810 en 1840. 84 

                                                 
83 Jansen, ‘Uitgerekend op intekening’, 186. Het schoolmeesteronderzoek wordt 

uitvoerig geanalyseerd in: P.Th.F.M. Boekholt en J. van der Kooi red., Spiegel van 

Groningen: over de schoolmeesterrapporten van 1828, Assen 1996. 
84 Selectie van drie decennia uit de gegevens gepresenteerd door Jansen in 

‘Uitgerekend op intekening’, 185. 
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Tabel 5 laat zien hoe de aantallen leesgezelschappen per provincie flink 

sterk uiteenlopen. Wat zeggen deze cijfers over de verspreiding van 

leesgezelschappen in Noord-Nederland? Het beeld dat uit de cijfers 

ontstaat, is dat leesgezelschappen tussen 1815 en 1830 voornamelijk 

voorkomen in Zuid-Holland en Noord-Holland en in mindere mate ook 

in Friesland, Zeeland en Gelderland.85 De beperkte aanwezigheid van 

leesgezelschappen in Noord-Brabant en Limburg op Noord-Nederlandse 

intekenlijsten wordt waarschijnlijk mede bepaald door de mogelijkheid 

die zij hebben om hun lectuur bij boekhandelaren in Zuid-Nederland of 

Duitsland af te nemen. Het aantal leesgezelschappen in deze provincies 

is in alle waarschijnlijkheid dus te laag geschat. Dat toch ook in Limburg 

leesgezelschappen een bekend verschijnsel zijn, blijkt uit een bijdrage 

van de permanente commissie van de Maatschappij van Weldadigheid 

voor de Zuidelyke Provincien, residerend in Brussel, in Journal de la 

province de Limbourg. De bijdrage is gericht aan de leden van de 

subcommissie van de maatschappij in Maastricht. Om nuttige 

huishoudkundige kennis te verspreiden, heeft de maatschappij het plan 

opgevat om een publicatie uit te geven en ze roept de Maastrichtenaren 

op om intekenaren te werven, onder meer in openbare plaatsen en 

leesgezelschappen.86 

 Toch blijft de vraag: wordt er zuidelijker minder gelezen? Is het 

lezen wellicht standsgebonden of voorbehouden aan groepen met 

specifieke levensovertuigingen? Of houdt het alfabetiseringsniveau van 

de bevolking wellicht verband met de regionale verschillen? De 

gegevens over alfabetisering en onderwijsdeelname uit hoofdstuk I 

geven een begin van een antwoord. 

  

                                                 
85 Het baseren van de kwantitatieve ontwikkeling van leesgezelschappen op 

intekenlijsten is problematisch: De leesgezelschappen zijn geïdentificeerd met behulp 

van intekenlijsten, terwijl het goed denkbaar is dat een veelvoud aan 

leesgezelschappen niet intekent op werken, maar deze uitsluitend of voornamelijk 

direct in de boekhandel aanschaft. Het is verder niet uit te sluiten dat de praktijk van 

intekenen in het westen van Nederland een meer gangbare praktijk is, hoewel de hoge 

aantallen leesgezelschappen in Friesland en Gelderland deze kanttekening nuanceren. 

Wel is bekend dat intekenlijsten in de negentiende eeuw in toenemende mate een 

achterhaalde vorm van marktverkenning zijn en dat levert ook vertekening van de 

gegevens op, zo heeft Boudien de Vries beargumenteerd. 
86 Journal de la province de Limbourg (17-7-1822) 165, 3-4. 
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-

1819 

8,2 2,7 1,8 7,3 0 4,6 19,6 4,6 5,5 11 33,8 

1820

-
1829 

11,5 5,7 2,4 7,4 0,3 3 19,2 6,1 5,4 8,8 37,7 

1830

-

1839 

9,3 4 3,1 8,1 0,3 4 18,3 6,8 5,3 9 31 

Tabel 6: Procentuele verdeling van leesgezelschappen in Noord-Nederland in het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tussen 1810 en 1840. 

 

Hoewel de onderwijsdeelname en alfabetiseringsgraad in Groningen en 

Drenthe hoog zijn, bevinden zich in die provincies in de periode tussen 

1810 en 1829 bij benadering slechts 2% en 4% van het totale aantal 

leesgezelschappen. De in de inleiding reeds aangehaalde percentages 

over onderwijsdeelname, waaruit blijkt dat vooral in Groningen, 

Friesland, Drenthe en Overijssel een bovengemiddelde deelname van 

leerlingen aan het lager onderwijs is, biedt daarvoor eveneens geen 

aanknopingspunten. Hoewel in Friesland er wellicht een positieve 

invloed is geweest, lijkt daar met betrekking tot Groningen, Drenthe en 

Overijssel nauwelijks sprake van te zijn. Een hoge graad van 

alfabetisering lijkt dus niet van invloed te zijn geweest op het aantal 

leesgezelschappen. Wellicht is het lagere aantal leesgezelschappen in die 

provincies simpelweg te verklaren door de geringe bevolkingsomvang in 

die provincies? 

Het relatief lage schrijf- en dus ook leesvaardigheidpercentage in 

de provincies Limburg en Noord-Brabant biedt mogelijk wél een 

verklaring voor het geringere percentage van het aantal 

leesgezelschappen aldaar, hoewel ze, zoals hiervoor al aangegeven, ze 

mogelijk in deze cijfers buiten beschouwing zijn gebleven omdat ze 

buiten Noord-Nederland hun lectuur kunnen aanschaffen. 
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Opvallend hoge cijfers in Tabel 6 zijn met name van betrekking 

op de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Ondanks dat in zowel 

Friesland als Noord-Holland het schrijfvaardigheidpercentage tussen de 

70% en 80% ligt, bevinden zich in Noord-Holland aanzienlijk meer 

leesgezelschappen dan in Friesland. Zuid-Holland spant in dit overzicht 

de kroon. Het schrijfvaardigheidpercentage in die provincie ligt dan wel 

‘slechts’ tussen de 60% en 70%, maar er bevindt zich bij benadering 

maar liefst 36% van het totale aantal leesgezelschappen in Noord-

Nederland. De mate van alfabetisering biedt dus geen eenduidige 

verklaring voor het al dan niet voorkomen van leesgezelschappen in een 

provincie. Is er dan wellicht een verband tussen het regionale aantal 

leesgezelschappen en de bevolkingsdichtheid? 

 

Afbeelding 4: Bevolkingsdichtheid van Nederland in 1830 na de afscheiding van 

België. 
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In 1830 is de bevolkingsdichtheid in Nederland het hoogst in gemeentes 

in de provincies Noord- en Zuid-Holland, zoals op Afbeelding 4 te zien 

is aan de donkerrode kleur van diverse gemeentes daar. Met name de 

hoge bevolkingsdichtheid rondom de steden Amsterdam, Den Haag en 

Rotterdam springt in het oog. In deze twee provincies komen 

leesgezelschappen het meeste voor. Zijn leesgezelschappen dan wellicht 

een typisch stedelijk verschijnsel? Als dat zo is, zou dat naast een 

verklaring voor de verschillen in verspreiding, eveneens een mogelijke 

verduidelijking bieden voor de sociale opmaak van het ledenbestand van 

leesgezelschappen tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het vermoedelijk de hogere 

segmenten van de middenklassen zijn en delen van de elite, waaruit de 

leden van leesgezelschappen afkomstig zijn, maar dit geldt met name 

voor de steden.87 In dorpen en kleine stadjes is men in leesgezelschappen 

waarschijnlijk iets minder kieskeurig ten aanzien van de sociale 

achtergrond van de leden, aangezien een kapitaalkrachtige elite soms 

gewoonweg ontbreekt.88 Wat is de sociale achtergrond van de leden van 

leesgezelschappen tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden? 

 

Leden van leesgezelschappen ten opzichte van de totale 

bevolking van Noord-Nederland 

Tussen 1815 en 1830 heeft Noord-Nederland tussen de 2,1 en 2,3 miljoen 

inwoners. We hadden al gezien dat er in de periode van 1810 tot 1829 

gemiddeld, volgens de laagste ramingen, op enig moment 271 

leesgezelschappen actief zijn. Op basis daarvan is te concluderen dan er 

voor elke 8.487 Noord-Nederlanders een leesgezelschap bestaat, waarbij 

ik in deze berekening ervan uitga dat mensen niet bij meerdere 

leesgezelschappen een lidmaatschap hebben. Het komt echter wel voor 

dat mensen bij andere genootschappen zijn aangesloten,89 maar gezien 

het specifieke doel dat een leesgezelschap dient, is het onwaarschijnlijk 

dat leden tegelijkertijd bij meer dan één leesgezelschap zijn aangesloten. 

Als we de eerder genoemde verzesvoudiging in deze berekening 

                                                 
87 Murk van der Bijl, Leeslust baart kunde. 200 jaar leesgezelschap in Alkmaar, 

Alkmaar 1993. 
88 De Vries, ‘Lezende burgers’, 53. 
89 Zoals blijkt uit het onderzoek naar kasboeken door Brouwer in Lezen en schrijven 

in de provincie, 179-182. 
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meenemen, dan is er zelfs voor elke 1.414 Noord-Nederlanders een 

leesgezelschap! 

Aan de hand van nagelaten notulen van verschillende, 

geografisch verspreide leesgezelschappen is vast te stellen dat het 

gemiddelde ledenaantal van dergelijke organisaties tussen de twintig en 

dertig leden bedraagt. Dat betekent dat op enig moment tussen de 5.420 

en 8.130 Noord-Nederlanders lid zijn van een leesgezelschap. Dat is 

tussen de 0,2 en 0,4% van de totale bevolking: op het eerste gezicht lage 

percentages. In het geval van verzesvoudiging hebben we het over tussen 

de 32.530 en 48.780 leden en zijn de percentages 1,2% en 2,4% 

De ledenbestanden van leesgezelschappen zijn echter 

voortdurend aan verandering onderhevig. Elk jaar melden zich leden af 

en aan. In Leens bijvoorbeeld zijn er in de periode 1815-1830 101 

verschillende leden te identificeren. Als deze praktijk gangbaar is voor 

leesgezelschappen, dan zijn er tussen 1815 en 1830 minimaal 27.371 

Noord-Nederlanders tijdelijk lid geweest van leesgezelschappen. Dat is 

minimaal 1,2% van de totale bevolking. Wederom liggen de cijfers hoger 

in het geval van de verzesvoudiging. Het gaat in dat geval om minimaal 

164.226 leden van leesgezelschappen en dat is 7,2% van de totale 

bevolking. 

Afgezet tegen het ‘leesvaardige’ deel van de Noord-Nederlandse 

bevolking, valt het percentage nog hoger uit. Zuigelingen, gevangenen 

en mensen met een visuele of verstandelijke beperking behoren immers 

ook tot bevolking, hoewel we van deze groepen mogen aannemen dat zij 

niet in staat zijn of toegestaan zijn deel te nemen aan leesgezelschappen. 

Het percentage leden van leesgezelschappen onder alle potentiële lezers 

lijkt dan ook hoogstwaarschijnlijk hoger uit te komen. 

In welke sociale laag moeten we de leden van leesgezelschappen 

met name zoeken? Tabel 7 laat een grove verdeling zien in sociale lagen 

van de Noord-Nederlandse samenleving. Onder de grote burgerij vallen 

onder meer regenten, hoge staatsfunctionarissen, bankiers en academici. 

De kleine burgerij bestaat uit onder meer winkeliers, zelfstandige  

ambachtslieden en onderwijzers. Werklieden zijn actief in de 

landbouw, ambachten en fabrieken. Onder de categorie arbeiders en 

proletariaat vallen tijdelijk of permanent bedeelden en bedelaars. 

 In een recensie uit De vriend des vaderlands over Leerboek der 

Aardrijkskunde van J.G.F. Cannabich, uit het Duits in het Nederlands 

vertaald door Jan F. Wap, wil de recensent een aantal 
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‘onnauwkeurigheden’ 

ophelderen. In het 

leerboek geeft 

Cannabich aan dat er 

bijna geen dorp in 

Nederland is waar geen 

leesgezelschap bestaat. 

Dat is volgens de 

recensent enkel waar 

als er vermogende 

protestanten wonen. 

‘Anders is het in vele 

andere dorpen, waar 

het hier bedoelde lezen, 

onder de landlieden 

vooral, niet wordt 

aangemoedigd.’90 

Uit de 

beschikbare gegevens 

van leesgezelschappen 

zoals te lezen is van 

pagina 119 tot 121 kan 

voorzichtig worden opgemaakt dat in ieder geval een deel van de leden 

van leesgezelschappen in kleine steden en dorpen in de categorie kleine 

burgerij zijn in te delen. Dit is in tegenspraak met eerdere bevindingen 

van De Vries.92 23% van de Noord-Nederlandse bevolking, oftewel 

maximaal 529.000 mensen zijn gerekend tot de kleine burgerij. De grote 

burgerij, waar de – naar verwachting enigszins vermogende – leden van 

leesgezelschappen uit steden waarschijnlijk hoofdzakelijk uit afkomstig 

zijn, is 3% van de bevolking, oftewel maximaal 69.000 mensen. Het 

totale deel van de bevolking waaruit potentiële leden voor 

leesgezelschappen vooral gerekruteerd kan worden, zou zo uitkomen op 

                                                 
90 De vriend des vaderlands; een tijdschrift toegewijd aan den roem en de welvaart 

van Nederland en in het byzonder aan de hulpbehoeftigen in hetzelve 12 (1834), 923. 
91 Vrij naar J.J. Giele en G.J. van Oenen, ‘Theorie en praktijk van het onderzoek naar 

de sociale stucturen’, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (1976) 2, 167-186, 

overgenomen uit: Knippenberg en De Pater, Eenwording, 33. 
92 De Vries, ‘Lezende burgers’, 52. 
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Grote burgerij 6 2 3 

Kleine burgerij 35 18 23 

Zelfstandige boeren 1 33 24 

Werklieden 39 12 20 

Arbeiders en proletariaat 20 36 31 

Tabel 7: De sociale structuur van de samenleving 

rond 1850 in procenten.91 
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598.000 Noord-Nederlanders. Op basis van de eerder geschatte aantallen 

van 5.420 en 8.130 leden van leesgezelschappen in de periode tussen 

1815 en 1830, zou dat betekenen dat tussen de 0,9% en 1,4% van de 

mogelijke lezers lid is van een leesgezelschap. Het hoger geschatte aantal 

van 27.371 leden is 4,6% van het volgens bovenstaande beredenering 

aantal potentiële leden. In het geval van het zesvoudige aantal – en dat is 

dus het positiefste geval – is maar liefst 27,6% van het potentiële 

leespubliek op enig moment lid van een leesgezelschap! 

 In steden maken de grote en kleine burgerij samen 41% van de 

bevolking uit, op het platteland betreft dit slechts 20%. Potentiële leden 

voor leesgezelschappen zijn dus in hogere mate in steden te vinden. Dit 

biedt een mogelijke verklaring voor de hogere aantallen 

leesgezelschappen in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Kort 

gezegd: leesgezelschappen zijn hoofdzakelijk een stedelijk cultureel 

verschijnsel, vanwege de hogere vertegenwoordiging van kleine burgerij 

aldaar, hoewel de verenigingsvorm overal in Noord-Nederland 

voorkomt. Dat leesgezelschappen zeker niet alléén bestaat uit mensen uit 

de kleine burgerij laten de wetten van het leesgezelschap van Tholen 

zien. Daar is bepaald dat bij elke maandelijkse vergadering een gulden 

wordt betaald aan de dienstbode van het huis waar de vergadering wordt 

gehouden. Dit impliceert dat de leden een behoorlijke mate van welvaart 

genieten.93 

Het lijkt erop dat onderzoek naar leesgezelschappen inzicht biedt 

in de leescultuur van een gecombineerde groep mensen uit zowel de 

grote als de kleine burgerij. Dat zou een aanvulling zijn op resultaten van 

eerder onderzoek naar leesvoorkeuren en leesgedrag en dat voornamelijk 

informatie biedt over de boekconsumptie van de grote burgerij.94 Al 

eerder is de vraag gesteld of plattelandsleesgezelschappen een andere 

invulling aan hun burgerschap geven dan stadsleesgezelschappen.95 De 

wetten en reglementen van alle leesgezelschappen bij elkaar beschouwd 

kunnen hier mogelijk meer duidelijkheid over verschaffen. 

 

 

                                                 
93 Wetten voor het leesgezelschap te Tholen, onder de zinspreuk Tot nut en 

ontspanning, Dordrecht 1817, 9. 
94 Zoals gesteld door De Vries in ‘Lezende burgers’, 62. 
95 Hilde Krips-van der Laan, ‘Leesgezelschappen in Groningen verkend’, in: 

Historisch Jaarboek Groningen (2004), 48. 
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III.3.3 België 

Over leesinstituties in België weten we weinig. Toch is zeker dat in de 

tweede helft van de achttiende eeuw ook daar literaire clubs en 

genootschappen worden opgericht. Boekhandelaren en drukkers openen 

op Franse leest geschoeide leesbibliotheken, die leeskabinetten worden 

genoemd. Henri Le Page opent er bijvoorbeeld een te Gent in 1784, R. 

Gambar een te Kortrijk in 1787, J. Michel een te Leuven in 1788 en Jan 

Bogaert een te Brugge eveneens in 1788. Rond dezelfde tijd ontstaan 

democratisch gestructureerde literaire patriottische vennootschappen in 

Namen, Gent, Mechelen, Brugge, Oostende, Aalst, Brussel en 

Antwerpen tussen 1779 en 1793. Het zijn hoofdzakelijk mensen van adel 

en gegoede burgers die in een lokaal met een bibliotheek samenkomen 

om boeken, tijdschriften en kranten te lezen en te bespreken. Dit zijn de 

eigenlijke leeskabinetten. In Brugge bestaat zo sinds 1786 de ‘Société 

littéraire’, met een sociaal exclusieve rekrutering. De leden zijn 

enthousiaste volgelingen van de Verlichting, wat onder meer tot uiting 

komt in hun steun aan hervormingen als het invoeren van kosteloos 

onderwijs en het afschaffen van de belasting op verbruiksgoederen.96 

Op de intekenlijsten van in Nederland gedrukte boeken komen 

namen van enkele Belgische leesgezelschappen voor, maar van de aard 

en omvang van deze vorm van leesinstituties daar is hoegenaamd niets 

bekend. In het algemeen is de ontwikkeling van de zuidelijke 

genootschapscultuur lange tijd gereguleerd door de overheid. Het 

vermoeden is dat de katholieke kerk in de weg staat van deze 

ontwikkeling door een sterk stempel te drukken op maatschappelijke 

functies – zoals armenzorg – die in Nederland door burgerlijke 

verenigingen ter hand zijn genomen.97 In de periode van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden, als Nederland en België samen zijn 

gevoegd, worden wederom initiatieven ontplooid in de vorm van 

letterkundige genootschappen, die sterk lijken op de in Nederland sterker 

                                                 
96 Michèle Mat, ‘Boeken, ideeën, genootschappen in het Oostenrijkse “België”’, in: C. 

Billen et al. red., Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de 

Oostenrijkse Habsburgers, Brussel 1987, 259-261. 
97 Weijermars, Stiefbroeders, 148. 
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ontwikkelde genootschapscultuur.98 Een voorbeeld daarvan is het 

Mechelse cijferkundige genootschap ‘Konst baert Roem’.99  

Verder richt de literator, drukker en uitgever Cornelius Martinus 

Spanoghe in 1788 in Antwerpen een ‘leeskundig genootschap’ op. In 

feite is dat genootschap een leesbibliotheek. Daarnaast is er in 

Antwerpen het cabinet littéraire gevestigd, eveneens een 

leesbibliotheek, van de Fransman Charles-Médard Carpen. Carpen biedt 

maandabonnementen aan, zodat in theorie lezers die slechts kortstondig 

in Antwerpen verblijven boeken bij hem kunnen lenen. Toch heeft hij in 

zijn reglementen expliciet opgenomen dat het lidmaatschap niet door 

reizigers kan worden aangegaan. Onder de titels die Carpen aanbiedt, 

heeft slechts één titel de Zuidelijke Nederlanden als onderwerp. 

Vermoedelijk richt hij zich met zijn leesbibliotheek vooral op 

neergestreken Franse ambtenaren.100 

Hoewel we over de sociale achtergrond van de leden van de 

Belgische leesinstituties niet zijn geïnformeerd, is op basis van het 

onderzoek in andere West-Europese landen wel een vermoeden uit te 

spreken. Aangezien in België de leesgenootschappen nauwelijks 

voorkomen, moeten de Belgen voor de bevrediging van hun 

leesbehoeften hoofdzakelijk aankloppen bij leesbibliotheken. Het ligt 

voor de hand dat deze leesbibliotheken dus worden bezocht door mensen 

uit zowel de hogere als de lagere sociale lagen van de bevolking. Dit 

vermoeden kan worden ondersteund door de aangeboden lectuur te 

onderzoeken: als leesbibliotheken inderdaad door een sociaal divers 

publiek worden bezocht, is de kans groot dat de collecties ook 

buitengewoon diverse soorten lectuur aanbieden. 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Weijermars, Stiefbroeders, 145-178. 
99 François van der Jeught, ‘Het Mechelse Genootschap der Cijferkunde “Konst baert 

Roem” (1775-1905)’, in: Handelingen van den Koninklijken Kring voor 

Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 106 (2002), 357-371. 
100 P. Delsaerdt, ‘Het leeskabinet van citoyen Carpen, 1804’, in: Jan Pauwels red., 

Gheprint tAntwerpen. Het boek in Antwerpen van de vijftiende tot de twintigste eeuw, 

Kapellen 2004, 94-100. 
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III.5 Lectuurkeuze 

 

III.5.1 West-Europa 

In veel van het buitenlandse onderzoek naar leesinstituties wordt 

aandacht gegeven aan de lectuurkeuze van de leden. Op basis van de 

lectuur valt immers iets te zeggen over de belangstelling van de leden. 

Wat leest men nu eigenlijk in de West-Europese leesinstituties? 

De opmars van de Duitse leesgenootschappen in de tweede helft 

van de achttiende eeuw is gerelateerd aan de levering van actuele lectuur, 

die in leesbibliotheken juist minder wordt aangeboden. 

Ontspanningslectuur, die te vinden is in leesbibliotheken, sluit niet aan 

bij de verlichte doelstellingen van de leden van leesgenootschappen. 

Lectuur dient in die periode om nuttige kennis uit te breiden, het gemoed 

en de smaak te verfijnen om op die manier vooruitgang in de 

samenleving te bewerkstelligen.101 De toenemende interesse voor 

actualiteit leidt tot een groeiende voorkeur voor periodieken, met name 

in leeskabinetten waar er over actuele lectuur ook wordt gepráát.102 

Daarnaast lezen de leden politieke, geleerde (algemeen-

wetenschappelijke) en letterkundige tijdschriften, evenals 

antirevolutionaire tijdschriften, maar ook tijdschriften die de idealen van 

de Franse Revolutie ondersteunen.103 Ondanks de censuurmaatregelen 

die in enkele Duitstalige gebieden worden genomen, blijft de burgerlijke 

ontwikkelingslectuur – werken over wetenschap, kunst en smaak – rond 

1800 onverminderd in de belangstelling staan. 

 De interesse van de leden van Duitse leesgenootschappen beperkt 

zich niet tot de directe of nationale omgeving. Zo worden in sommige 

leesgenootschappen de Gazette des Pays-Bas en de Gazette politique de 

Luxembourg gekocht, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in 

de Nederlanden en Luxemburg.104 In een leesgenootschap uit Trier 

bestaat nog voor de Franse Revolutie interesse in ontwikkelingen in 

                                                 
101 Prüsener, Lesegesellschaften im achtzehnten Jahrhundert, 387-392. 
102 Prüsener, Lesegesellschaften im achtzehnten Jahrhundert, 427-428. 
103 Prüsener, Lesegesellschaften im achtzehnten Jahrhundert, 480. 
104 Hilmar Tilgner, Lesegesellschaften an Mosel und Mittelrhein im Zeitalter des 

aufgeklärten Absolutismus. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte der Aufklärung im 

Kurfürstentum Trier, Stuttgart 2001, 247-257. 
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Parijs. Het leeskabinet functioneert op lokaal niveau als een 

informatiecentrum over revolutionaire ontwikkelingen.105 

 Het lezen over moderne politieke thematiek in Britse 

leesgenootschappen aan het einde van de achttiende eeuw stelt de leden 

in staat op de hoogte te blijven van nationale en internationale 

gebeurtenissen en debatten. In leesgenootschappen wordt daar ook over 

gedebatteerd, wat door onderzoekers is uitgelegd als een oefening in het 

tot stand brengen van consensus.106 Na 1805 worden in toenemende mate 

controversiële onderwerpen vermeden, wat ertoe leidt dat religieuze 

werken en romans minder aan bod komen in leesgenootschappen.107 De 

boeken die wel worden gekocht verspreiden onder de leden ideeën over 

nationale trots en emancipatie van de middenklassen. 

 De lectuuraanschaf in Schotse leesinstituties weerspiegelt een 

interesse in de dominante elementen van de Schotse Verlichting en komt 

overeen met leesinteresses in Groot-Brittannië als geheel.108 Volgens 

onderzoekers tonen de leden door hun lectuurkeuze aan onderdeel uit te 

maken van een grotere wereld dan hun directe leefomgeving.109 

 In de negentiende eeuw verandert de samenstelling van de lectuur 

die wordt aangeschaft: het wordt gevarieerder en is een mengvorm van 

onderwijs, algemene opvoeding en ontspanningslectuur. Over het 

algemeen is er een groeiend aandeel van ontspanningslectuur in de 

selectie lectuur van leesinstituties in heel West-Europa. 

 In leesmusea in Duitsland is de dagelijkse actualiteit een 

wezenlijk onderdeel van het lectuuraanbod. Daarom bieden ze kranten 

aan uit verschillende Duitse regio’s, maar ook uit bijna alle Europese 

landen.110 

 De romans die tijdens de periode van de Restauratie in Frankrijk 

in toenemende mate worden aangeboden in leesinstituties, zorgen ervoor 

dat de leden van de leesinstituties worden geconfronteerd met culturele 

en ideologische trends, met normen en waarden, uit andere landen.111 In 

                                                 
105 Tilgner, Lesegesellschaften an Mosel und Mittelrhein, 313-316. 
106 St. Clair, The Reading Nation, 253-254. 
107 St. Clair, The Reading Nation, 255. 
108 Towsey, Reading the Scottish Enlightenment, 68. 
109 Towsey, Reading the Scottish Enlightenment, 82. 
110 Ormrod, ‘Bürgerliche Organisation und Lektüre’, 138-148. 
111 F. Parent-Lardeur, Lire à Paris au temps de Balzac. Les cabinets de lecture à 

Paris. 1815-1830. Deuxième edition revue et augmentée, Parijs 1968, 234 en 240. 



 

   

 

- 135 - 

Duitse leesbibliotheken bestaat het overgrote aanbod uit romans. 

Thematiek als het onzichtbare, dreiging en angst passen bij de dan breed 

maatschappelijk gedeelde emoties in de burgerlijke samenleving, die 

snel verandert en waarvan de toekomst onduidelijk is.112 

 De kern van de negentiende-eeuwse romans die worden gelezen, 

is een nieuwe set van normen en waarden van de middenklasse. Deze 

boeken gaan ook vaak over de middenklasse: ze hebben vooral een 

private en huiselijke setting, in een urbane en commerciële sociale 

omgeving. De lectuur bevestigt de groeiende middenklasse zodoende in 

hun sociale en politieke identiteit.113 

 

III.5.2 Nederland  

In onderzoek dat tot nog toe in Nederland is verricht naar de lectuurkeuze 

van leesinstituties, wordt vooral gewezen op de rol van lectuur voor de 

lezers: ter individuele ontwikkeling of ontspanning. 

De lectuuraanschaf van achttiende-eeuwse leesgezelschappen in 

Leiden bestaat vooral uit recent verschenen literatuur en nuttige werken: 

theologische werken, reisbeschrijvingen, tijdschriften en politieke 

bladen. Romans zijn doorgaans uit den boze.114 Als er wel romans 

worden aangeschaft, is er sprake van een duidelijke wijsgerige of 

zedenkundige strekking.115 Ook in Zwolle laten leesgezelschappen voor 

1800 romans eenvoudigweg links liggen.116 Lezen voor ontspanning lijkt 

in de achttiende eeuw in leesgezelschappen geen rol te spelen.117 

Achter de façade van een leesvereniging, waarin gezellige 

omgang met anderen het hoofddoel is, lijkt een verlicht burgerlijk 

ontwikkelingsideaal schuil te gaan.118 Er zijn aanwijzingen dat een deel 

van de Nederlandse leesgezelschappen in het laatste kwart van de 

achttiende eeuw als verkapte Patriotse politieke instructiegroepen zijn te 

                                                 
112 Jörg Schönert, ‘Zur Typologie und Strategie der Titel von Leihbibliotheksroman 

am Beispiel der Schauer- und Verbrechensliteratur (1790-1860)’, in: Georg Jäger en 

Jörg Schönert red., Die Leihbibliothek als Institution des literarischen Lebens im 18. 

und 19. Jahrhundert. Organisationsformen, Bestände und Publikum, Hamburg 1980, 

166-172. 
113 Smith Allen, ‘The Cabinets de lecture in Paris’, 204-206. 
114 Van Goinga-Van Driel, ‘Nuttig en aangenaam’, 165-166, 168-169. 
115 Buijnsters, ‘Lesegesellschaften in den Niederlanden’, 192. 
116 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 147. 
117 Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 269-270. 
118 Buijnsters, ‘Lesegesellschaften in den Niederlanden’, 155-156. 
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beschouwen, zoals door een oproep naar de wapenen te grijpen – speciaal 

gericht aan leden van leesgezelschappen – vlak voor de Franse inval.119 

Deze organisaties hebben lezen echter niet als voornaamste doel en ze 

zijn dan ook eigenlijk geen leesgezelschappen.120 

Onderzoek naar de lectuuraanschaf van lezers, onder wie leden 

van leesgezelschappen, bij de Middelburgse boekhandelaar S. van 

Benthem rond 1800, laat zien dat romans niet overal worden geweerd: 

‘De lezers rond 1800 lazen graag veel literatuur (in het bijzonder 

romans), beschrijvingen van vreemde landen en werken over het 

verleden, maar wilden daar niet te veel geld aan uitgeven en hoefden deze 

boeken ook niet allemaal te bezitten.’121 Theologische lectuur wordt 

daarentegen vaker herlezen, wat de reden kan zijn dat het in 

leesgezelschappen niet veelvuldig is aangeschaft en door particulieren 

juist wel.122 Via leesgezelschappen worden bovenal nuttige, nieuwe 

literatuur, geografische en historische werken en tijdschriften 

aangeschaft.123 Toch zijn leesgezelschappen niet bij uitstek afnemers van 

periodieken,124 aangezien deze vooral via leesbibliotheken worden 

geleend.125 Leden van leesgezelschappen besteden procentueel dan wel 

meer geld aan romans en historische werken dan particulieren; toch 

neemt deze laatste groep die genres het meest af in Zwolle.126 

Onder de leden van het Leidse leesgezelschap ‘Utile Dulci’ 

circuleren literaire, historische, politieke en theologische werken. De 

                                                 
119 Van Goinga-Van Driel, ‘Nuttig en Aangenaam’, 176. 
120 Van Goinga-Van Driel, ‘Nuttig en Aangenaam’, 279. Vgl. H. Reitsma, 

‘Lesegesellschaften und bürgerliche Revolution in Amsterdam’, in: O. Dann red., 

Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer Vergleich, 

München 1981, 158-180; H. Reitsma, ‘Genootschappen in Amsterdam en de revolutie 

van 1787’, in: Th.S.M. van der Zee, J.G.M.M. Rosendaal en P.G.B. Thissen red., 

1787. De Nederlandse revolutie?, Amsterdam 1988, 146-165. 
121 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 63. 
122 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 62-63. 
123 Brouwer, ‘Over omwegen’, 180; Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 269-

270. 
124 J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘Het lezerspubliek als object van onderzoek. 

Boekaanschaf in Middelburg in het begin van de negentiende eeuw’, in: Willem van 

den Berg red., Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen, 

Utrecht 1986, 87; W.W. Mijnhardt, Over de consumptie van cultuur, Utrecht 1992, 

21. 
125 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 211 en 213. 
126 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 217. 
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lectuur toont aan dat er aandacht is voor actuele denkbeelden over 

politiek, verlichte fysico-theologie, bellettrie en vaderlandse deugden. 

Reisverhalen ontbreken – althans in het enige jaar waarover de 

informatie beschikbaar is – in de lectuuraanschaf.127 Het meer elitaire 

‘Miscens Utile Dulci’ laat in het eerste decennium van de negentiende 

eeuw een ander beeld zien wat betreft lectuuraanschaf. In de wetten is 

opgenomen dat de helft van de aan te schaffen boeken afkomstig dient te 

zijn uit het Hoogduits. Dit streven wordt niet gehaald: een derde van de 

titels die zij kopen is oorspronkelijk Nederlands, een derde van de 

werken Hoogduits en het resterende derde deel Frans.128 Het corpus 

bestaat voor 30% uit literatuur, verder zijn 30% reisverhalen en –

verslagen, 20% historische werken en 3% religieuze onderwerpen.129 

Drie decennia jaar later bestaat het lectuuraanbod voor ten minste 35% 

uit romans, waarvan een kwart historische romans, verhalenbundels, 

dichtbundels en toneelstukken. Daarnaast zijn reisverhalen bijzonder in 

trek. 15% van het lectuuraanbod is tot slot historische lectuur, met name 

gericht op de vaderlandse geschiedenis. De leden worden bij hun 

lectuurkeuze waarschijnlijk niet gestuurd door recensies in tijdschriften, 

omdat deze doorgaans pas verschijnen op een moment dat besproken 

boeken reeds in het leesgezelschap circuleren, zo is vastgesteld.130 

In de collectie van het Haarlemse Leesmuseum bestaat in de 

tweede helft van de negentiende eeuw 70% van de collectie uit 

letterkunde: romans, poëzie en toneel. Klassiekers worden overgeslagen 

en bijna 30% bestaat uit non-fictie zoals biografieën, reisverhalen, 

geschiedenis, politieke en maatschappelijke onderwerpen. Er worden 

                                                 
127 Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 274-275. 
128 Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 277. Ze baseert zich hier op: M. van 

Baerle, Een onderzoek naar de organisatie, het ledenbestand en de boekenaanschaf 

van het leesgezelschap ‘Miscens Utile Dulci’ te Leiden in de periode 1800 tot 1840, 

ongepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit Leiden 1984, 37-47. Ruim een kwart 

eeuw later is de verdeling die uit de praktijk blijkt, opgenomen in de wetten van het 

leesgezelschap, zo staat reeds in: Van Zonneveld, ‘Het leesgezelschap Miscens Utile 

Dulci’, 351-355. 
129 Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 277. 
130 Van Zonneveld, ‘Het leesgezelschap Miscens Utile Dulci’, 351-355; Kloek en 

Mijnhardt, ‘Lezersrevolutie of literaire socialisatie?’, 216; Gert-Jan Johannes, De 

barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830, Den Haag 1995, 63; 

Karin Hoogeland, Advertenties in negentiende-eeuwse kranten en de lezersrevolutie 

1840-1870, ongepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam 2004, 20. 
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vooral boeken voor de collectie gekocht die recent zijn verschenen. 

Romans worden vrijwel altijd gelezen in de oorspronkelijke taal of in 

Duitse of Franse vertaling als het om minder toegankelijke 

oorspronkelijke talen gaat.131 

De bekende boekhandelaar-uitgever A.C. Kruseman biedt 

halverwege de negentiende eeuw in zijn leesbibliotheek 515 

Nederlandse, 423 Franse, 127 Engelse en 159 Duitse titels aan, die 

bestaan uit oudere en nieuwere romans, reisverhalen, historische, 

godsdienstige en wetenschappelijke werken. Naast wat heden ten dage 

tot de negentiende-eeuwse canon wordt gerekend, biedt Kruseman ook, 

in de ogen van een eenentwintigste-eeuwse onderzoeker, volstrekt 

onbekende titels aan.132 Zowel Kruseman als de Leidse uitgever-

boekhandelaar Van der Hoek bieden in hun leesbibliotheek rond 1850 

jaarlijks ongeveer 80% van de jaarlijkse romanproductie aan.133 In een 

andere Haarlemse leesbibliotheek kunnen lezers in de tweede helft van 

de negentiende eeuw terecht voor 1240 Nederlandse titels, 728 Franse, 

550 Engelse en 146 Duitse.134 

De publieke opvatting dat leesgezelschappen bij uitstek bestaan 

om bruikbare en nuttige kennis te verspreiden, wordt halverwege de 

negentiende eeuw niet meer algemeen gedeeld. In toenemende mate 

wordt kritiek geleverd op leesgezelschappen: ze zijn te beperkt van 

omvang en de leden lezen slechts ‘hetgeen dagelijks nieuw uitkomt’.135 

Het lezen van lectuur die circuleert in leesgezelschappen ligt dan in ook 

in het verlengde van verondersteld smaakbederf. Zo blijkt uit een 

pleidooi tégen teveel zedenkundige lectuur: 

 

                                                 
131 De Vries, Een stad vol lezers, 114-115. 
132 Voorbeelden van zulke onbekende titels zullen in hoofdstuk V aan bod komen, 

hoewel niet van Kruseman. Ook in Bijlage IX zijn een deel van de door Nederlandse 

leesgezelschappen, in 1823, gekochte boeken opgenomen. 
133 Luger, ‘ “Voor 5 centen in de week” ’, 100-102. 
134 Luger, ‘ “Voor 5 centen in de week” ’, 97. 
135 Brouwer, Lezer en schrijven in provincie, 191. Brouwer citeert hier de oprichters 

van de Algemene Bibliotheek in Zwolle. Op dezelfde pagina in noot 513: ‘Journalist 

Harm Boom was in zijn Een Drentsch Gemeente-Assessor (2 dln., Groningen, 1845-

1846) niet minder negatief over de Zwolse leesgezelschappen: “Leesgezelschappen 

vegeteren te Zwolle even welig, als myrthen en citroenen op de Drentsche heide 

zouden tieren” (dl.I, p. 51).’ 
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Geeft uwen kinderen van 6- tot 8-jarigen ouderdom niet anders 

dan zedelijke verhalen in handen, en gij kunt verzekerd zijn, dat 

zij op 10- tot 12-jarigen leeftijd alle romans, die het 

leesgezelschap u aan huis bezorgt, zullen doorvliegen; en op 15-

jarigen ouderdom getrouw hunne wekelijksche offers aan de 

leesbibliotheken zullen brengen; maar tevens, dat door het 

proeven van al dat rijp en groen hunne verbeelding verwilderd, 

hun smaak bedorven, de veerkracht van den geest verlamd, en 

deze tot alle ernstige lectuur en studie ongeschikt worden zal.136 

 

Exploitanten van leesbibliotheken verkopen, uit hun commerciële aard, 

lectuur die aansluit bij de dagelijkse smaak van het publiek. Boeken die 

niet gewenst zijn, worden niet om statusoverwegingen wél aangeboden. 

Dat zou commercieel funest zijn.137 De leesbibliotheken bieden 

keuzevrijheid in een mate waar geen enkel leesgezelschap mee kan 

wedijveren. Toch gaat het niet enkel om winst. De Leidse 

boekhandelaren Van der Hoek onderhouden een leesbibliotheek als vorm 

van klantenbinding.138 

 

III.5.3 België 

Het corpus boeken dat drukker-boekhandelaar Joseph Bogaert in Brugge 

in zijn in 1788 opgerichte cabinet littéraire – een leesbibliotheek – 

aanbiedt, bestaat overwegend uit Franse boeken, hoewel er enkele 

Engelse auteurs in vertaling in voorkomen, zoals Henry Fielding. Het 

aanbod bestaat onder meer uit bekende romans zoals Le comte de 

Valmont en Liaisons dangereuses en ook toneelstukken zoals van Jean 

Racine, Philippe Poisson en Voltaire. In bescheiden mate levert Bogaert 

poëzie zoals van Antoinette Deshoulières. Daarnaast zijn er veel 

reisverhalen en landenbeschrijvingen, maar nauwelijks literaire, 

politieke, wetenschappelijke of filosofische werken. De leesbibliotheek 

                                                 
136 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, 

voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, 

voor den jare 1848 (1848) 3, 114. 
137 Luger, ‘Wie las wat’, 52. 
138 Luger, ‘ “Voor 5 centen in de week” ’, 98. 
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levert een bijdrage aan de verspreiding van het Franse cultuurgoed in 

België.139 

In de Antwerpse leesbibliotheek van de eerder genoemde Carpen 

zijn vijf categorieën lectuur te vinden: romans, voyages, ‘histoire, 

littérature, sciences et arts’, livres italiens en livres anglais. Romans zijn 

de grootste categorie, gevolgd door de bijzonder brede categorie met 

historische lectuur, literatuur, wetenschappen en kunsten. Deze boeken 

zijn allemaal in het Frans. In totaal biedt Carpen in 1804-1805 1349 titels 

aan.140 

 

 

III.6 Conclusie 

Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten, lijkt het erop dat het 

leesgezelschap eerst in Engeland en Schotland, daarna in het Duitse 

Rijnland en vervolgens in Nederland en Zwitserland een veel 

voorkomende vorm van de diversiteit aan leesinstituties is. Rond 1800 

zijn er in Nederland ten minste rond de 1300 leesgezelschappen en zijn 

er in vrijwel alle steden meerdere leesbibliotheken. Halverwege de 

negentiende eeuw worden in bijna alle grote steden leesmusea opgericht. 

In België ontbreken ze niet geheel, maar er zijn minder aanwijzingen dat 

daar veel leesgezelschappen bestaan. In het laatste kwart van de 

achttiende eeuw openen in de Belgische steden wel leesbibliotheken de 

deuren. Van leeskabinetten is daar mogelijk relatief vaker sprake. 

Relatief, en wellicht zelfs absoluut, lijkt Nederland het hoogste 

aantal leesgezelschappen te hebben van alle West-Europese landen, waar 

elders commerciële leesbibliotheken een belangrijker rol spelen in de 

distributie van lectuur. In Frankrijk en België, maar ook in grote delen 

van Duitsland en in Oostenrijk zijn ze soms zelfs de enige leveranciers. 

In Engeland en Schotland bestaan leesbibliotheken naast de 

leesgenootschappen, maar is er duidelijk sprake van concurrentie zodra 

het aantal leesbibliotheken toeneemt in stedelijke gebieden.  

 De resultaten van eerder onderzoek laten zien dat aan de hand van 

lectuurkeuze in leesinstituties een ontwikkeling is te ontdekken die nog 

                                                 
139 L. Vandamme, ‘Een particuliere uitleenbibliotheek in Brugge op het einde van de 

18de eeuw’, in: Biekorf 96 (1996), 140. 
140 P. Delsaerdt, ‘Het leeskabinet van citoyen Carpen, 1804’, in: Jan Pauwels red., 

Gheprint tAntwerpen. Het boek in Antwerpen van de vijftiende tot de twintigste eeuw, 

Kapellen 2004, 98. 
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het beste te omschrijven is als een functieverschuiving van leesinstituties 

tussen 1750 en 1850. Deze functieverschuiving doet zich voor in alle 

West-Europese landen. In het eerste stadium tussen – bij benadering – 

1750 en 1800 functioneren leesinstituties vooral als een stimulerende 

sociale omgeving voor individuele zelfontplooiing. Door het lezen van 

nuttige, actuele lectuur, weten vooral mensen uit groepen uit de 

middenklassen hun persoonlijke kennis uit te breiden. Zo bezien spelen 

leesinstituties in de achttiende eeuw een rol als burgerlijke organisatie ter 

zelfverbetering. De inhoud van de lectuur sluit aan bij verlichte idealen 

en burgerlijke emancipatie, waarmee niet meteen politieke doelen 

worden nagestreefd. Bovendien zijn er weinig aanwijzingen dat leden 

van leesinstituties buiten hun vrijwillige verenigingen treden, dus de 

ontwikkeling van de public sphere is in dat geval tegelijkertijd (sociaal) 

beperkt. 

Wat betreft Nederland is vooral opgemerkt dat er in de achttiende 

eeuw hoofdzakelijk nuttige lectuur, als uiting van de Verlichting, en in 

toenemende mate in de negentiende eeuw romans, als uiting van de 

Romantiek, worden gelezen. Er ligt op dat vlak nog een aardig 

onderzoeksterrein braak. De lectuuraanschaf van Nederlandse 

leesgezelschappen is over het algemeen incidenteel bestudeerd, terwijl 

uit een structurele benadering kan blijken op welke manier de lectuur 

aansluit bij toenmalige maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.  

Ten oosten en zuiden van Nederland hebben de autoriteiten in 

verschillende periodes een kritische houding aangenomen met 

betrekking tot leesinstituties. Leesinstituties zijn dan ook wel beschouwd 

als potentiële bronnen van maatschappelijke onrust en niet zonder reden: 

in Duitsland en Oostenrijk fungeren ze soms als centra voor 

revolutionaire krachten. In de Nederlandse leesinstituties lijkt in 

tegenstelling tot deze Duitse en Oostenrijkse voorbeelden juist harmonie 

te hebben geheerst. Betekent dit dat de leden vooral boeken en 

tijdschriften met nationale thematiek aanschaften? Dat zal uit de analyse 

van de lectuuraanschaf in hoofdstuk V nog moeten blijken. 

Zijn leesgezelschappen een geschikt middel zijn om de in 

hoofden van mensen te kijken? Op die vraag is een positief antwoord te 

geven: zowel de verenigingsvorm als de lectuuraanschaf van 

leesinstituties in diverse West-Europese land is in diverse onderzoeken 

beschouwd als uiting van actuele culturele en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Een nuancering die terecht is aangevoerd in 
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verschillende studies, is de beperking op de vrijheid waarin de 

lectuurkeuze van leesgezelschappen tot stand komt. Leesgezelschappen 

zijn ‘een republiek in het klein’ en de lectuurkeuze komt overwegend 

democratisch tot stand. Maar in hoeverre de leden recht uit het hart 

kiezen, is niet meer na te gaan. 

In de leesgezelschappen komt de lectuurkeuze tot stand door te 

zoeken naar een zekere consensus in de smaak van de leden. We moeten 

ook niet vergeten dat, zeker in kleinere gemeenschappen, leden van 

leesgezelschappen elkaar in het dagelijks leven voortdurend tegen 

kunnen komen. Er is dus sprake van een zekere mate van sociale controle 

op de lectuurkeuze. Laten leden van Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen zich in de keuze van hun lectuur leiden door wat zij 

denken dat sociaal acceptabele lectuur is? In dat geval kan de 

lectuuraanschaf van leesgezelschappen representatief zijn voor wat 

tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden door een omvangrijk 

aantal Nederlanders als maatschappelijk geaccepteerde thematiek is 

beschouwd. Eerder onderzoek naar Nederlandse leesgezelschappen heeft 

de lectuurkeuze zoals gezegd grotendeels links laten liggen. In hoofdstuk 

IV zal onder meer worden gekeken hoe de sociale controle binnen de 

verenigingen functioneert en op welke manier de leden van 

leesgezelschappen in Noord-Nederland hun lectuur kiezen.
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Casus I 

 

 

 

 

 

Een leesgezelschap voor jonge mannen: ‘Onderlinge Vriendschap’ 

te Sommelsdijk 
n het raadhuis van de Zuid-Hollandse plaats Sommelsdijk komen 

op 16 augustus 1825 acht mensen bijeen. Ze zijn daar om een 

leesgezelschap op te richten.1 De acht kiezen een voorzitter en een 

secretaris en de eerste wetten worden op papier gezet. Het 

leesgezelschap mag slechts uit jongelingen bestaan. Ze zijn 

afkomstig uit de hogere, liberale lagen van de bevolking. Het zijn 

kooplieden, een bouwman, een grondbezitter, een ‘huizenbouwer’ 

en een grutter.2 Per bijeenkomst moet een lid een spreek- of leesbeurt 

vervullen en ‘gelijk in gewoone leesgezelschappen’ krijgen de leden 

boeken thuisgestuurd. Vervolgens loten de leden om de volgorde van hun 

beurten te bepalen. Ten slotte kiezen ze een naam voor hun nieuwe 

vereniging: ‘Onderlinge Vriendschap’. 

 Op 6 september is de eerste vergadering, waar ‘een 

vriendschappelijke pijp’ wordt gerookt. De eerste spreekbeurt gaat over 

een onderwerp dat goed aansluit bij de naam van het leesgezelschap: het 

nuttige en het aangename dat vriendschap brengt. Een ander lid volgt met 

een spontane bijdrage over ‘elk vogeltje zingt zoals het gebekt is’. Het 

officiële gedeelte wordt afgesloten met de voordracht van enkele 

dichtregels. Voordat de leden weer uit elkaar gaan, heffen ze het glas 

voor een toost op de oprichting, instandhouding en bloei van het 

leesgezelschap. 

 Drie weken later volgt een tweede vergadering. Een van de leden 

stelt voor om twee boeken aan te schaffen voor de gezamenlijke 

rekening, om rond te laten sturen. Het betreft hier De ondergang der 

                                                 
1 Deze casus is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op: Streekarchief Goeree-

Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap Sommelsdijk 1825 – 1900; 

notulenboek. 
2 Paul Herman, ‘Leescultuur op Goeree-Overflakkee in de negentiende eeuw’, in: De 

negentiende eeuw 24 (2000), 109. 
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Eerste Wareld  van Willem Bilderdijk en Waverley van Walter Scott. De 

andere zeven leden zijn het met deze keuze eens en stemmen toe. De 

secretaris krijgt de opdracht deze boeken te gaan kopen. 

 Op 28 oktober doet zich een potentieel probleem voor. Een van 

de leden wil graag een vriend introduceren als aspirant-lid. Deze vriend 

is echter gehuwd. Volgens de nauwelijks een maand eerder vastgestelde 

wetten, moeten leden minstens achttien jaar oud zijn en mogen ze niet 

getrouwd zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat een later aangegaan 

huwelijk het lidmaatschap niet zal doen laten vervallen. De jongelingen 

besluiten de wet niet strikt te hanteren. Het leesgezelschap is immers nog 

maar net opgericht en bestaat nog maar uit een klein aantal leden. Om tot 

lid te worden toegelaten, moet minstens tweederde van het bestaande 

aantal leden positief stemmen over het lidmaatschap, wat eenvoudig 

wordt gehaald. De jonge getrouwde wordt verwelkomd. 

 ‘Onderlinge Vriendschap’ toont zich maatschappelijk betrokken. 

In 1825 is een commissie van het departement van de Maatschappij tot 

Nut van ’t Algemeen in het nabije Middelharnis begonnen met de 

inzameling van zogenaamde ‘liefdegiften’, donaties voor Griekse 

slachtoffers van de Griekse Vrijheidsoorlog tegen de Turken, die sinds 

1821 in alle hevigheid wordt uitgevochten. De leden van het 

leesgezelschap dragen graag hun steentje bij en openen een intekenlijst 

voor donaties. Daarmee halen ze vijftien gulden op. De leden laten 

hiermee zichzelf niet enkel van hun liefdadige kant zien, maar tonen ook 

een zekere betrokkenheid bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen, 

zoals het dan in Europa oplevende filhellenisme.3 

 Als in november duidelijk is dat de voorraad boeken bijna 

volledig is verzonden, doet de voorzitter de leden het verzoek om nieuwe 

titels ter aanschaf voor te stellen. Een van de leden stelt direct voor om 

in Dordrecht boeken te gaan kopen. Hij kent daar een vriend die hem had 

gezegd dat daar een boekenverkoop zal plaatsvinden, waar goedkoop 

boeken zijn aan te schaffen. Dit voorstel kan rekenen op instemming van 

de overige leden. Twee titels worden al direct genoemd: Vrolijke 

tafereelen. Aan de vrienden van luim en gezelligheid toegewijd van Jan 

Bastijaan Christemeijer en ‘Reizen door de binnenlanden van Afrika van 

                                                 
3 Lutgard Wagner-Heidendal, Het Filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden 

1821-1829. Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van de 

vroege negentiende eeuw, Brussel 1972. 
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Lewis en Clark’, waarmee waarschijnlijk Reize naar de bronnen van den 

Missouri en door het vaste land van America naar de Zuidzee van 

Meriwether Lewis en William Clark wordt bedoeld. 

 De secretaris laat op de vergadering van 29 november een lijst 

van het leesgezelschap ‘De Harmonie’ uit Middelharnis rondgaan. 

Hierop staan de boeken die dit leesgezelschap tijdens hun jaarlijkse 

boekenveiling te koop zal aanbieden. De leden van ‘Onderlinge 

Vriendschap’ besluiten om een boek van Johannes Hendricus van der 

Palm en een van Walter Scott te kopen. Een maand later laat hij weten 

dat de aanschaf niet is gelukt. Waarschijnlijk is de secretaris tijdens de 

veiling overboden. 

 In de daaropvolgende jaren herhaalt zich in grote lijnen wat 

hiervoor is beschreven: er worden spreekbeurten gehouden, stukken 

proza of poëzie voorgedragen en titels van boeken voorgesteld door 

daarin geïnteresseerde leden. Wel passen in het najaar van 1826 de leden 

de wetten van ‘Onderlinge Vriendschap’ aan. Het blijkt dat broers van 

leden ook interesse tonen in de rondgestuurde boeken. De leden besluiten 

naar aanleiding daarvan om broers van leden de mogelijkheid te bieden 

tegen een gereduceerd tarief lid te worden, hoewel ze niet bij de 

vergaderingen aanwezig mogen zijn. Ze krijgen dus geen stem in de 

besluitvorming, maar worden wel in staat gesteld om de circulerende 

boeken te lezen. In 1829 wordt zelfs een commissie in het leven geroepen 

om te onderzoeken of het optie zou zijn om vrouwen toe te laten als lid. 

Uit bovenstaande schets van enige ontwikkelingen in 

‘Onderlinge Vriendschap’ komt het beeld naar voren van een 

democratische, dynamische en geïnformeerde vorm van zelfvereniging. 

De lectuuraanschaf van het leesgezelschap kenmerkt zich bovendien 

door een hoge actualiteitswaarde. 

 In de notulen van ‘Onderlinge Vriendschap’ komen de namen 

voor van uiteenlopende auteurs. Hieronder prijken de namen van 

contemporaine vaderlandse auteurs als Arend Fokke Simonsz., Jacob 

Haafner, Willem Kist, Adriaan en Vincent Loosjes en Anna Barbara van 

Meerten-Schilperoort. Ook lezen de leden vertaalde werken van onder 

andere Karl von Eckartshausen, Hannah More, Louis Benoît Picard, 

Christian Gotthilf Salzmann en August von Kotzebue. Ze lezen naast De 

ondergang der eerste wareld van Willem Bilderdijk ook Waverly van 

Walter Scott. Naast Leerredenen van J.H. van der Palm lezen ze ook 

Ivanhoe van, wederom, Walter Scott. 
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Ze sluiten bovendien abonnementen af op periodieken als 

Euphonia en Vaderlandsche letter-oefeningen. Ook kopen zij een aantal 

maal de Belgische Muzen-almanak. De thematiek van de aangeschafte 

lectuur is gevarieerd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de val van de 

Griekse stad Mesolongi, goddelijke voorzienigheid, een reis door 

Rusland, cijferkunst, vaderlandsliefde, Scheveningse vissers, 

beleefdheid, ridders, Napoleon Bonaparte, Denemarken, beroemde 

zeehelden en de rups. Er lijkt bij hen zowel sprake te zijn van 

belangstelling voor het vaderland als voor het buitenland, evenals 

aandacht voor religie, wetenschap, maar ook eenvoudigweg sensatie. 

Op 17 november 1830 vertrekt een groot deel van de leden. Ze 

zijn opgeroepen om hun militaire dienst te vervullen en krijgen het bevel 

tot ‘afmarsch naar buiten dit Eiland’. De Belgische Afscheiding is in 

volle gang. De leden van ‘Onderlinge Vriendschap’ besluiten om het 

leesgezelschap niet te ontbinden, maar om de resterende leden de 

mogelijkheid te geven van tijd tot tijd, voor de belangrijkste beslissingen, 

nog bijeen te komen om te vergaderen. Ook moet de circulatie van 

boeken in stand worden gehouden. Op 23 december komen een aantal 

leden nog bijeen en beslissen om Philippine van Vlaanderen van Henri 

Guillaume Philippe de Moke en Nieuwe gedichten van Hendrik Tollens 

aan te schaffen. Pas in augustus 1833 vergaderen ze weer. 

Van de originele leden zijn in 1875 nog drie lid. Ondertussen zijn 

onder meer een arts, een deurwaarder, een kantonrechter en een griffier 

van het kantongerecht lid van het leesgezelschap geweest.4 Uit de 

beroepen blijkt dat het een leesgezelschap betreft waarvan de leden uit 

de hogere middenklassen afkomstig zijn. Typerend is wat dat betreft dat 

in 1841 het gemeentebestuur van Sommelsdijk als dank voor het ter 

beschikking stellen van een zaal voor de vergaderingen ‘een haardstel 

met kolenemmer en schop’ cadeau wordt gedaan.5

                                                 
4 Paul, ‘Leescultuur op Goeree-Overflakkee’, 109. 
5 Paul, ‘Leescultuur op Goeree-Overflakkee’, 110. 
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IV 

De kenmerken en manier van werken van 

Noord-Nederlandse leesgezelschappen 

 

 

 

 

 

 IV.1 Inleiding 

p 20 juni 1815 stuurt G. de Kup, de secretaris van het Haagse 

leesgezelschap ‘Voor Kennis en Waarheid’ een vermanende 

brief naar de ongeveer vijftien leden van de vereniging.1 De 

brief geeft een indruk van de gang van zaken binnen een 

Nederlands leesgezelschap uit de eerste helft van de 

negentiende eeuw. In de brief van De Kup staat onder meer 

het volgende: 

 

Daar er van sommige leden klagten bij het bestuur zijn 

ingekomen, wegens het te laat en ongeregeld ontvangen der 

boeken, terwijl bestuurderen van hunnen kant evenwel zorgen, 

dat de afzending der boeken geregeld van tien tot tien dagen 

geschiede, behalve de Maandwerken en kleine stukjes, van welke 

de leestijd minder dan tien dagen is, en die ook aan den gewonen 

loop der tiendaagsche boeken zoo min mogelijk vertraging 

behoren toe te brengen; zoo heeft het bestuur voorn., om de goede 

orde en instandhouding van het Gezelschap te bevorderen, het 

noodig geoordeeld de heeren leden minzaam te vermanen, voor 

eene geregelde afzending vooral zorgen te dragen! 

 

Op het moment dat de brief is verzonden, bestaat het gezelschap 

inmiddels zo’n vijf jaar. Toch worden pas sinds de vergadering op 26 

februari 1814 de notulen op papier gesteld. Deze notulen zijn genoteerd 

                                                 
1 Wat hieronder volgt is allemaal, tenzij anders vermeld, gebaseerd op: Haags 

gemeentearchief; 0052-01 Leesgezelschap ‘Voor Kennis en Waarheid’; 1 Register 

van notulen 26 februari 1814 – 6 juli 1822. 

O 
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tijdens de twee of drie jaarlijkse vergaderingen in het lokaal van de heer 

Montagne. Hij is per januari 1815 als honorair lid toegelaten tot het 

leesgezelschap, wat betekent dat hij geen jaarlijkse contributie hoeft te 

betalen en geen verplichte bijdrage tijdens elke vergadering hoeft te 

leveren. Zijn lokaal moet hij dan wel ter beschikking stellen voor de 

vergaderingen van het leesgezelschap, evenals vuur en licht. Nauwelijks 

een half jaar later, in juli 1815, houdt Montagne het al voor gezien en 

zegt – wellicht vanwege de perikelen zoals die blijken uit de brief van 

De Kup – zijn lidmaatschap op. De leden van ‘Voor Kennis en Waarheid’ 

gaan op zoek naar een nieuwe locatie voor hun vergaderingen en vinden 

die bij de heer Van Heusden, in een lokaal boven ‘de Waag’ aan de 

Prinsegracht in Den Haag.2 

 De onrust blijft niet beperkt tot het te laat verzenden en ontvangen 

van boeken. Zo heeft de heer Van Kuik ondanks herhaaldelijk verzoek 

zijn contributie niet voldaan en wordt hij in februari 1815 uit het 

leesgezelschap gezet. Secretaris De Kup, die eerder nog de vermanende 

brief heeft opgesteld, wordt het blijkbaar allemaal teveel en hij zegt per 

februari 1816 zijn lidmaatschap op. Ondanks deze verliezen hoeven de 

resterende leden zich geen zorgen te maken over de aanwas van nieuwe 

leden. In februari 1816 telt de vereniging alweer acht nieuwe leden, 

onder wie een zekere Giunta d’Albani, mogelijk de oprichter van 

boekdrukkerij Gebroeders Giunta d’Albani uit Den Haag. De heer Baake 

is ondertussen overleden en de leden Beekman en Hamersveld 

vertrekken in december 1816 naar Brussel waardoor zij gedwongen zijn 

hun lidmaatschap te beëindigen.3 Het is in ieder geval vast te stellen dat 

het lidmaatschap van het leesgezelschap veelal van korte duur is om 

uiteenlopende redenen. Het leesgezelschap verandert daarom 

voortdurend van samenstelling. 

 Veranderingen in het ledenbestand brengen hoogstwaarschijnlijk 

eveneens veranderingen teweeg in de gemiddelde voorkeuren voor 

soorten lectuur. Zo wordt halverwege 1815 nog een abonnement 

genomen op het progressieve tijdschrift De Herkaauwer van dichter, 

                                                 
2 Vermoedelijk werd met ‘de Waag’ de Boterwaag bedoeld, gesitueerd op de hoek van 

de Prinsegracht en de Grote Markt in Den Haag. 
3 Het is mogelijk dat Beekman en Hamersveld rijksambtenaren zijn en daarom 

gedwongen zijn te verhuizen vanwege de jaarlijkse wisseling van het 

regeringscentrum tussen Den Haag en Brussel tijdens de periode van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden. 
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filosoof en advocaat Johannes Kinker, maar wordt dit eind december 

1816 alweer opgezegd wegens onvrede over dit tijdschrift onder de 

meerderheid der leden. Het is kennelijk lastig voor de directie om de 

lectuurbehoefte van alle leden te bevredigen. Tijdens de vergadering van 

30 oktober 1818 legt de directie uit 

 

dat Een leesgezelschap bestaande uit zo veele Leden, 

verscheydenheyd van Smaak der lectuur opleverd, aan welke alle 

de directie zo veel mogelijk tracht genoegen te geven, door 

verscheydenheid, van de nieuw uitgekomen werken te kiezen, 

waarin zij zich al veel al, regelt na eene goede recensie, of de 

keuze van andere leesgezelschappen bij hun bekent. 

 

Uit het citaat komt een beeld naar voren van een leesgezelschap dat 

telkens inspeelt op veranderende lectuurvoorkeuren, met als doelstelling 

de actualiteitswaarde van de aangeschafte lectuur hoog te houden. De 

vraag is: welke boeken en tijdschriften voldoen aan dit beeld? 

 In de notulen van ‘Voor Kennis en Waarheid’ komen de namen 

voor van tientallen auteurs. Hieronder prijken de namen van bekende 

contemporaine vaderlandse auteurs als Willem Bilderdijk, Hendrik 

Tollens, Fenna Mastenbroek en Petronella Moens. Ook lezen de leden 

vertaalde werken van onder andere Lord Byron, Madam de Genlis, 

August Lafontaine, August von Kotzebue en Walter Scott. Ze sluiten 

abonnementen af op periodieken als Algemeene konst- en letter-bode, De 

recensent, ook der recensenten en Vaderlandsche letter-oefeningen. De 

thematiek van de aangeschafte lectuur is buitengewoon gevarieerd. 

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld beruchte Britse straat- en zeerovers, 

christelijke leerredenen, het bestuur van Holland door Lodewijk 

Bonaparte, poëzie uit de Griekse oudheid en reizen naar onder meer 

Spanje en Suriname. Er lijkt bij de leden zowel sprake te zijn van 

aandacht voor het vaderland als voor het buitenland, evenals 

belangstelling voor religie, wetenschap, maar ook sensatie. 

 De gang van zaken in ‘Voor Kennis en Waarheid’ geeft een 

interessante blik op de consumptiezijde van de institutionele leescultuur 

in Nederland in de vroege negentiende eeuw. Is het leesgezelschap 

representatief voor de overige honderden leesgezelschappen in 

Nederland, waarin zoals we hebben gezien tienduizenden en mogelijk 

meer Nederlanders zich hebben georganiseerd? 
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Voordat de lectuurconsumptie van leesgezelschappen in beeld 

wordt gebracht en wordt nagegaan wat er nu precies tussen 1815 en 1830 

is gelezen, komt de praktijk van leesgezelschappen aan bod. Zijn er 

wetten en regels die in alle leesgezelschappen worden gedeeld? Hoe 

komen de gezelschappen tot hun keuze van boeken? Hoe is de sociale 

samenstelling? 

 

 Overzicht van leesgezelschappen 

In het volgende overzicht worden de namen getoond van de 

leesgezelschappen die bestaan tussen 1815 en 1830 waarvan nog 

primaire bronnen bewaard zijn gebleven. De leesgezelschappen zijn 

gerangschikt naar ‘algemene’ en thematische leesgezelschappen. De 

algemene leesgezelschappen zijn verder onderverdeeld per provincie. In 

tegenstelling tot het overzicht met de vindplaatsen van de bronnen van 

deze leesgezelschappen uit hoofdstuk I, wordt uit het onderstaande 

overzicht duidelijker dat de nog bewaarde bronnen informatie opleveren 

over leesgezelschappen die verspreid door het land aanwezig zijn, 

hoewel Drenthe, Overijssel en Limburg hieronder ontbreken en Utrecht 

met slechts een godsdienstig leesgezelschap vertegenwoordigd is. 

Verreweg de meeste leesgezelschappen vallen onder de ‘algemene’ 

leesgezelschappen, omdat ze geen expliciet thematisch doel hebben, 

zoals godsdienst, het medische beroep of een buitenlandse taal. 

 

  Algemene leesgezelschappen: 

 

  Groningen 

1. Leesgezelschap (Grijpskerk) 

2. Leesgezelschap Leens (Leens) 

3. Leesgezelschap (Middelstum) 

4. Leesgezelschap ‘’t Waar’ (Nieuw-Scheemda) 

5. Leesgezelschap ‘Zooveele Meesters, Zooveele 

Leerlingen’ (Kommerzijl) 

 

  Friesland 

6. Leesgezelschap ‘Amica Veritas’ (Leeuwarden) 

7. Leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig Besteed’ (Dokkum) 

8. Leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig Besteed’ (Oude 

Bildtzijl) 
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9. Leesgezelschap ‘Leest, Leert en Betracht’ (Leeuwarden) 

10. Leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ (Makkum) 

11. Leesgezelschap ‘Tot Voeding van de Geest’ (Kollum en 

Buitenpost) 

 

  Gelderland 

12. Leesgezelschap (Barneveld) 

13. Leesgezelschap (Borculo?) 

14. Leesgezelschap (Winterswijk) 

 

  Noord-Holland 

15. Leesgezelschap ‘Laurens Coster’ (Venhuizen) 

16. Leesgezelschap ‘Leerzaam Vermaak’ (Amsterdam) 

17. Leesgezelschap ‘Leeslust Baart Kunde’ (Alkmaar) 

18. Leesgezelschap ‘Leest en Denkt’ (Amsterdam) 

19. Leesgezelschap ‘Nut en Vermaak’ (Texel) 

20. Leesgezelschap ‘Nuttig en Aangenaam’ (Beemster) 

21. Leesgezelschap ‘Tot Meerder Oeffening’ (Hoorn) 

 

  Zuid-Holland 

22. Eerste leesgezelschap (Dordrecht) 

23. Leesgezelschap (Papendrecht) 

24. Leesgezelschap (Waddinxveen) 

25. Leesgezelschap ‘De Eendragt’ (Den Haag) 

26. Leesgezelschap ‘De Honingbij’ (Vlaardingen) 

27. Leesgezelschap ‘Eensgezindheid’ (Den Haag) 

28. Leesgezelschap ‘Oefening’ (onbekende locatie, maar 

aangezien de veilinglijsten in de Koninklijke Bibliotheek 

aanwezig zijn, schaar ik het leesgezelschap onder Zuid-

Holland) 

29. Leesgezelschap ‘Oefening baart Verlichting’ 

(Gorinchem) 

30. Leesgezelschap ‘Onderlinge Vriendschap’ 

(Sommelsdijk) 

31. Leesgezelschap ‘Tot Nut en Vermaak’ (Den Haag) 

32. Leesgezelschap ‘Tot Nut en Vermaak’ (IJsselmonde) 

33. Leesgezelschap ‘Utile et Jucundum’ (Dordrecht) 

34. Leesgezelschap ‘Voor Kennis en Waarheid’ (Den Haag) 
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35. Leesgezelschap ‘Vriendschap en Oefening’ 

(Scheveningen) 

 

Zeeland 

36. Leesgezelschap ‘Daar Vrede Bloeid Ook Vriendschap 

Groeid’ (Cadzand) 

37. Leesgezelschap ‘Liefde voor Waarheid en Deugd’ 

(IJzendijke) 

38. Leesgezelschap ‘Tot Nut en Ontspanning’ (Tholen) 

 

  Noord-Brabant 

39. Geertruidenbergs en Raamsdonks Leesgezelschap 

(Geertruidenberg en Raamsdonk) 

40. Leesgezelschap (Breda) 

41. Leesgezelschap ‘Legendo Discimus’ (’s-Hertogenbosch) 

42. Leesgezelschap ‘Roosendaals Vermaak’ (Roosendaal) 

43. Leesgezelschap ‘Tot Nut en Uitspanning’ (Grave) 

44. Leesgezelschap ‘Tot Nut en Vermaak’ (Eindhoven) 

45. Leesgezelschap ‘Voor Wetenschap en Deugd’ 

(Steenbergen) 

46. Leesgezelschap ‘Vriendschap en Leeslust’ (Bergen op 

Zoom) 

 

Thematische leesgezelschappen: 

 

Godsdienstig 

47. Leesgezelschap Classis Dordrecht, Ring Dordrecht 

(Dordrecht) 

48. Leesgezelschap Classis Rhenen, Ring Wijk (Utrecht) 

49. Leesgezelschap van godsdienstige geschriften te 

Leeuwarden (Leeuwarden) 

50. Theologisch leesgezelschap ‘Veritatis Ergo’ (Leiden) 

 

Medisch 

51. Geneeskundig leesgezelschap ‘De Harmonie’ 

(Middelburg) 

52. Geneeskundig leesgezelschap ‘Legendo Discimus’ 

(Amsterdam) 
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53. Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ (Nijmegen) 

54. Leesgezelschap ‘Tot Bevordering van Geneeskundige 

Kennis’ (Bergumerdam) 

 

Buitenlandse taal 

55. Leesgezelschap opgericht tot het kopen en lezen van 

Engelse werken (Den Haag) 

56. Société de Lecture ‘Utile et Agreable’ (Rotterdam) 

 

De archieven van of publicaties over bovenstaande leesgezelschappen 

heb ik bestudeerd, met als doel enerzijds meer te weten te komen over de 

manier waarop ze waren georganiseerd, anderzijds te achterhalen wat er 

op het leesmenu stond. Hun wetten en reglementen kennen een aantal 

vaste elementen. Zo zijn er bepalingen over de bestuursvorm, 

contributiebetalingen, een gedetailleerd boetesysteem, de omgang met 

boeken en de ledensamenstelling. Maar ook worden vaak doelstellingen 

(impliciet) opgenomen in de reglementen. 

 Door bestudering van de wetten, reglementen en nagelaten 

verslagen van vergaderingen, kan men zich een beeld vormen van de 

handelingen en gewoonten van deze leesgezelschappen. Dit beeld vormt 

de institutionele context waarbinnen de lectuurkeuze tot stand komt. In 

dit hoofdstuk zal worden gepoogd antwoord te geven op de vraag wat de 

motieven zijn van Noord-Nederlanders om een leesgezelschap op te 

richten of zich daarbij aan te sluiten. Er is voor gekozen om de resultaten 

van het onderzoek op een beschrijvende manier te presenteren. Wetten 

en regels die in alle of de meeste leesgezelschappen voorkomen worden 

gepresenteerd als algemeen en niet voorzien van voetnoten. 

Onderstaande zou dan een onoverzichtelijke hoeveelheid voetnoten 

bevatten. Waar er leesgezelschappen zijn die in hun wetten of 

reglementen afwijken van het algemene beeld is er wel een verwijzing 

toegevoegd. 

Tot slot wordt getracht na te gaan in welke mate de wetten en 

reglementen aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen in het 

tijdsgewricht van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
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IV.2 Hoe zijn leesgezelschappen georganiseerd? 

De wetten en de reglementen die door leesgezelschappen in Noord-

Nederland zijn opgetekend, bestrijken een grote waaier aan zaken. Zo 

zijn er bepalingen waarin de leden duidelijk wordt gemaakt welke 

aanvangstijden de vergaderingen hebben, welke boetes er staan op 

overtredingen van bepaalde wetten en op welke wijze nieuwe leden in 

het leesgezelschap kunnen worden opgenomen. Expliciet én impliciet 

valt er uit de wetten en reglementen ook iets op te maken over de 

belangrijkste doelstellingen die de leesgezelschappen voor ogen hebben. 

Bovendien treden de leesgezelschappen in sommige gevallen naar 

buiten, waaruit kan blijken op welke manier zij zich betrokken voelen bij 

maatschappelijke onderwerpen. Achtereenvolgens komen aan bod de 

expliciet geformuleerde en impliciet blijkende doelstellingen van de 

leesgezelschappen, de manier waarop het bestuur van de 

leesgezelschappen is geregeld, de financiële huishouding van 

leesgezelschappen, de reglementen met betrekking tot de omgang met 

lectuur en de wetten die bepalen wie en op welke wijze men lid kan 

worden. Wat betekenen deze wetten en reglementen? 

 

IV.2.1 Doelstellingen 

Wat opvalt in de lange lijst van gezelschapen zijn de fraaie namen zoals 

‘Veritatis Ergo’ of ‘De Scheikunde gehuldigd’. Zijn dit namen die 

verwijzen naar de doelstellingen van de gezelschappen? Een naam als 

‘Ledige Uren Nuttig Besteed’ wijst erop dat de leden de tijd die zij 

doorbrengen met bezigheden in het kader van het leesgezelschap als 

nuttig ervaren. ‘Tot Voeding van de Geest’ geeft aan dat het 

leesgezelschap op de een of andere manier bijdraagt aan de uitbreiding 

van kennis of vermaak brengt, hoewel dat bij namen als ‘Leerzaam 

Vermaak’ en ‘Tot Nut en Vermaak’ nog meer voor de hand ligt. Er zijn 

ook leesgezelschappen die met de naamgeving van hun leesgezelschap 

blijk geven van het belang dat zij hechten aan de sociale omgang met 

andere leden, zoals ‘Vriendschap en Oefening’, ‘Onderlinge 

Vriendschap’ en ‘Daar Vrede Bloeid Ook Vriendschap Groeid’. Diverse 

leesgezelschappen kiezen voor een Latijnse naam: ‘Legendo Discimus’ 

(Lezen om te Leren), ‘Amica Veritas’ (Vriend der Waarheid) en ‘Utile 

et Jucundum’ (Nuttig en Plezierig). Deze namen wijzen op dezelfde 

doelstellingen, respectievelijk uitbreiding van nuttige kennis en vermaak. 

Het leesgezelschap ‘Laurens Coster’ uit Venhuizen is vernoemd naar 
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Laurens Janszoon Coster, pionier van de boekdrukkunst, waarmee ze 

laten zien veel waarde te hechten aan letterkunde en Nederlandse 

geschiedenis. 

De meeste doelstellingen blijken uit de dagelijkse praktijk van de 

leesgezelschappen en zijn niet expliciet opgenomen in de wetten en 

reglementen. Toch is naar aanleiding van die dagelijkse handelingen een 

aardig idee te krijgen over de doelstellingen van de leden van 

leesgezelschappen. 

 

 
Afbeelding 5: Detail uit de gedrukte wetten van het leesgezelschap 'Leest en Denkt' 

uit Amsterdam. 
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Op 9 januari 1821 verschijnt het volgende bericht in de 

Nederlandsche Staatscourant: 

 

Op den 6den december 1820 is, binnen deze stad [Lier], eene 

letterkundige vereeniging opgerigt, onder den naam van 

Leesgezelschap. De kennis der letterkunde in het algemeen, en 

het Nederlandsch in het bijzonder, is het voorname doel dezer 

instelling, terwijl, op de maandelijksche vergaderingen 

letterkundige verhandelingen kunnen worden  gehouden.4 

 

De installatie wordt door de burgemeester van het Zuid-Nederlandse Lier 

bijgewoond, waar het leesgezelschap als spreuk ‘Bescheiden en 

Verdraagzaam’ aanneemt. Het leesgezelschap laat een lijst met de namen 

van de eerste leden afdrukken. Klaarblijkelijk genieten deze 

verenigingen, gezien de aanwezigheid van de burgemeester, lokaal 

aanzien. Door publicatie in een nationaal dagblad treden ze nadrukkelijk 

naar buiten, wat een argument is voor de stelling dat het lidmaatschap 

van een leesgezelschap een zekere sociale status verleent.5 Ter illustratie 

van de wijze waarop een zekere heer Van der Schaft het ‘geluk van zijnen 

evenmensch’ probeert te bevorderen, wordt aangehaald dat hij secretaris 

is van een leesgezelschap.6 

 Ook in Rotterdam maakt een leesgezelschap zich via een dagblad 

wereldkundig. Op 8 november 1825 wordt in de havenstad 

leesgezelschap voor Duitse lectuur opgericht. Geïnteresseerden wordt 

opgeroepen zich te melden bij een zekere heer Kaldenberg om lid te 

worden.7 Een leesgezelschap voor Duitse lectuur, in Groningen, kondigt 

in een krant een afrekening – de jaarlijkse vergadering met de opmaak 

van de baten en lasten – aan,8 evenals een jaarlijkse verkoop van lectuur. 

‘Verkocht zal worden van het 23ste jaar no. 12 tot het 24ste jaar no. 12.’ 

De woorden suggereren dat het om de verkoop van (gebonden) 

tijdschriften gaat.9 

                                                 
4 Nederlandsche Staatscourant (9-1-1821) 8, 3. 
5 Nederlandsche Staatscourant (9-1-1821) 8, 3. 
6 Christiaan Hendrik Clemens, Een nieuw boek, Nijmegen 1841, 157. 
7 Rotterdamsche Courant (5-11-1825) 133, 3. 
8 Groninger courant (29-4-1828) 35, 2. 
9 Groninger courant (28-4-1829) 34, 3. 
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 Op vergelijkbare manier maakt A. Kamerling, boekverkoper in 

de Oosterstraat in Groningen, zijn plan voor de oprichting van een 

leesgezelschap bekend aan het publiek. Hij zegt gevolg te geven aan het 

voornemen van enige stadgenoten ‘uit den fatsoenlijken Burgerstand’ en 

nodigt geïnteresseerden uit om voor het verkrijgen van meer informatie 

zijn boekwinkel te bezoeken.10 

 

 Circulatie van lectuur 

Omdat in de notulen en wetten van de meerderheid van de 

leesgezelschappen enkel wordt gesproken over de structurele levering 

van lectuur, kunnen we de meeste leesgezelschappen primair 

beschouwen als circulatiegezelschap. De leden weten zich dankzij hun 

lidmaatschap verzekerd van de levering van lectuur op vastgestelde 

tijden, soms zelfs aan huis. Met uitzondering van hun maandelijkse, 

driemaandelijkse of jaarlijkse vergaderingen, waar de leden beslissingen 

nemen over de aanpassing van wetten of nieuwe literatuur ter lezing voor 

kunnen stellen, komen de leden nauwelijks bij elkaar. De term 

gezelschap impliceert wellicht gezelligheid, maar daar lijkt weinig 

sprake van te zijn. Er zijn in de notulen en registers van deze vormen van 

genootschappelijkheid dan ook nauwelijks sporen van discussie over of 

reflectie op geconsumeerde literatuur of actuele vraagstukken te vinden. 

Wel worden er af en toe boeken verboden of geweerd uit 

leesgezelschappen, waarover meer op pagina’s 225 en 226. Soms wordt 

discussie expliciet verboden, op straffe van een boete, zoals eerder 

vermeld. Het lijkt er wat dat betreft op dat leesgezelschappen tussen 1815 

en 1830 de gezellige, sociale aspecten van de achttiende-eeuwse 

sociabiliteit of de ‘gezellige negentiende eeuw’ niet omarmen. De 

leesgezelschappen bestaan op het eerste gezicht meer bij de gratie van 

micro-economische overwegingen. 

 Dat de verspreiding van kennis van een aantal leesgezelschappen 

een beoogd doel is, valt voorzichtig op te maken uit de namen van twee 

leesgezelschappen die opgaan in ‘Daar Vrede Bloeid Ook Vriendschap 

Groeid’: 

 

Men Leest tot vorming van ’t verstand 

Tot eer van God, en van Cadzand 

                                                 
10 Groninger courant (6-11-1829) 89, 4. 
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Door vlijtig lezen 

Wordt m’onderwezen11 

 

Uit de samenvoeging van de motto’s van de originele twee 

leesgezelschappen, is op te maken dat de leden van deze 

leesgezelschappen hun kennis willen uitbreiden met behulp van 

literatuur, waarbij godsdienst niet uit het oog wordt verloren. 

Ook in een uitnodigingsbrief die wordt rondgestuurd om leden te 

werven voor een leesgezelschap in Barneveld komt dit doel naar voren. 

Een passage uit de brief luidt: ‘[…]beschaving & verbetering van 

Verstand en Hart, zo wel als tot bevoordering van Smaak en eene nuttige 

uitspanning[…]’. Daarvoor heeft de oprichter een specifieke 

organisatievorm voor ogen, want ‘gewis die kringen, bekend onder de 

naam van Leesgezelschappen’ zouden uitstekend geschikt zijn voor de 

‘beoefening der schone letteren’ en ‘bespiegelingen en stille 

betragtingen’.12 

 

 Oefeningen in kennis 

Anders gaat het eraan toe bij leesgezelschappen waar ook extra 

activiteiten worden georganiseerd, maar die (nog) niet het karakter van 

een leeskabinet dragen, zoals het in 1792 in Oude Bildtzijl opgerichte 

leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Door ’t lezen wordt ’t verstand 

verlicht, Het hart gevormd tot ’s menschen plicht’, beter bekend onder 

de in 1828 geformuleerde zinspreuk ‘Ledige Uren Nuttig Besteed’. Het 

motto wordt door de eerste zes leden in 1792 als volgt geformuleerd en 

blijft ongewijzigd: 

 

Door Eendracht en Verdraagzaamheid, 

Door deugden der Gezelligheid, 

Wier zoet kan stichten en bekoren 

Wordt ’s levens effen weg bereid; 

Het nut voor ’t algemeen verspreid, 

                                                 
11 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
12 Gemeentearchief Barneveld; Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register 

houdende notulen van vergaderingen, 1807-1859. 
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En ’t heil der Maatschappij geboren. 

 

Uit bovenstaand motto blijkt dat de leden ervan overtuigd zijn dat 

gezellig samenzijn bijdraagt aan maatschappelijke vorming. Dit 

leesgezelschap fungeert niet slechts als passief doorgeefluik. De 

verlichtingsidealen van verspreiding en verbreding van kennis komen 

hier actiever tot uiting. Door middel van schrijfoefeningen worden deze 

idealen krachtiger nagestreefd. Zo wordt in 1820 besloten aan de leden, 

met uitzondering van de weduwen, vierentwintig vragen ter 

beantwoording voor te leggen. De vragen worden door de directeur en 

de secretaris opgesteld en verzegeld door de bode aan de leden bezorgd, 

met het verzoek de antwoorden op de algemene vergadering van 1821 in 

te dienen. Op deze vragen, over Bijbelse onderwerpen, komen slechts 

drie antwoorden binnen.13 

Uit de notulen van de drie vergaderingen die de leden van het 

Groningse leesgezelschap ‘Zooveele Meesters, Zooveele Leerlingen’ 

bijhouden in 1815, wordt duidelijk dat ook in dit leesgezelschap meer 

dan alleen circulatie van boeken een doel is. Leden hebben de 

mogelijkheid tijdens vergaderingen vragen te stellen, waarop door 

anderen antwoorden worden geformuleerd. Ook wordt elke vergadering 

geopend met een redevoering of toespraak van één van de leden.14 In een 

leesgezelschap in Dordrecht worden eveneens niet slechts boeken 

rondgestuurd. Ook daar zijn aanwijzingen dat er op actieve wijze 

letterkunde wordt beoefend. Zo leest tijdens een bijeenkomst de heer 

Tydeman een verhandeling voor ter beantwoording van de vraag ‘zal de 

mensch terstond na den dood gelukkig of ongelukkig zijn. Of zullen allen 

menschen in hunne graven onbewust van zich zelven blijven rusten tot 

den dag eener algemeenen vergelding?’.15 Bij ‘Oefening baart 

Verlichting’ te Gorinchem is bepaald dat in ‘de te houden verhandelingen 

                                                 
13 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 342-13 Verzameling H. Sannes; 

20 Afschriften van testamenten, genealogische aantekeningen, aantekeningen 

betreffende en ledenlijst van het leesgezelschap ‘Ledige uren nuttig besteed’ te Oude 

Bildtzijl. 
14 Groninger Archieven; 462 Leesgezelschap ‘Zooveele meesters, zooveele 

leerlingen’ te Kommerzijl 1810 – 1815; 1 Lijsten van door leden gestelde vragen 1810 

– 1814. 
15 Regionaal Archief Dordrecht; 274 Ring Dordrecht van de classis Dordrecht van de 

Nederlands hervormde gemeente; 1 Notulen van de ringvergaderingen 1816 – 1849. 
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en bijdragen, zal men geenszins Godsdienstige of Staatkundige 

geschilpunten mogen behandelen of aanvoeren.’16 Bij ‘Voor Kennis en 

Waarheid’ uit Den Haag dienen de voorleesbeurten als afsluiting van de 

vergadering.17 

Het komt ook voor dat leden worden geacht stukjes voor te stellen 

ter voorlezing. Deze stukjes mogen over alles gaan, ‘mits dat daar door 

het hoofd-oogmerk des genoodschaps, de eer van God, de aanwas van 

kennis en deugd, en de onderlinge Vrindschap bevorderd worden’.18 Zo 

ook moeten de leden van het leesgezelschap ‘Onderlinge Vriendschap’ 

uit Sommelsdijk per toerbeurt een spreek- of leesbeurt verzorgen zoals 

in Casus I beschreven. Maar, en daarmee tonen de leden aan dat ze 

bewust zijn van de belangrijkste activiteit van leesgezelschappen, in hun 

wetten is tevens bepaald dat ‘gelijk in gewoone leesgezelschappen, aan 

de leden boeken ter lezing zouden worden rondgezonden.’ In hun wetten 

hebben zij zich ten doel gesteld om onderling beschaving en ‘veredeling 

van de geest’ aan te kweken en het genoegen van de samenleving te 

bevorderen.19 

Ondanks de hierboven beschreven diversiteit in activiteiten is de 

primaire doelstelling van het merendeel van de leesgezelschappen in 

Noord-Nederland toch het gezamenlijk goedkoop aanschaffen van 

boeken en tijdschriften om tot een geregelde levering van lectuur te 

komen. 

 

 Zedelijkheid 

Maar naast dit micro-economische motief, dienen leesgezelschappen ook 

een zedelijk doel. Dat is bijvoorbeeld de ‘rechtstreekse veredeling van de 

mens door zijn verstand te verlichten, door zijn zeden te verbeteren en 

door zijn smaak te zuiveren,’ aldus Koopmans als feestredenaar tijdens 

                                                 
16 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
17 Wet voor het leesgezelschap in ’s Gravenhage onder de zinspreuk, Voor kennis en 

waarheid, opgerigt den 1n januarij 1810, ’s-Gravenhage 1824. 
18 Regionaal Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 41 

Reglement voor het Geertruidenbergs en Raamsdonks Leesgezelschap opgemaakt 

naar het origineel met de van tijd tot tijd gemaakte ampliatiën en alteratiën 1774 – 

1778. 
19 Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap 

Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek. 
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het 50-jarige jubileum van ‘Ledige Uren Nuttig Besteed’.20 

Onverminderd is er daar dus nog sprake van een verlichte instelling zoals 

in de achttiende eeuw in leesgezelschappen gangbaar was. Soms staat 

een neutrale naamgeving van een leesgezelschap symbool voor de 

onpartijdige doelstelling. Wars van politieke of religieuze 

meningsverschillen wil men enkel lectuur laten circuleren, zoals in het 

geval van ‘Leest, Leert en Betracht’.21 In Eindhoven is men hierover iets 

duidelijker: ‘boeken van goeden smaak en zeden’ worden daar 

aangeschaft.22 

De godsdienstige leesgezelschappen dienen onmiskenbaar een 

ander doel. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

 

De ondergetekenden ondervondende, dat in de respective 

leesgezelschappen, waarin zij zich bevinden, uit den aard der 

zake, weinig of gene werken over godsdienstige en zedelijke 

onderwerpen worden opgenomen, en verlangende het beste over 

die vakken in Nederland uitgegeven wordende te kennen, hebben 

zich vereenigd om gezamenlijk aan te kopen en rond te zenden 

ter lezing, werken over die onderwerpen handelende […].23  

 

Het lijkt er dus op dat deze godsdienstige leesgezelschappen een 

aanvullende functie vervullen: wanneer er in seculiere leesgezelschappen 

naar de mening van bepaalde leden niet genoeg religieuze teksten worden 

aangeschaft, dan kan voor hen de oprichting van een godsdienstig of 

theologisch leesgezelschap uitkomst bieden. De op pagina 127 

aangehaalde veronderstelling dat lezers van meerdere leesgezelschappen 

lid kunnen zijn, krijgt hierdoor extra ondersteuning. De keuze om lid te 

                                                 
20 Maart Norder, Het leesgezelschap “Ledige uren nuttig besteed”. 1792-1992, 

Zeewolde 1991, 15-16. 
21 Van der Veer, ‘Leest, leert en betracht’, 26. 
22 Wetten voor het Leesgezelschap Tot Nut en Vermaak te Eindhoven, ’s-Hertogenbosch 

1820, 4. 
23 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 347 Verzameling handschriften, 

afkomstig van de Provinciale Bibliotheek; 433 Notulen- en kasboek van het 

Leesgezelschap van godsdienstige geschriften te Leeuwarden. 
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worden van een godsdienstig leesgezelschap is in dat geval bijzonder 

pragmatisch; van religieuze onenigheid lijkt geen sprake te zijn.24 

 Toch zijn godsdienstige leesgezelschappen geen 

veelvoorkomend verschijnsel, suggereert een bijdrage in Letterkundig 

magazijn van wetenschap, kunst en smaak:  

 

Een Leesgezelschap, hetwelk zich enkel bepaalt tot het lezen van 

Boeken van Godsdienstigen inhoud, is, misschien, een ongewoon 

verschijnsel in onzen tijd, waarin, in bijna alle 

Leesgezelschappen Romans, Reis- en Levensbeschrijvingen het 

uitsluitend privilegie schijnen verkregen te hebben.25 

 

Het betreft een initiatief gestart in 1817 uit Uithuizen van ‘Eenige 

weinige vrienden’ om uitmuntende godsdienstige geschriften die sinds 

een halve eeuw verschijnen voor henzelf op goedkope wijze ter lezing te 

verschaffen, evenals ze beschikbaar te stellen voor dorpsgenoten.26 

 Sommige godsdienstige leesgezelschappen zijn gelieerd aan 

Ringen binnen de Nederlands Hervormde Kerk. Het instellen van Ringen 

is voorgeschreven in het Algemeen Reglement voor het bestuur der 

Nederlandsche Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden van 

1816. De nationale vergadering, de landelijke synode, is onderverdeeld 

in provinciale synodes, die op hun beurt bestaan uit meerdere classes. 

Een classis is een regionale vergadering, bestaand uit afgevaardigden van 

alle kerken uit het classisgebied. Elke classis is verdeeld in meerdere 

Ringen van predikanten. Onder de leesgezelschappen zijn een aantal van 

welke de naam duidelijk maakt dat deze Ringen soms een leesgezelschap 

hebben. Voor predikanten wordt het als iets gunstigs beschouwd om lid 

te zijn van een leesgezelschap ‘’t welk hem met den geest des tijds 

bekend maak’.27 Uit een verslag van de werkzaamheden van de 

                                                 
24 O. de Vent, Het leesgezelschap van godsdienstige geschriften te Leeuwarden, 

ongepubliceerde doctoraalscriptie 1992, Historisch Centrum Leeuwarden, 46. 
25 Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, Mengelstukken (1818) 7, 

323. 
26 Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, Mengelstukken (1818) 7, 

323. 
27 Hermanus Johannes Abbring, Het dal Kerah, of de Pelgrimsoogst, een Perzisch 

Verhaal; of Iets over godsdienstige en zedelijke onderwerpen, Groningen 1836, 129. 
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Ringsvergaderingen in de provincie Groningen in 1822 blijkt het 

volgende: 

 

De bij de ringen ingevoerde leesgezelschappen bleven stand 

houden, en werden steeds meer en meer nuttig bevonden.28 

 

In 1823 wordt het verslag uitgebreid: 

 

De bij de ringen ingevoerde leesgezelschappen bleven stand 

houden, en door wel ingerigte bepalingen, werden dezelve steeds 

meer en meer, aan derzelver eigenlijke bestemming voor christen 

leraars, dienstbaar gemaakt.29 

 

Het verslag van de werkzaamheden uit Overijssel in 1822 laat het 

volgende zien: 

 

In de ring van Deventer zijn vragen voorgesteld, aangaande de 

waarneming van den, heiligen dienst, den bloei van den 

godsdienst in de gemeenten enz. Het theologisch leesgezelschap 

blijft in stand, en eensgezindheid en broederlijke liefde is 

aanhoudend in denzelven heerschende.30 

 

En: 

 

Datzelfde berigt ook het klassikaal bestuur voornoemd van de 

twee andere ringen, die van Almelo, namelijk, en van Enschedé. 

Ook in beide die ringsvergaderingen bestaat een welgeregeld 

leesgezelschap, en de broeders zoeken elkaar onderling in liefde 

op te scherpen, door het doen van verhandelingen, door het 

                                                 
28 H.W.C.A. Visser, Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering 

van den eeredienst, het leeraarsambt en kerkelijk bestuur, als ook van de theologische 

wetenschappen bij de Protestantsche Christenen 1 (1824), 241. 
29 H.W.C.A. Visser, Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering 

van den eeredienst, het leeraarsambt en kerkelijk bestuur, als ook van de theologische 

wetenschappen bij de Protestantsche Christenen 2 (1824), 282. 
30 Visser, Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering van den 

eeredienst, het leeraarsambt en kerkelijk bestuur 1 (1824), 244. 
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beantwoorden van te voren opgegevene vragen, of nog andere 

doelmatige bemoeijingen.31 

 

Uit bovenstaande verslagen ontstaat het beeld dat het in de vroege 

negentiende eeuw een gewone gang van zaken is dat leden van de 

Hervormde kerk zich op lokaal niveau in leesgezelschappen verenigen. 

Die verenigingen dragen, getuige de verslagen, bij aan onderlinge 

broederschap en eensgezindheid. 

 

 Thematische doelstellingen 

Het doel van geneeskundig leesgezelschap ‘De Harmonie’ is de 

circulatie van boeken en tijdschriften voor mensen werkzaam in 

medische beroepen, zodat zij eenvoudiger toegang hebben tot actuele 

vakliteratuur.32 Zo ook voor het leesgezelschap ‘De Scheikunde 

Gehuldigd’,33 en ‘Tot Bevordering van Geneeskundige Kennis’ uit 

Bergumerdam.34 

Het eerder genoemde ‘Zooveele Meesters, Zooveele Leerlingen’ 

is opgericht door een groep onderwijzers. Het ligt in de lijn der 

verwachting dat het onderwijs een onderwerp is dat op nadrukkelijke 

aandacht van de leden kan rekenen. Er zijn meer leesgezelschappen 

opgericht door groepen onderwijzers. Het wordt in zekere zin zelfs 

gestimuleerd: in het nationale onderwijstijdschrift Nieuwe bijdragen ter 

bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met 

betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden voor den 

jare 1820 is een volledig reglement voor een leesgezelschap opgenomen, 

dat onderdeel uitmaakt van de algemene reglementen van de 

onderwijzersgezelschappen in een district uit Zeeland.35 In 1825 volgt in 

                                                 
31 Visser, Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering van den 

eeredienst, het leeraarsambt en kerkelijk bestuur 1 (1824), 244. 
32 Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 

Notulen van de vergaderingen 1819 – 1903. 
33 Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 

1820 – 1833; Register, houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van 

het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
34 Wetten voor het leesgezelschap onder de zinspreuk: Tot bevordering van 

geneeskundige kennis, [Bergumerdam] 1816, 1. 
35 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk 

met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden voor den jare 

1820 1 (1-6-1820) 6, 41-42. 
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hetzelfde tijdschrift een bijdrage met daarin een vergelijkbare, meer 

uitgebreide set met regels afkomstig van 

schoolonderwijzersgezelschappen uit een district in Noord-Brabant.36 

Het is goed mogelijk dat de publicatie van wetten en regels voor 

(lees)gezelschappen Noord-Nederlanders heeft geïnspireerd om zulke 

verenigingen op te richten. 

Sommige onderwijzers stimuleren de oprichting van 

leesgezelschap. Uit een boekbeoordeling van een publicatie – een 

antwoord op een prijsvraag op welke wijze onderwijzers op het 

platteland de jeugd moeten vormen – blijkt dat de auteur, onderwijzer 

P.A. Meeter uit Huizum, van mening is dat jongeren na het verlaten van 

school uitstekend hun kennis op peil kunnen houden en uitbreiden door 

geregeld in het kader van een leesgezelschap bijeen te komen.37 

 

 Maatschappelijke betrokkenheid  

Tot slot tonen sommige leesgezelschappen hun maatschappelijke 

betrokkenheid, door een financiële bijdrage te leveren aan de 

ondersteuning van slachtoffers van rampen of in het algemeen aan 

hulpbehoevenden. In de Noord-Nederlandse dagbladen zijn hiervan 

tussen 1815 en 1830 geregeld sporen aan te treffen. Zo wordt op 14 juli 

1815 in de Nederlandsche Staatscourant een lijst afgedrukt met 

individuen en verenigingen die vrijwillig geld doneren voor 

‘verkwikking en onderhoud der gekwetsten, en tot verzorging der 

weduwen en weezen der gesneuvelden’. Dat geld wordt verzameld door 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en toont aan dat 

leesgezelschappen, naast het lezen van lectuur, ook liefdadigheid als 

kenmerk hebben. 

Een leesgezelschap in Bovenkarspel brengt zo honderd gulden 

bijeen voor het goede, en tevens vaderlandslievende, doel.38 Het 

leesgezelschap ‘De Eendragt’ uit Den Haag doneert de helft van dat 

                                                 
36 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk 

met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden voor den jare 

1825 7 (1825), 21-28. 
37 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk 

met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den 

jaren 1830 10 (1830), 8-9. 
38 Nederlandsche Staatscourant (14-7-1815) 165, 1. 
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bedrag.39 Verder komen er schenkingen voor noodlijdenden en zieken, 

die bestaan uit geldbedragen en coupons van leesgezelschappen uit 

Woerden,40 Nijmegen,41 Borne,42 Drachten,43 Scheveningen,44 

Klunderd,45 Beetsterzwaag,46 Den Haag,47 en Jutphaas.48 Ook een 

leesgezelschap uit het arrondissement Antwerpen doneert ƒ301,15 voor 

goede doelen in Noord-Nederland.49 

Specifiek ten behoeve van de weduwen en wezen van de 

verongelukte zeelieden van Huisduinen en Den Helder, doneert het 

leesgezelschap ‘Tot Nut en Uitspanning’ uit Tholen ƒ65,75.50 Met 

hetzelfde doel ontvangt de commissie die daarmee is belast van het 

leesgezelschap te Reeuwijk ƒ25,00.51 In 1825 komen honderden mensen 

om het leven door overstromingen in Overijssel. Het leesgezelschap 

‘Leeslust’ uit Bergen op Zoom doneert voor de nabestaanden vijftig 

gulden.52 ‘Tot Nut en Vermaak’ uit Leiden kiest voor een andere aanpak 

en schenkt vijf wollen dekens.53 Voor noodlijdenden in Egmond aan Zee 

brengt het leesgezelschap uit Wieringen achttien gulden bijeen.54 Ook 

schenken lokale leesgezelschappen geld aan individuen of gezinnen die 

door een brand hun woning zijn kwijtgeraakt.55 De weduwen en wezen 

van de omgekomen opvarenden van het vissersschip Jacob Bree krijgen 

onder meer ondersteuning van leesgezelschap ‘De Harmonie’ uit 

Middelburg.56 Nadat het loodsschip Klaas Abbenes in 1827 zinkt, 

                                                 
39 Nederlandsche Staatscourant (25-7-1815) 174, 4. 
40 ’s Gravenhaagsche Courant (10-6-1822) 69, 2. 
41 Nederlandsche Staatscourant (14-3-1825) 62, 2. 
42 Opregte Haarlemsche Courant (17-3-1825) 33, 6. 
43 Opregte Haarlemsche Courant (7-11-1826) 133, 5. 
44 Nederlandsche Staatscourant (15-11-1826) 270, 2; Dagblad ’s Gravenhage (9-4-

1827) 43, 4. 
45 Opregte Haarlemsche Courant (21-11-1826) 139, 5. 
46 Nederlandsche Staatscourant (22-2-1827) 46, 2. 
47 Dagblad van ’s Gravenhage (7-2-1827) 17, 4. 
48 Opregte Haarlemsche Courant (6-3-1828) 29, 5. 
49 Nederlandsche Staatscourant (12-3-1825) 61, 3. 
50 Nederlandsche Staatscourant (27-12-1824) 305, 4. 
51 Nederlandsche Staatscourant (8-1-1825) 7, 5. 
52 Bredasche Courant (5-3-1825) 10, 2.  
53 Nederlandsche Staatscourant (25-3-1825) 72, 5. 
54 Nederlandsche Staatscourant (30-3-1825) 76, 3. 
55 Opregte Haarlemsche Courant (20-10-1825) 126, 2. 
56 Nederlandsche Staatscourant (13-3-1826) 61, 4. 
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ontvangen de nabestaanden vele donaties, waaronder een bedrag van een 

leesgezelschap uit Velzen.57 Twee leesgezelschappen van vrouwen 

steunen de slachtoffers van de ‘jammervloeds’ in Meppel in 1825 met 

een bedrag van ƒ167,34.58 

Leesgezelschappen tonen zich niet enkel betrokken bij de 

samenleving door geld te doneren. Op Texel eert het leesgezelschap 

onder de zinspreuk ‘Nut en Vermaak’ een zekere Meijerd Cornelisz. 

Boon. Boon redt een schipbreukeling van een op 28 september 1817 

gestrand Engels schip van de verdrinkingsdood. Het leesgezelschap 

verleent hem het honoraire lidmaatschap en een lokale onderwijzer 

draagt een lofdicht voor. Willem I verstrekt hem vanwege zijn 

heldendaad zelfs met een gratificatie van honderd gulden, wat, met 

goedkeuring van de koning, tijdens een bijeenkomst van het 

leesgezelschap aan hem wordt overhandigd.59 

Ten tijde van de Belgische Afscheiding doneren veel Noord-

Nederlanders geld aan de staat ter ondersteuning van de vrijwillige 

bewapening. Een leesgezelschap uit Sommelsdijk en Middelharnis 

presenteert zichzelf expliciet als vaderlandslievend bij zijn donatie.60 De 

minister van Financiën verleent de donerende partijen een eervolle 

vermelding. Zo ook leesgezelschappen uit Haastrecht,61 Edam,62 Zeist,63 

Leur,64 Geertruidenberg,65 Oude Beerta,66 Drachten,67 Veere,68 

Breskens,69 en het leesgezelschap uit Jutphaas voegt zelfs enkele 

dichtregels bij hun donatie: 

 

Elk offer, hoe gering, hoe klein, 

Zal ’t vaderland steeds welkom zijn; 

                                                 
57 Opregte Haarlemsche Courant (8-12-1827) 147, 5. 
58 Nieuws- en advertentieblad voor de provincie Drenthe (4-3-1825) 18, 2. 
59 Nederlandsche Staatscourant (11-3-1818) 60, 4. 
60 Nederlandsche Staatscourant (12-11-1830) 270, 3. 
61 Nederlandsche Staatscourant (19-11-1830) 276, 4. 
62 Nederlandsche Staatscourant (2-12-1830) 287, 5. 
63 Nederlandsche Staatscourant (10-12-1830) 294, 2. 
64 Nederlandsche Staatscourant (11-12-1830) 295, 2. 
65 Nederlandsche Staatscourant (6-1-1831) 5, 3. 
66 Nederlandsche Staatscourant (11-1-1831) 9, 3. 
67 Nederlandsche Staatscourant (25-1-1831) 21, 2. 
68 Nederlandsche Staatscourant (12-3-1831) 61, 2. 
69 Nederlandsche Staatscourant (6-7-1831) 159, 2. 
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Dat land, door ons het hoogst geacht, 

Zij ook ons offer toegebragt.70 

 

Boekhandelaar J.B. van Loghem verzamelt materialen voor ‘de brave 

verdedigers van ’t Vaderland’ en ontvangt van een leesgezelschap uit 

Haarlem twaalf paar handschoenen.71 De nabestaanden van de 

overledenen van de gevechten in het Zuiden ontvangen ook ‘vaderlandse 

giften’ van leesgezelschappen, zoals uit Hengelo,72 Een leesgezelschap 

uit Den Haag schenkt geld voor de verkwikking van zieken en 

gewonden.73 Het leesgezelschap van Abcoude en Baambrugge schenkt 

de regionale schutters 34 halve Nederlandse ponden tabak.74 

  

Bijdragen aan harmonie 

Een citaat uit de reglementen van het leesgezelschap in Grijpskerk wijst 

erop dat men controversiële lectuur wil weren. Kwam het dan vaak voor 

dat er ruzie werd gemaakt? 

 

In dit Leesgezelschap zullen geen boeken mogen gelezen worden 

welke aanleiding tot twist of oneenigheid kunnen geven; noch 

dogmatike, periodike of geneeskundige geschriften. In het 

algemeen zullen zulke werken gelezen worden welke voor de 

behoeften en omstandigheden der Leden het meest passende 

zijn.75 

 

In het verleden is er op gewezen dat het belangrijk zou zijn voor leden 

van leesgezelschappen om over hun leesstof van gedachten te wisselen.76 

Op basis van het voorgaande citaat lijkt het erop dat er geen sprake is van 

sterke, potentieel voor het voortbestaan van het leesgezelschap 

destructieve, meningsverschillen. Het lezen van de lectuur vindt 

                                                 
70 Nederlandsche Staatscourant (3-3-1831) 53, 3. 
71 Bredasche Courant (14-1-1831) 9, 4. 
72 Overijsselsche Courant (21-1-1831) 6, 3. 
73 Nederlandsche Staatscourant (18-2-1831) 42, 3. 
74 Nederlandsche Staatscourant (26-1-1831) 22, 3. 
75 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

Reglementen 1823. 
76 Marita Mathijsen, Nederlandse literatuur in de romantiek, 1820-1880, Nijmegen 

2004, 163. 
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bovendien plaats bij de leden thuis. De term leesgezelschap is wat dat 

betreft zeer toepasselijk. In IJzendijke gaan ze nog verder: ‘Niemand der 

Leden zal geduurende de Vergadering mogen spreken dan over zaken 

betreffende de Vergadering’ op straffe van twee stuivers bij 

overtreding.77  

 Op basis van deze schaarse citaten, lijkt het er op dat de in Noord-

Nederlandse leesgezelschappen nagestreefde sfeer, het best te typeren is 

als harmonieus of tolerant. Eigenlijk sluit dat vrij goed aan bij de 

algemene maatschappelijke wens naar harmonie en vrede. Is deze sfeer 

representatief is voor alle leesgezelschappen?  

 Het gaat in ieder geval niet altijd op in Den Haag, waar in 1829 

‘een kabaal’ plaatsvindt om drie heren uit een leesgezelschap te werken: 

de heren De Gerlache, De Brouckere en Le Hon. De woorden liegen er 

niet om: 

 

Dezen morgen bij de ballotage waren 166 leden aanwezig en ten 

spijt van het kransje van van Maanen en Asser, hadden de 

achtbare kandidaten slechts zeven balletjes tegen. De generaal en 

zijne luitenants waren niet aanwezig; zij zijn voorzigtig te huis 

gebleven, om de schande eener nederlaag niet te ondergaan; met 

hunne ingeboren lompheid, hebben de leidsmannen de 

kunstgrepen ruchtbaar gemaakt en door deze ontdekking is hun 

voornemen verijdeld geworden. Het puik van Holland veracht 

zoo zeer als gij den heer van Maanen.78 

  

Het citaat is door de Noord-Brabander overgenomen uit Courrier des 

Pays-Bas, een liberale krant uit Brussel en de voornaamste stem van het 

zuidelijke verzet tegen de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden. De auteur lijkt te veronderstellen dat elke lezer bij de naam 

Van Maanen waarschijnlijk direct weet dat het hier minister van Justitie 

Cornelis Felix van Maanen betreft. Blijkbaar weet de oppositie tegen het 

bestuur van Willem I zelfs de conflicten tussen een representant van de 

overheid, Van Maanen, en kandidaat-leden van het leesgezelschap waar 

hij lid van is, in te zetten in hun oppositionaire retoriek. 

                                                 
77 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864. 
78 Noord-Brabander (19-11-1829) 100, 1. 
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 In ‘Legendo Discimus’ uit Den Bosch ontstaan heftige debatten 

op 8 januari 1818 naar aanleiding van een onenigheid tussen de directeur 

van het leesgezelschap en een lid, de heer Van Son, die het 

leesgezelschap nog ƒ1,10 verschuldigd is. Van Son is het daar niet mee 

eens. Beiden vinden diverse andere leden van het leesgezelschap aan hun 

zijde, maar uiteindelijk weten de leden toch tot een gezamenlijk 

standpunt te komen: de heer Van Son moet zijn boete alsnog betalen.79  

Ook de keuze van lectuur kan wel eens tot hevige 

meningsverschillen leiden, maakt een passage uit een bijdrage van een 

zekere V. uit Letter- en geschiedkundig allerlei, of Verpozingen in ledige 

oogenblikken duidelijk: 

 

Nu volgt er eene grappiger historie. – Gij weet, ik ben directeur 

van een leesgezelschap. Verledene week riep ik, als naar 

gewoonte, de leden op, omdat er over het volgende half jaar eene 

nieuwe keus van boeken moest worden gedaan. Daar hadden wij 

de poppen aan den dans. Tegen een dichtwerk, ter lezing 

voorgedragen zijnde, werd hevig uitgevaren, omdat de schrijver 

deszelven bekend was, als een voorvechter van het stelsel, dat 

men de goede zaak door het inleveren van bezwaren bevordert. 

Het duurde niet lang of een ander verdedigde met niet minder 

vuur het stelsel, niet alleen van dezen, maar van al de dichters en 

schrijvers, die naar zijne wijze van zien, het harnas tot 

verdediging, van de goede zaak hebben aangegord. Hierop 

volgden hevige debatten, waaruit men kon bemerken, dat de geest 

der dwaasheid in het hoofd der twisters was gevaren; want, er 

werd over bezwaren, over den geest des tijds, over de goede zaak 

en andere dingen, die er als met het haar werden bijgesleept, met 

even veel juistheid gesproken, als in zekere Wijkvergaderingen 

ten jare 1795, belagchelijker gedachtenis! Ik zuchtte en dacht bij 

mij zelven: groot is het getal der sprekers, klein dat der denkers. 

Ik hield mij aan de minderheid en had het geluk den geest van het 

onderhavige punt af te leiden, door een werk voor te dragen, dat 

                                                 
79 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. Wellicht 

indicatief voor het debat: de pagina van het notulenboek met de aantekeningen over 

de bewuste vergadering is gescheurd. 
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bij velen bijval moest verwerven, dewijl de titel oneindig veel 

beloofde, hoewel de inhoud niets meer was dan een mengelmoes 

van Franschen, Hoogduitschen en Engelschen bodem 

zamengeraapt, en hier en daar met een Nederlandsch manteltje 

overtogen.80 

 

Van dergelijke verschillen van mening zijn in de archieven van 

leesgezelschappen nauwelijks sporen te vinden. Over het algemeen 

lijken leesgezelschappen te streven naar een rustige, harmonieuze sfeer. 

 Een uitzondering op dat beeld wordt gegeven in Het 

leesgezelschap van Diepenbeek, een roman van P. van Limburg Brouwer 

uit 1847. In het boek schetst de auteur een beeld van een leesgezelschap 

in Diepenbeek, een dorp in Gelderland waar voortdurend wordt getwist 

over kerkelijke zaken op basis van gelezen lectuur. De ruzies en 

discussies staan symbool voor de contemporaine onenigheden tussen 

leden van de Hervormde Kerk die Van Limburg Brouwer overal om zich 

heen ziet.81 Het boek van Van Limburg Brouwer is waarschijnlijk 

representatiever voor de toenmalige discussies over leerstellige 

onenigheden dan voor de sfeer in leesgezelschappen in de eerste helft 

van de negentiende eeuw. 

 

IV.2.2 Bestuur 

De wetten en regels van leesgezelschappen en de naleving ervan 

verlangen een duidelijk bestuur. Het bestuur van een leesgezelschap 

bestaat doorgaans uit drie of vier leden. Daarvan maken in ieder geval 

een directeur of president en een secretaris deel uit. Een penningmeester, 

quaestor of thesaurier is bij een deel van de leesgezelschappen een aparte 

functie, hoewel de taken ook wel door de secretaris worden uitgevoerd. 

Het leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Legendo Discimus’ uit ’s-

Hertogenbosch bijvoorbeeld kent een commissaris directeur en een 

medecommissaris die tevens secretaris en thesaurier is.82 Soms maken 

enkele gewone leden deel uit van het bestuur, waar zij dan een 

adviserende rol hebben bij de bepaling van de te aan te schaffen lectuur. 

                                                 
80 Letter- en geschiedkundig allerlei, of Verpozingen in ledige oogenblikken, 

Amsterdam 1831, 97-98. 
81 P. van Limburg Brouwer, Het leesgezelschap van Diepenbeek, Groningen 1847. 
82 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
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Zij worden wel gecommitteerden genoemd en leggen samen met de 

president en secretaris lectuur aan de overige leden ter keuze voor.83 Bij 

‘Oefening baart Verlichting’ is een dergelijke commissie van leden ter 

verzorging van de ‘Lecture’ zelfs voor korte tijd bepalend. Twee leden 

die naast de president en secretaris-penningmeester deel uitmaken van 

het bestuur, kiezen uit de door leden voorgestelde titels de uiteindelijk 

aan te schaffen boeken. Deze wijze van handelen is geen lang leven 

beschoren. De commissie wordt binnen een half jaar weggestemd, 

waarna bij meerderheid van stemmen boeken ter lezing worden 

gekozen.84 Wellicht zijn de overige leden van mening dat de gekozen 

procedure niet democratisch genoeg is geweest. 

 

 Invloed van de leden op lectuurkeuze 

Kloek en Mijnhardt hebben aangenomen dat in de meeste gevallen een 

ervaren lezer als gids fungeert voor medeleden van leesgezelschappen 

met minder leeservaring en op deze wijze min of meer bepaalt welke 

lectuur er binnen een leesgezelschap wordt aangeschaft. Zo zou 

bijvoorbeeld een predikant een dergelijke rol kunnen vervullen in 

leesgezelschappen op het platteland.85 Op basis van bestuurlijke 

bepalingen in de wetten en reglementen van leesgezelschappen vallen 

kanttekeningen bij deze gedachte te plaatsen. In ieder geval op papier 

hebben gewone leden namelijk geregeld een adviserende of bepalende 

rol met betrekking tot de lectuurkeuze. Bovendien zijn in diverse 

leesgezelschappen abonnementen aangegaan op de Naamlijst van 

Saakes, waarover meer op pagina’s 280 tot 282.86 Hierdoor worden de 

leden in staat gesteld om overzicht op het boekenaanbod te verkrijgen. 

Recensies en aankondigingen van te verschijnen boeken in tijdschriften 

en kranten, waarop zij eveneens abonnementen hebben, kunnen daarbij 

in theorie als richtsnoer dienen om een beredeneerde keuze te maken in 

                                                 
83 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864. 
84 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
85 J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving, Den 

Haag 2001, 101. 
86 A.B. Saakes, Naamlijst van Nederduitsche boeken, als mede van Fransche en 

Latijnsche werken, oratiën, dissertatiën, konstprenten, pourtraitten, landkaarten, enz. 

geduurende de jaaren … in ons vaderland uitgekomen, Amsterdam etc. 1794-[1855]. 
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dat aanbod.87 In Cadzand zijn de leden hierover zelfs heel duidelijk: 

‘geene andere dan gerecenseerde Nederduijtsche boeken, zullen er door 

het genootschap gelezen worden.’88 Het is heel wel mogelijk dat 

leesgezelschappen juist hebben bijgedragen aan een snellere literaire 

socialisatie van het lezende publiek in Noord-Nederland. 

 

 Regels met betrekking tot bestuursfuncties 

De bepalingen in de wetten en reglementen hebben een democratische 

grondslag. Bestuursleden worden telkens gekozen voor de duur van een 

jaar en bij meerderheid van stemmen. In sommige leesgezelschappen 

moet elk jaar één van de drie bestuursleden afvallen. Welk lid dit is, 

bepalen de bestuursleden onderling. De afvaller mag zich wel direct 

herkiesbaar stellen voor dezelfde functie.89 Ook komt het voor dat 

bestuursleden niet onderling mogen bepalen welk lid moest uittreden. De 

wetten van sommige leesgezelschappen bepalen dat het langstzittende lid 

verplicht is af te treden.90 In andere gevallen zijn bestuursleden in 

principe niet herkiesbaar, behalve als alle leden van het leesgezelschap 

reeds een termijn hebben vervuld en het aftredende bestuurslid zijn 

functie wenst voort te zetten.91 Op deze wijze wordt gegarandeerd dat elk 

lid kennis maakt met bestuurlijke taken. Het is aannemelijk dat op die 

manier tevens machtsmisbruik wordt tegengegaan. Bij ‘De Honingbij’ in 

Vlaardingen wordt in december tijdens de jaarvergadering de directeur 

gekozen. Deze mag deze positie niet weigeren, op straffe van maar liefst 

vijf gulden boete. Als hij het jaar daarvoor echter reeds deze functie heeft 

                                                 
87 Hoewel, zoals op pagina 137 is aangegeven, dit geen gangbare praktijk is in alle 

leesgezelschappen. Dat heeft onder meer te maken met de zeer actuele 

lectuuraanschaf van leesgezelschappen. Zodra een recensie verschijnt in een 

tijdschrift, hebben de leden van leesgezelschappen in een deel van de gevallen de 

besproken lectuur reeds gelezen. 
88 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
89 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
90 Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 1820 – 1979; 1 Notulen 

met reglementen 1820 – 1876. 
91 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
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bekleed, dan mag hij alsnog weigeren.92 Een vergelijkbare bepaling 

hanteren ze bij ‘Onderlinge Vriendschap’, hoewel de boete daar één 

gulden betreft en de verkiezingen eveneens voor de functie van secretaris 

worden gehouden. Bij een gelijke verdeling van stemmen tussen twee 

leden wordt opnieuw gekozen, maar dan slechts tussen de leden met de 

meeste stemmen.93 Het komt voor dat de directeur telkens wordt 

herkozen.94 

In tegenstelling tot wat in de vorige paragraaf is beschreven, komt 

het toch voor dat de directeur soms gedeeltelijk een sturende rol vervult 

in de besluitvorming met betrekking tot de boekaanschaf. Dit staat echter 

niet haaks op de democratische totstandkoming van de keuze voor 

boeken en tijdschriften. Zo ontvangt bij een deel van de 

leesgezelschappen de directeur een keur aan boeken van een 

boekhandelaar. Daaruit maakt hij dan een selectie, welke hij vervolgens 

aan de leden voorlegt. Zij bepalen uiteindelijk welke boeken worden 

aangeschaft.95 Het is overigens niet altijd zo dat boekhandelaren graag 

boeken toesturen, want de terugzending laat soms lang op zich wachten, 

zo blijkt uit de notulen van een leesgezelschap in IJzendijke.96 

Soms maakt een directeur juist geen selectie uit de beschikbare 

literatuur, maar legt deze na ontvangst bij de eerste vergadering direct 

voor aan de leden.97 Bij een aantal leesgezelschappen is elk van 

‘ordinaire’ leden verplicht om in ieder geval één jaar lang directeur en 

tegelijkertijd aankoper en eerste lezer van de boeken te zijn. Zij moeten 

                                                 
92 Stadsarchief Vlaardingen; 0064 Leesgezelschap ‘De Honingbij’; 1 Reglementen en 

wetten 1826 – 1853. 
93 Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap 

Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek. 
94 Gemeentearchief Barneveld; Archief van het leesgezelschap te Barneveld, 1806-

1862; Register van notulen 1807 – 1859. 
95 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; Fa. M.H. Kingma te Makkum 

98; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te Makkum 

1816. 
96 Franken, ‘Liefde voor waarheid en deugd’, 117. 
97 C.A.S. Zandijk, Het leesgezelschap van Barneveld 1806-1864. Een onderzoek naar 

de organisatie, het ledenbestand en de leesvoorkeur van een leesgezelschap in een 

negentiende-eeuws dorp, ongepubliceerde scriptie Hogeschool Gelderland 1993, 15; 

Reglement voor het leesgezelschap, onder de zinspreuk Vriendschap en leeslust, 

opgerigt te Bergen op Zoom den 5 february 1798, Bergen op Zoom [1819], 7. 
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in een boek bijhouden welke titels worden aangekocht.98 De directeur is 

er veelal voor verantwoordelijk ‘dat er altoos een genoegzame voorraad 

van Boeken ter Lezing voor het gezelschap voorhanden zijn en ten dien 

einde, ter Supletie van dien voorraad van tijd tot tijd op de vergaderingen 

eenen lijst van zodanige boeken als hij voor dit gezelschap commenabel 

zoude oordelen aan de leden voor te dragen.’99 

Bij het geneeskundig leesgezelschap ‘De Harmonie’ mag de 

directeur wel zonder ruggespraak literatuur aanschaffen. Hij is bevoegd 

alle Nederlandstalige geneeskundige boeken te kopen die hij geschikt 

acht. Voor boeken in het Duits moet hij toestemming vragen aan de 

overige leden van het leesgezelschap die in de plaats van vestiging 

woonachtig zijn.100 

Soms wordt een directeur in zijn keuzevrijheid juist beperkt. Het 

staat hem dan vrij zelfstandig werken aan te schaffen, mits zij 

bijvoorbeeld niet meer dan dertig stuivers kosten.101 Dat vrijheden ook 

misbruikt worden, blijkt uit de notulen van ‘Daar Vrede Bloeid Ook 

Vriendschap Groeid’. De president is tevens protestants kerkleider en 

dreigt zijn functie neer te leggen als het enige religieuze tijdschrift dat in 

het leesgezelschap circuleert in 1824, De protestant, zou worden 

weggestemd. Aangezien hij nog enige tijd in functie blijft lijkt het erop 

dat zijn dreigement heeft gewerkt. In ieder geval tot 1828: in dat jaar 

wordt het tijdschrift alsnog weggestemd.102 

 

 Taken van het bestuur 

De bestuursleden hebben uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden. 

Leesgezelschappen bestaan in bepaalde gevallen uit binnenleden, 

woonachtig in de vestigingsplaats, en buitenleden, woonachtig buiten 

                                                 
98 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 1 Wetten en reglementen 

1813. 
99 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
100 Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 

Notulen van de vergaderingen 1819 – 1903. 
101 Regionaal Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 45 

Bijvoegsel voor het reglement van het Geertruidenbergs en Raamsdonks 

Leesgezelschap, opgemaakt omstreeks 1819. 
102 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
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deze plaats. De bestuursleden zijn doorgaans voor de periode van een 

jaar benoemd uit de binnenleden. 

De directeur is verantwoordelijk voor de rondzending van boeken 

en de secretaris voor de bewaring van de lectuur zodra deze terug is, tot 

de tijd dat het wordt verkocht.103 De directeur houdt, op straffe van vijf 

en een halve of zes stuivers boete een verzendlijst van boeken bij, waarop 

de datum van verzending en de naam aan wie hij een boek heeft 

toegezonden, genoteerd staan.104 Hij draagt tevens zorg voor een 

behoorlijke staat van de boeken bij verzending. 

Aan de secretaris worden de boeken geretourneerd en hij dient 

hiervan een ontvangstlijst bij te houden. Hij noteert eveneens of er 

vlekken en scheuren in boeken aanwezig zijn en door wie deze zijn 

veroorzaakt. Daarnaast moet hij bijhouden welk lid een boek te laat 

verzendt of een verkeerde aantekening maakt. Dit doet hij aan de hand 

van de door de leden verplicht bijgehouden leeslijsten.105 Ook heeft de 

directie van het leesgezelschap een register in bewaring met daarin alle 

aangekochte boeken, waarachter soms de nieuwprijs, de verkoopprijs en 

                                                 
103 Brabants Historisch Informatie Centrum; 346 Cuypers van Velthoven, 1320 – 1870; 

1678 Reglement leesgezelschap ‘Roosendaals vermaak’ 19e eeuw; Zeeuws Archief; 

234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 1864; Tresoar Fries 

Historisch en Letterkundig Centrum; 347 Verzameling handschriften, afkomstig van de 

Provinciale Bibliotheek; 433 Notulen- en kasboek van het Leesgezelschap van 

godsdienstige geschriften te Leeuwarden; Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap 

De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 1820 – 1833; Register, houdende de notulen der 

vergaderingen en de rekeningen van het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 

1820 – 21 januari 1847; Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Oefening baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
104 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828;  Zeeuws Archief; 426 

Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 Notulen van de 

vergaderingen 1819 – 1903; Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap 

onder de zinspreuk ‘Oefening baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen; Haags 

Gemeentearchief; 0049-1 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en reglementen 

19e eeuw. 
105 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828. 
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de naam van het lid aan wie het boek na lezing is verkocht.106 De 

directeur is verder verplicht een overzicht van boetes bij te houden. 

Elk jaar vindt een veiling plaats van de boeken die in het 

voorgaande jaar in het leesgezelschap hebben gecirculeerd. De directeur 

zendt voorafgaand aan die veiling een lijst rond met alle te veilen boeken 

en tijdschriften.107 De directeur heeft ook de taak de volgorde van lezers 

voor een boek te bepalen en deze in de vorm van een lijst voorin dat boek 

te noteren of te laten drukken en deze vervolgens in dat boek te plakken. 

Ten slotte is hij verantwoordelijk voor het opmaken van een jaarrekening 

en het innen van boetes.108 

 

 Privileges 

Over het algemeen genieten bestuursleden een aantal privileges. Zo ook 

met betrekking tot de rondzending van boeken. In de volgorde van het 

ontvangen der boeken volgen de leden van een leesgezelschap in de regel 

elkaar naar ‘den tijd hunner intrede in het gezelschap’, waarbij in de 

meeste gevallen is aangetekend dat het bestuur in de boeken eerst 

ontvangt. De reguliere vergaderingen, gehouden op vooraf vastgestelde 

dagen, in vooraf vastgestelde maanden, aanvangend op vooraf 

vastgestelde tijden, worden afwisselend bij de leden thuis of in een lokaal 

gehouden. De directeur en de secretaris van het leesgezelschap hoeven 

hun huis niet voor de gewone vergadering ter beschikking te stellen. Daar 

vindt wel de jaarlijkse buitengewone vergadering plaats, waar de 

boekenveiling, de opmaak van de rekening en de verkiezing van het 

                                                 
106 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 327 Register 

met verkochte boeken en tijdschriften, vermelding van in- en verkoopprijs en namen 

van kopers 1814 – 1830. 
107 Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 

Notulen van de vergaderingen 1819 – 1903; Haags gemeentearchief; 0049-1 

Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en reglementen 19e eeuw. 
108 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw. 
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bestuur geschiedt.109 Als er geen secretaris is, betekent dat effectief dat 

de directeur elk jaar de boekenveiling in zijn huis laat plaatsvinden.110 

In Kollum en Buitenpost is een voorbeeld te zien van de 

privileges die het bestuur van een leesgezelschap zich kunnen 

veroorloven. Artikel 25 van de wetten van het leesgezelschap bepaalt dat 

de directie boeken en lijsten voorafgaand aan vergaderingen controleert 

onder het genot van drie flessen wijn, op kosten van het 

leesgezelschap.111 

Uit bovenstaande is af te leiden dat de leesgezelschappen in 

Noord-Nederland tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederland op grote lijnen op vergelijkbare wijze worden bestuurd. Er is 

altijd sprake van een directeur, president of voorzitter, vaak aangevuld 

met een secretaris, die soms ook penningmeester is en af en toe wordt het 

bestuur aangevuld door een tweetal leden. Enkele uitzonderingen 

daargelaten lijkt het erop dat deze keuze bijzonder democratisch tot stand 

komt. Dat belangrijke posten in een leesgezelschap in theorie door alle 

leden ingevuld kunnen worden, zorgt ook voor continuïteit: bij het 

wegvallen van een lid die directeur of secretaris is, kan zijn functie snel 

door een ander lid worden overgenomen. In Breda vergewissen de leden 

zich van de mogelijkheid dat ondanks dergelijke regels het 

leesgezelschap ooit ontbonden zal worden. In de wetten is opgenomen 

dat de laatste drie leden de resterende openstaande schuld bij 

boekhandelaren moeten voldoen.112 

De wetten bepalen in de meeste gevallen dat de aan te schaffen 

lectuur bij meerderheid van stemmen wordt gekozen. Ook is het 

aannemelijk dat leesgezelschappen die een abonnement hebben op de 

Naamlijst van Saakes, waarover meer in hoofdstuk V, hierop deels hun 

keuze baseren. Het staat leden over het algemeen vrij om titels voor te 

                                                 
109 Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente 

IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het leesgezelschap onder de zinspreuk 

‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde. 
110 Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 

Notulen van de vergaderingen 1819 – 1903; Stadsarchief Vlaardingen; 0064 

Leesgezelschap ‘De Honingbij’; 1 Reglementen en wetten 1826 – 1853. 
111 Wetten van het leesgezelschap te Kollum en Buitenpost onder de zinspreuk ‘Tot 

voeding van de geest’, Leeuwarden 1830, 12. 
112 Reglement, of wetten voor het lees-gezelschap, opgericht in october 1790, bij nadere 

herziening vastgesteld in september 1815, Breda 1815, 6. 
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stellen, waarna ook hierover bij meerderheid van stemmen wordt 

besloten. Soms maakt een directeur vooraf alvast een selectie waaruit 

gekozen kan worden, maar dan moet rekening worden gehouden met het 

feit dat de meeste leesgezelschappen elk jaar een nieuwe directeur kiezen 

en dat er soms sprake is van een verplichte termijn als directeur voor alle 

leden. In Hoorn heeft de directeur het voorrecht om tijdens zijn termijn 

zonder overleg voor vijftien gulden aan boeken te kopen voor het 

leesgezelschap, die dan wel per stuk goedkoper dan één gulden moeten 

zijn.113 Bij ‘Vriendschap en Leeslust’ uit Bergen op Zoom is in de wetten 

opgenomen dat de directeur bij de keuze van lectuur juist ‘eene 

delibererende dog geene concluderende stem’ heeft.114 

De democratische opzet van het bestuur van leesgezelschappen 

is onmiskenbaar een oefening in beschaving, in disciplinering, wat met 

recht een uitvloeisel van verlichtingsidealen kan worden genoemd. De 

typering van de in hoofdstuk I aangehaalde voorzitter van het 

leesgezelschap van Oude Bildtzijl Anske Koopmans dat een 

leesgezelschap ‘een republiek in het klein’ is,115 is wat dat betreft 

veelzeggend. Dat de lectuuraanschaf dankzij de bestuurlijke opzet 

bijzonder democratisch tot stand komt, laat zien dat er sprake is van een 

relatief gevorderde literaire socialisatie van het Noord-Nederlandse 

lezende publiek. 

 

 IV.2.3 Financiën 

Een probleem met betrekking tot de bestudering van de lijsten van 

gekochte en intern geveilde boeken en tijdschriften van 

leesgezelschappen is de vraag: leest men daadwerkelijk wat men koopt? 

Het is aannemelijk dat leden van leesgezelschappen de boeken die 

worden aangeschaft werkelijk lezen, aangezien het lidmaatschap diverse 

financiële implicaties heeft. Een lidmaatschap aangaan is niet zinvol als 

de aangeschafte en rondgestuurde boeken niet worden gelezen. Laten we 

eens kijken naar de manier waarop een leesgezelschap financieel 

georganiseerd is.  

 

                                                 
113 Westfries Archief; 0578 Leesgezelschap Tot Meerder Oefening, Hoorn; 1 Notulen 

2-2-1782 – 4-6-1823. 
114 Reglement voor het leesgezelschap, onder de zinspreuk Vriendschap en leeslust, 

opgerigt te Bergen op Zoom den 5 february 1798, Bergen op Zoom [1819], 7. 
115 Norder, Ledige uren nuttig besteed, 22. 
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 Lidmaatschapskosten 

Om boeken en tijdschriften te kunnen aanschaffen, moet ieder lid van 

een leesgezelschap financieel bijdragen. Bij toetreding tot de organisatie 

betaalt elk lid een bepaald bedrag. In Venhuizen is lidmaatschap slechts 

dertig cent.116 In andere leesgezelschappen loopt het bedrag op van een 

gulden tot wekelijks tien cent of maandelijks twaalf stuivers. Sommige 

leesgezelschappen hanteren een hogere contributie, van vier gulden (of 

zes gulden als er in delen wordt betaald) tot wel tien gulden. In enkele 

leesgezelschappen mogen leden hun vrouw meenamen naar 

vergaderingen, maar dan moeten zij vervolgens een hogere contributie 

betalen.117 Als het toegestaan is aan broers van leden om boeken te lenen, 

dan moeten ook zij jaarlijks contributie betalen.118 

Extra inkomsten worden gegenereerd bij elke gewone 

vergadering van het leesgezelschap. Leden zijn dan per vergadering 

verplicht vijftig cent aan de kas af te dragen. 119 Elk lid betaalt in 

Amsterdam bij aanwezigheid iets meer: twaalf stuivers, maar daarin zijn 

onder meer de onkosten van thee zijn opgenomen.120 In andere 

leesgezelschappen betalen leden per vergadering – elk kwartaal – een 

gulden.121 In sommige leesgezelschappen worden leden op de jaarlijkse 

boekenveiling geacht een bedrag te betalen, wat ook geldt voor eventueel 

meegebrachte gasten ‘hoe gering zijne vertering ook zijn moge’.122  

Als een lid besluit uit te treden, dan moet hij dit doorgaans 

minstens een maand voor het einde van het verenigingsjaar melden bij 

                                                 
116 Westfries Archief; 1216 Leesgezelschap Laurens Coster, Venhuizen; 1 Reglement. 
117 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864. 
118 Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap 

Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek. 
119 Groninger Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 

1972; 1 Register houdende reglementen 1822. 
120 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828. 
121 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864. 
122 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
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de directie.123 Soms moet die beslissing zelfs vier maanden voor het 

opstellen van een nieuwe verzending lectuur bekend worden gemaakt. 

Een lid mag soms direct uittreden als hij een vervanger weet te regelen.124 

Bij afmelding moeten leden ook een bedrag betalen, in Leens kost dat 

bijvoorbeeld een gulden.125 Als er sprake is van het overlijden van een 

lid van ‘Leest en Denkt’ uit Amsterdam, dan zijn de erfgenamen 

verplicht nog een half jaar contributie te betalen.126 

Het moet de leden van de meeste leesgezelschappen volstrekt 

duidelijk zijn wat de wetten van hun leesgezelschap zijn, aangezien de 

directeur deze over het algemeen bij elke jaarlijkse vergadering 

voorleest. Dit kan in sommige leesgezelschappen een aanzienlijk deel 

van de jaarvergadering hebben uitgemaakt, aangezien sommige wetten 

en reglementen uit tientallen bepalingen bestaan.127 Een jaarvergadering 

neemt gemiddeld tussen de drie en vijf uur in beslag en volgt een vaste 

volgorde van punten. 

 

 Boetes met betrekking tot vergaderingen 

Op een vooraf vastgestelde datum, veelal in juni of december, beginnen 

op een in de wetten vastgelegd tijdstip de werkzaamheden van de 

zogenaamde ‘rekening’, waaronder het innen van de boetes. Daar is 

hoogstwaarschijnlijk de meerderheid van de leden aanwezig, want zodra 

iemand zonder door de directie goedgekeurde reden afwezig blijft van 

een jaarlijkse vergadering, wordt hem een boete in rekening gebracht, die 

kan variëren tussen dertig cent en een gulden. Het geld belandt veelal in 

de algemene kas om te worden aangewend voor de aanschaf van nieuwe 

boeken. Als een leesgezelschap niet bij een lid thuis vergadert, dan komt 

ook een deel van de inkomsten ten goede aan de uitbater van de locatie 

waar de vergadering plaats vindt. 

                                                 
123 Groninger Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 

1972; 1 Register houdende reglementen 1822. 
124 Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 1820 – 1979; 1 Notulen 

met reglementen 1820 – 1876. 
125 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
126 Wetten van het leesgezelschap ‘Leest en denkt’, opgericht 1 jan. 1805, Amsterdam 

1824. 
127 Zie voor een overzicht van de geschreven en gedrukte wetten en reglementen de 

tabel op pagina’s 55 tot en met 58. 
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Ook het voortijdig verlaten van de vergadering voordat de 

werkzaamheden zijn afgelopen kost geld.128 Afwezigheid bij een 

reguliere vergadering levert eveneens een boete op: van drie stuivers of 

tien stuivers tot een gulden. Hier wordt soms coulant mee omgegaan: als 

vergaderingen buiten de stad plaatsvinden dan worden afwezigen niet 

beboet.129 Het voortijdig verlaten van de vergadering van een 

leesgezelschap wordt ook bestraft.130 

Aangezien vrouwen volgens de wetten van een gezelschap in 

Makkum niet aanwezig mogen zijn bij de vergaderingen, houdt dit in dat 

zij in gebreke blijven volgens de regels en een boete moeten betalen.131 

Via het Makkumer leesgezelschap zijn vrouwen dan wel in staat hun 

leesbehoefte te bevredigen, maar de uitbreiding van hun boekenbezit en 

een actieve deelname worden blijkbaar niet gestimuleerd of op prijs 

gesteld.  

 Laatkomers worden bestraft. De boetes lopen uiteen van drie tot 

veertien stuivers. Komt iemand pas een uur na aanvang van de 

vergadering opdagen, dan kan hij in Nieuw-Scheemda rekenen op een 

boete van vijftien cent.132 Als een lid pas na het oplezen van zijn naam 

komt opdagen, dan wordt hem hiervoor dertig cent in rekening 

gebracht.133 Als een lid pas na vijftien minuten of nog later komt 

opdagen, dan wordt hem door sommige leesgezelschappen vijfentwintig 

cent in rekening gebracht.134 Iemand die maximaal dertig minuten te laat 

komt in Grijpskerk, betaalt aanvankelijk vijf cent boete, hoewel dat in 

                                                 
128 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
129 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
130 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
131 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
132 Groninger Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 

1972; 1 Register houdende reglementen 1822. 
133 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
134 Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente 

IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het leesgezelschap onder de zinspreuk 

‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde. 
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1830 wordt verhoogd naar vijftig cent.135 Soms wordt juist voor elke 

overtreding van de regels een specifieke boete ingesteld: een half uur te 

laat op de vergadering verschijnen wordt in Den Haag bestraft met zes 

stuivers, een uur te laat met twaalf stuivers, anderhalf uur te laat met 

achttien stuivers en twee uur te laat met een gulden en vier stuivers.136 

In Scheveningen wordt voor te laat komen opdagen een stuiver 

boete berekend. Als men echter tegelijkertijd verzuimd heeft een 

antwoord te formuleren op een in de vorige vergadering gestelde vraag 

en een nieuwe vraag te bedenken, dan wordt de boete direct verhoogd 

naar vier stuivers.137 Bij de jaarlijkse boekenverkoop wordt te laat 

opdagen en te vroeg of te laat vertrekken ook beboet. 

 

Verplichtingen en boetes met betrekking tot lectuurveilingen 

Tijdens de jaarlijkse vergadering worden in alle leesgezelschappen de 

boeken verkocht die in het daaraan voorafgaande jaar gelezen zijn. Een 

boek afnemen is verplicht. Wie geen boek aanschaft, moet tussen de 

dertig en vijftig cent boete betalen. Als een lid tijdens de veiling van het 

voorafgaande jaar of nog tijdens dezelfde vergadering een boek koopt 

dat uit meerdere delen bestaat, dan verplicht de koper zich de 

daaropvolgende delen tegen dezelfde prijs ook aan te schaffen.138 Voor 

sommige leden is het geen verplichting, maar een voorrecht om de 

volgende delen tegen dezelfde prijs aan te kunnen schaffen.139 In 

                                                 
135 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828. 
136 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw. 
137 Haags gemeentearchief; 0618-01 Leesgezelschap ‘Vriendschap en Oefening’; 1 

Notulen 1817 – 1824. 
138 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827; Stadsarchief Rotterdam; 185 Societe de Lecture Utile et Agreable; 2 

Reglement; Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma 

te Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816; Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 1 Wetten en 

reglementen 1813; Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, 

Middelburg; 1 Notulen van de vergaderingen 1819 – 1903. 
139 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 
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Nijmegen moeten leden dan wel de meerprijs van het vervolgdeel in 

guldens in een evenredig aantal stuivers betalen.140 Mocht een lid van dit 

voorrecht afzien, dan is hij verplicht de voorgaande delen aan de nieuwe 

koper van het vervolgdeel te verkopen.141 

 

 
Afbeelding 6: Detail uit de geschreven wetten van het leesgezelschap 'Laurens 

Coster' uit Venhuizen. 

 

  

                                                 
aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828; Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 

Archief van het leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen 

van 7 juni 1805 – 5 april 1839; Haags gemeentearchief; 0049-1 Leesgezelschap ‘De 

Eendragt’; 4 Wetten en reglementen 19e eeuw; Het Archief Nijmegen; 86 

Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 1820 – 1833; Register, 

houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van het Leesgezelschap ‘De 

Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
140 Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 

1820 – 1833; Register, houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van 

het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
141 Haags gemeentearchief; 0049-1 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw. 
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Verschuldigde bedragen moeten binnen drie dagen na de boekenveiling 

aan de directeur voldaan zijn, op straffe van zes stuivers voor iedere dag 

dat een lid in gebreke blijft.142 Veel leesgezelschappen verplichten een 

lid dat een boek ter lezing heeft geopperd om tijdens de jaarlijkse 

boekenveiling het werk voor ten minste één derde van de aankoopprijs 

over te nemen, maar in Grijpskerk betaalt een lid verplicht minstens de 

helft.143 

In Den Bosch moet het boek L’Italie van de Ierse schrijfster Lady 

Morgan, door het lid dat het boek heeft voorgesteld verplicht worden 

gekocht tegen de aankoopprijs.144 De overige leden van het 

leesgezelschap wensen dat het boek niet wordt rondgezonden aangezien 

het volgens hen ‘beschimpingen op den Roomsch Catholijken 

Godsdienst’ bevat.145 

Er zijn ook leesgezelschappen die hun boeken buiten de kring van 

de leden verkopen. Zo wordt in het Nieuwsblad voor den boekhandel een 

partij van twaalf titels ‘soliede lectuur’, waarvan sommige in meerdere 

delen, aangeboden voor ƒ23 terwijl de waarde ongeveer ƒ80 is. De set 

wordt aangeprezen als ‘Een koopje’. ‘Dit stelletje is afkomstig van een 

Leesgezelschap, is goed geconserveerd en kan dadelijk worden geleverd 

à Contant.’146 

 

 Consumpties 

De meeste leesgezelschappen vergaderen bij leden thuis.147 Gastheren 

zijn soms aan strenge regels gebonden wat betreft de consumpties die 

moeten worden geserveerd. In het Franse leesgezelschap te Rotterdam 

staat het menu vast. De gastheer mag voorafgaand aan het diner slechts 

wijn en ‘punch’ schenken. Naast boter en kaas, moeten zeven schotels 

                                                 
142 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
143 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823 – 1914. 
144 Lady Morgan, L’Italie, Brussel 1821. 
145 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
146 Nieuwsblad voor den boekhandel 46 (16-11-1848), 4. 
147 Stadsarchief Rotterdam; 185 Societe de Lecture Utile et Agreable; 2 Reglement; 

Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente 

IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het leesgezelschap onder de zinspreuk 

‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde. 
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worden opgediend, waaronder twee koude vleesschotels, een cake of 

simpele taart, een salade, twee schalen fruit en ten slotte kastanjes of 

kievietseieren. Verder moeten er nog twee soorten wijn worden 

geserveerd. Als een gastheer van het menu afwijkt, wordt dat bestraft met 

een boete van drie guldens.148 Dit soort copieuze maaltijden is 

uitzonderlijk. Maar in de meeste gevallen wordt er tijdens vergaderingen 

wel íéts geserveerd.  

Soms trakteren leden van leesgezelschappen elkaar op een 

pasteitje en een koud avondmaal.149 Andere leesgezelschappen bepleiten 

juist een kariger consumptie. ‘Geen onkosten, boven Wijn, Brood, Boter 

en Kaas zullen op deese vergadering mogen gemaakt worden.’ Wie meer 

kosten maakt, betaalt een boete van twaalf stuivers.150 Of er mag slechts 

beschuit en kaas worden geserveerd.151 Soms is het gastheren niet 

toegestaan meer dan één derde fles wijn per persoon te serveren.152 

Beperkingen vallen niet altijd in goeden aarde. Hoewel in IJzendijke 

aanvankelijk slechts thee, een boterham en bier mogen worden 

voorgezet, is in de kantlijn van hun reglement genoteerd dat er ook een 

glas wijn en een beschuitje mogen worden genuttigd. Schotelt een 

gastheer echter ander voedsel voor, dan wordt hij beboet met twee 

stuivers. Wel mag na het sluiten van de vergadering een glas wijn worden 

gepresenteerd, zonder dat hiervoor een boete wordt berekend.153 Het lijkt 

erop dat in deze Zeeuwse plaats de leden van het leesgezelschap geneigd 

zijn ook buiten de contouren van het leesgezelschap gezellig met elkaar 

te verkeren, maar het leesgezelschap zelf moet worden gevrijwaard van 

het gebruik van alcohol. Dat de leden ook buiten de vergaderingen van 

het leesgezelschap met elkaar omgaan, blijkt als in 1820 door twaalf 

                                                 
148 Stadsarchief Rotterdam; 185 Societe de Lecture Utile et Agreable; 2 Reglement. 
149 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
150 Brabants Historisch Informatie Centrum; 346 Cuypers van Velthoven, 1320 – 

1870; 1678 Reglement leesgezelschap ‘Roosendaals vermaak’ 19e eeuw. 
151 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 1 Wetten en reglementen 

1813. 
152 Het Markiezenhof Historisch Centrum; 949 Archief van het Leesgezelschap Voor 

Wetenschap en Deugd te Steenbergen; 3 Notulen van de vergaderingen 1809 – 1832. 
153 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 410 Lijst houdende 

bedragen van contributies, boeten en aankopen betreffende leden 19e eeuw. 
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leden, deels vergezeld door echtgenotes, een reisje wordt gemaakt naar 

Boekhoute en Bassevelde in Zuid-Nederland.154 

Andere regels zijn: ‘In de vergaderingen zal er niets anders 

genuttigd worden dan thee, met de gewone toevoegzels. Het tabak 

rooken staat een ijder vrij.’ Dat komt allemaal op kosten van het 

gezelschap. Bij de jaarlijkse boekverkoop wordt bovendien een halve 

fles wijn per lid geserveerd.155 Daarnaast wordt wel eens 

‘sousysenbrood’ geserveerd.156 Of biefstuk en schapenbout.157 Of er 

worden – naast de halve fles wijn – kaas en brood geserveerd. De kosten 

daarvan, evenals de lokaalhuur en de prijs voor vuur en licht, worden 

gelijk onder de leden verdeeld.158 Zo ook in Oude Bildtzijl, waar de 

kosten voor de koffie, jenever, tabak, het middageten, een halve fles wijn 

per persoon, thee en de kosten van de stal – voor leden die te paard naar 

de vergadering zijn gekomen – voor rekening van de leden komen.159 

 

 De jaarlijkse rekening 

Na opmaak van de rekening – een jaarbalans – is ieder lid verplicht 

evenveel bij te dragen om het kastekort aan te vullen.160 Dit gebeurt 

                                                 
154 Franken, ‘Liefde voor waarheid en deugd’, 115. 
155 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
156 Haags gemeentearchief; 0049-1 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 1 Minuten van 

notulen 28 december 1795 – 25 maart 1903. 
157 Streekarchief Noordoost-Friesland; 375 Leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig 

Besteed’; 001 Register van notulen en verslagen van bijeenkomsten 2 maart 1823 – 7 

december 1879. 
158 Gemeentearchief Barneveld; Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register 

houdende notulen van vergaderingen, 1807-1859. 
159 Wetten van het leesgezelschap te Kollum en Buitenpost onder de zinspreuk ‘Tot 

voeding van de geest’, Leeuwarden 1830, 15. 
160 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 1 Wetten en reglementen 

1813; Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 1820 – 1979; 1 

Notulen met reglementen 1820 – 1876; Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig 

Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 Notulen van de vergaderingen 1819 – 

1903; Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868; Streekarchief Goeree-Overflakkee; 

Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek; 

Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw; Haags gemeentearchief; 0052-01 Leesgezelschap ‘Voor 

Kennis en Waarheid’; 1 Register van notulen 26 februari 1814 – 6 juli 1822. 
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bijvoorbeeld in het leesgezelschap van een Ring van de Nederlands 

Hervormde Kerk in de provincie Drenthe: 

 

Men ontdekte dan nu een aanmerkelijk te kort in de rekening van 

het ringleesgezelschap, daar deze klassis in meer dan drie jaren 

geene vakature meer gehad heeft; doch met algemeene stemmen 

gaven alle leden eene aanmerkelijke bijdrage, om dat te kort te 

dekken, en het leesgezelschap verder voort te zetten.161 

 

Over het algemeen is het zo dat als een mannelijk lid komt te overlijden, 

zijn weduwe verplicht lid wordt van het leesgezelschap. Op die manier 

blijft het leesgezelschap verzekerd van de betalingen die het overleden 

lid verschuldigd is. Soms zijn vertrekkende leden en nabestaanden van 

overleden leden niet verplicht bij te dragen aan het kastekort als de 

uittreding of het overlijden binnen zes maanden na intreding gebeurde. 

Als dat gebeurt in het tweede halve jaar of later, dan wordt het lid of de 

weduwe daar wel aan gehouden.162 

Af en toe doet zich de opmerkelijke situatie voor van een batig 

slot. Bij ‘Legendo Discimus’ in ’s-Hertogenbosch betreft dit in 1816 245 

guldens, 35 stuivers en acht penningen. Verschillende voorstellen 

worden gedaan om een geschikt doel voor het bedrag te vinden: een 

verlaging van de jaarlijkse contributie, de organisatie van een avondmaal 

of uitgebreid diner, of een verdeling van het bedrag onder de leden. De 

meerderheid van de leden kiest voor het laatste voorstel. Een aantal leden 

merkt vervolgens op dat het bedrag beter aan de armenzorg kan worden 

besteed, maar de beslissing is dan reeds genomen.163 

Strikte naleving van de financiële regels verstoort soms de 

nagestreefde harmonie. Zoals in Den Bosch in januari 1818: 

 

                                                 
161 Visser, Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering van den 

eeredienst, het leeraarsambt en kerkelijk bestuur 1 (1824), 247. 
162 Regionaal Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 46 

Verzen en historische schets, opgemaakt bij de gelegenheid van het honderdjarig 

bestaan van het Geertruidenbergs en Raamsdonks Leesgezelschap, origineel en twee 

afschriften 1874. 
163 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 



 

   

 

- 189 - 

Er ontstaan hevige Debatten tusschen den Directeur en den Heer 

en Mr P.S. Van Son omtrent eene door den eersten gevergde 

Boete van Boeken ter Somme van f1,10. Ieder van hun, vind in 

een gedeelte der presente Leden zijner Voorstanders, en naar zeer 

lange en hevige Discussies kan eerst worden overgegaan tot het 

appel nominaal, ten einde te besluiten of de Boete al of niet wettig 

is geincureerd; Welk geschied zijnde is de uitslag daarvan, dat de 

Heer Van Son tot het betalen der f1,10 word gecondemneerd. 

 

Wellicht is het een indicatie voor de hevigheid van het debat: de pagina 

van het notulenboek waarop het bovenstaande staat genoteerd, is 

gescheurd.164 

 Leesgezelschappen hanteren strikte regels met betrekking tot 

financiën omdat ze afhankelijk zijn van tijdige, voldoende inkomsten om 

hun bestaan te kunnen garanderen. Over het algemeen wordt er dan ook 

weinig geld besteed aan andere zaken dan lectuuraanschaf en eventuele 

lokaalhuur of enkele consumpties. In Oss formuleert men de noodzaak 

voor de financiële regels teneinde het bestaan van het leesgezelschap te 

waarborgen als volgt: 

 

De ringsvergadering van Oss […] blijft, volgens berigt, de 

gelden, toegestaan, om te voorzien in de onkosten der 

vergadering, nog altijd geheel besteden ter instandhouding van 

het reeds jaren in dien ring bestaande, en in uitgebreidheid en nut 

steeds toenemend leesgezelschap.165 

 

Leden van leesgezelschappen moeten bij toetreding hebben geweten dat 

het lidmaatschap verbonden is aan strikte financiële regels. De wetten 

waarin de financiële verplichtingen zijn opgenomen, moeten zij immers 

ondertekenen. De keuze tot toetreding van een leesgezelschap is dus niet 

lichtvaardig gemaakt. Zeker niet als het leden betreft die afkomstig zijn 

uit de kleine burgerij, aangezien hun financiële armslag kleiner is dan 

van mensen uit de elite en hoge burgerij. Toch wordt er soms rekening 

                                                 
164 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
165 Visser, Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering van den 

eeredienst, 2 (1824), 246. 
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gehouden met omstandigheden als mensen hun boetes niet kunnen 

voldoen. In 1830 besluiten de leden van het leesgezelschap in Gorinchem 

om de leden die in militaire dienst zijn niet aan hun financiële 

verplichtingen te houden, althans, als ze daarvoor werkelijk naar het front 

moeten.166 

De vrijwillige keuze om te voldoen aan financiële plichten die 

zijn gekoppeld aan het lidmaatschap van een leesgezelschap, wijst in de 

richting van een bewuste keuze om de rondgestuurde boeken 

daadwerkelijk te gaan lezen. Leden kunnen zich oefenen in 

verantwoordelijkheid en kunnen zelfdiscipline kweken, aangezien het 

niet naleven van de strenge regels een forse boete oplevert, een gegeven 

dat strookt met wat civilisatie wordt genoemd.167 Wat dat betreft zijn 

leesgezelschappen voorbeelden van burgerlijke zelfvereniging en 

vormen ze een soort ‘lidmaatschapsdemocratie’, waarin Noord-

Nederlanders zich vrijwillig onderwerpen aan democratische regels en 

zich op die manier oefenen in het leven als burger in een democratische 

omgeving. 

 

IV.2.4 Omgang met lectuur 

Er is een veelvoud aan regels met betrekking tot het lezen van en de 

omgang met lectuur. Ook daar valt uit op te maken dat het echt de 

bedoeling is dat leden van leesgezelschappen hun boeken lezen. Om te 

garanderen dat de boeken en tijdschriften kunnen worden gelezen door 

álle leden en bij de jaarlijkse boekenveiling in goede staat kunnen 

worden verkocht, staan er zelfs diverse straffen op het schenden van dit 

papieren goed. Waaruit bestaan deze reglementen? 

 

 Vlekken, scheuren en vouwen 

Voor vlekken en scheuren moeten leden een boete betalen, maar de 

hoogte daarvan verschilt per leesgezelschap. De boetes voor het 

schenden van een boek komen in diverse hoogtes, zoals vier duiten (een 

halve stuiver), vijf cent, drie stuivers, tweeënhalve cent en zestig cent. 

Soms moet er zelfs worden betaald voor een vouw in een pagina. 

                                                 
166 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
167 Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und 

psychogenetische Untersuchungen. Erster Band: Wandlungen des Verhaltens in den 

weltlichen Oberschichten des Abendlandes, Frankfurt am Main 1976, 39-40. 
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Aantekeningen maken in een boek is eveneens uit den boze. Als leden 

van het leesgezelschap in Leens zich hieraan schuldig maken, dan wordt 

zestig cent boete in rekening gebracht. Het boek moeten zij dan tegen de 

volledige inkoopprijs overnemen.168 De ontvanger van een boek dat 

gescheurd, bevlekt of bemorst is, moet een aantekening maken van de 

naam van de vorige lezer van het boek.169 Vlekken of scheuren, waardoor 

een boek in waarde daalt, leiden er in enkele gevallen toe dat leden een 

boek geheel dienen te vervangen.170 Als een pagina met een illustratie of 

een gegraveerd titelblad is beschadigd of bevlekt, dan is een boete hoger: 

soms twintig cent, evenals bij scheuren tot in het bedrukte gedeelte van 

het blad, of vier stuivers. De leden beslissen in Vlaardingen bij 

meerderheid van stemmen of er ook boetes worden geheven per incident 

voor wat betreft periodieken.171 Vindt in andere leesgezelschappen een 

overtreding plaats met betrekking tot een tijdschrift, dan wordt het 

schuldige lid beboet met een stuiver. Als het een weekblad betreft, met 

een kwart stuiver.172 

 

 Verloren boeken 

Als een lid van een leesgezelschap een boek of boekdeel in zijn geheel 

verliest of ernstig beschadigt, dan moet het boek geheel vervangen 

                                                 
168 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
169 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
170 Regionaal Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 45 

Bijvoegsel voor het reglement van het Geertruidenbergs en Raamsdonks 

Leesgezelschap, opgemaakt omstreeks 1819. 
171 Stadsarchief Vlaardingen; 0064 Leesgezelschap ‘De Honingbij’; 1 Reglementen en 

wetten 1826 – 1853. 
172 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw; Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-

IJsselmonde en Gemeente IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het 

leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde; Stadsarchief 

Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot Steun aan het 

Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap ‘Legendo Discimus’, 

sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met aanvullingen en 

veranderingen 1815, 1818, 1828; Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te 

Cadzand; 10 Notulen van de bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868; Zeeuws 

Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 Notulen 

van de vergaderingen 1819 – 1903. 
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worden tegen de nieuwprijs.173 Dat moet veelal ook als het ‘ganselijk 

bederft’ is,174 ongeacht of er al boetes open staan.175 Een lid heeft in 

sommige leesgezelschappen de keuze om op eigen kosten een nieuw 

exemplaar aan te schaffen of de totale nieuwwaarde ervan te betalen.176 

In bepaalde gevallen moeten de directeur en secretaris hiervoor 

goedkeuring verlenen.177 Soms dient een lid dezelfde titel aan te schaffen 

of een boek van dezelfde prijs, zodat deze alsnog kan worden verkocht 

tijdens de jaarlijkse vergadering.178 In bepaalde gevallen wordt het lid in 

de tussentijd beboet met twintig cent. Als hij daar vervolgens niet aan 

voldoet, dan wordt hem de gehele inkoopprijs in rekening gebracht, 

vermeerderd met vijftig cent.179 Als een beschadigd boek een 

vervolgdeel is waarvan een eerder deel reeds verkocht is, dan moet het 

schuldige lid de nieuwprijs van het boek betalen om het te laten 

vervangen of hij wordt in staat gesteld om het eerdere deel te kopen.180 

Zodra vlekken of scheuren een tijdschrift onleesbaar maken, dan worden 

leden niet in alle gevallen beboet.181 Soms wordt bij meerderheid van 

                                                 
173 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw; Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap 

Onderlinge Vriendschap Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek; Regionaal Archief 

Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening baart Verlichting’ 

1824 – 1875. 
174 Haags Gemeentearchief; 0049-1 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw. 
175 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
176 Groninger Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 

1972; 1 Register houdende reglementen 1822. 
177 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875. 
178 Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 1820 – 1979; 1 Notulen 

met reglementen 1820 – 1876; Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te 

Grijpskerk 1823 – 1954; 1 reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 

1823. 
179 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823. 
180 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
181 Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente 

IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het leesgezelschap onder de zinspreuk 

‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde. 
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stemmen besloten of een boek onleesbaar is. Als daartoe wordt besloten, 

dan dient de schuldige voor een nieuw exemplaar te zorgen. Bij het 

verlies van een boek wordt dit soms direct verlangd.182 Als een lid een 

boek niet ‘zoo zindelijk als mogelijk’ behandelt en het boek door vlekken 

en scheuren dusdanig bedorven is dat verder lezen onmogelijk blijkt, dan 

moet de schuldige voor een nieuw exemplaar instaan. Het bedorven boek 

wordt dan zijn bezit.183 

 

 Uitlenen van lectuur 

Het uitlenen van lectuur aan iemand buiten het leesgezelschap wordt in 

bepaalde gevallen beboet met een bedrag tussen de twaalf en twintig 

stuivers. Of: ‘Niemand zal een boek van het Gezelschap aan iemand 

buiten zijn woning ter lezing mogen geven op verbeuring eener boete van 

eenen Gulden.’184 Soms blijft het bij een verbod zonder sancties.185 In 

een aantal gevallen is er naast een verbod op uitlenen aan mensen buiten 

de ‘Societeijt’, ook een verbod op lenen aan gezinsleden.186  

Maar er zijn ook leesgezelschappen bekend waarin er met 

betrekking tot de keuze van lectuur juist rekening wordt gehouden met 

de voorkeur van huisgenoten.187 Een verbod op het uitlenen van lectuur 

aan familieleden van leesgezelschappen impliceert bovendien dat een 

dergelijke gang van zaken zeker voorkomt. 

 

 Bescherming van de lectuur 

Nadat een boek is aangeschaft, krijgt het een stevige omslag met daarop 

de naam van het leesgezelschap en wordt er voorin een paar witte 

                                                 
182 Stadsarchief Vlaardingen; 0064 Leesgezelschap ‘De Honingbij’; 1 Reglementen en 

wetten 1826 – 1853. 
183 Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 

1820 – 1833; Register, houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van 

het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
184 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875. 
185 Brabants Historisch Informatie Centrum; 346 Cuypers van Velthoven, 1320 – 

1870; 1678 Reglement leesgezelschap ‘Roosendaals vermaak’ 19e eeuw. 
186 Regionaal Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 41 

Reglement voor het Geertruidenbergs en Raamsdonks Leesgezelschap opgemaakt 

naar het origineel met de van tijd tot tijd gemaakte ampliatiën en alteratiën 1774 – 

1778. 
187 Van der Veer, Leest, leert en betracht, 31. 
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bladzijden gelijmd. Op deze bladzijden wordt door de directie tijdens de 

jaarvergadering de volgorde van de lezers genoteerd, waarin slechts bij 

hoge uitzondering tussentijds een wijziging wordt aangebracht.188 

Een aantal leesgezelschappen beschermt de lectuur met een 

omslag. Daar wordt belang aan gehecht. Wie een boek zonder 

beschermende omslag verzendt, moet dan vijf cent betalen.189  Sommige 

leesgezelschappen beschermen de lectuur nog verder. In Nijmegen 

krijgen de leden de boeken en tijdschriften aangeleverd in twee 

portefeuilles.190  

 

 Leestijd 

Een boek mag in de meeste gevallen voor een ‘genoegzame tijd’ van 

veertien dagen in bezit worden gehouden.191 Of een maand, maar dan 

wordt Vaderlandsche letter-oefeningen meegezonden.192 Soms is het in 

                                                 
188 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827; Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma 

te Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816; Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 1820 – 1979; 

1 Notulen met reglementen 1820 – 1876. 
189 Groninger Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 

1972; 1 Register houdende reglementen 1822. 
190 Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 

1820 – 1833; Register, houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van 

het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
191 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827; Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823 – 1914; Groninger 

Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 1972; 1 Register 

houdende reglementen 1822; Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 

1820 – 1979; 1 Notulen met reglementen 1820 – 1876; Stadsarchief Rotterdam; 8 

Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente IJsselmonde; 1953 Wetten en 

bepalingen van het leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Tot nut en vermaak’ te 

IJsselmonde; Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, 

Middelburg; 1 Notulen van de vergaderingen 1819 – 1903; Het Archief Nijmegen; 86 

Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 1820 – 1833; Register, 

houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van het Leesgezelschap ‘De 

Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
192 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
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juni, juli, augustus en september vier weken.193 Soms mogen boeken 

‘niet langer dan nodig’ bij een lid blijven, waarbij wordt uitgegaan van 

een leestijd van vijfentwintig bladzijden per dag, ongeacht het formaat 

van het boek.194 In andere gevallen mag lectuur slechts twee dagen 

worden gehouden, of vijf, acht of tien dagen. Zogenaamde ‘Grootere 

Werken’ mogen in bepaalde gevallen acht dagen of langer in bezit 

blijven van een lid. In de leestijd worden zon- en feestdagen niet als 

meegerekend.195  

In bepaalde gevallen wordt de volgorde door loting bepaald.196 

Het kan op die manier gebeuren dat een lid een tijdschrift of boek relatief 

pas laat in zijn bezit krijgt, als hij laag op de lijst wordt geplaatst. Zo 

blijkt uit een opmerking van een anonieme auteur aan de redactie van 

tijdschrift De wekker: ‘Alzoo ik de 13 op de verzendingslijst van mijn 

leesgezelschap sta, ontvang ik de tijdschriften een weinig laat.’197 

Voor periodieken is de leestijd soms drie dagen.198 Voor kleine 

werken soms vier of zes dagen.199 Het is daarna de verantwoordelijkheid 

van de volgende lezer op de lijst om het werk te komen afhalen.200 In 

andere gevallen moet het bij de volgende lezer worden bezorgd.201 Of het 

                                                 
193 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823 – 1914. 
194 Regionaal Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 45 

Bijvoegsel voor het reglement van het Geertruidenbergs en Raamsdonks 

Leesgezelschap, opgemaakt omstreeks 1819. 
195 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 1 Wetten en reglementen 

1813. 
196 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
197 De wekker; weekblad voor onderwijs en opvoeding 1 (22-11-1844) 47, 2. 
198 Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente 

IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het leesgezelschap onder de zinspreuk 

‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde. 
199 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
200 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
201 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823 – 1914; Groninger 

Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 1972; 1 Register 

houdende reglementen 1822. 
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wordt tijdens de tweewekelijkse of maandelijkse vergadering aan de 

volgende lezer overhandigd. Dat lid is dan verplicht een boek of 

tijdschrift goed te controleren op beschadigingen of vlekken.202 In 

Venhuizen ontvangen de leden om de vier weken een boek van de 

directeur.203 

In Wijk hanteert men een berekening voor het bepalen van de 

leestijd. Voor elke 30 bladzijden van een boek krijgt een lid één dag 

leestijd, voor tijdschriften krijgt men twee dagen de tijd.204 

Als een lid het boek niet mee geeft, opstuurt of aflevert, dan wordt 

hij beboet met een bedrag tussen de vier duiten en vijf cent per dag. Als 

het boek ‘een meerwaarde’ heeft, dan kan de boete hoger uitvallen. Voor 

tijdschriften is de boete in bepaalde gevallen tussen een halve stuiver en 

een stuiver per dag. Soms wordt ook het te vroeg verzenden van een boek 

beboet, bijvoorbeeld met een stuiver per dag.205 Als het niet bij het juiste 

lid is bezorgd, dan wordt dit beboet met tien cent.206 Als een boek 

verzonden wordt, moet worden aangetekend wie de verzender is. Een lid 

dat dit vergeet, wordt beboet.  

 

 Onderlinge controle 

Leden zijn verder geacht om een lijst bij te houden waarop ze noteren op 

welke datum een boek wordt ontvangen en verzonden of afgehaald.207 

                                                 
202 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828. 
203 Westfries Archief; 1216 Leesgezelschap Laurens Coster, Venhuizen; 1 Reglement. 
204 Het Utrechts Archief; 24-3 Nederlandse hervormde classis (Rhenen)-wijk; 266 

Acta met reglement van de ring en het daaraan verbonden leesgezelschap 1821 en 

rekeningen van de questor 1816 – 1826, 1816 – 1840. 
205 Streekarchief Noordoost-Friesland; 375 Leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig 

Besteed’; 001 Register van notulen en verslagen van bijeenkomsten 2 maart 1823 – 7 

december 1879. 
206 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823 – 1914. 
207 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823 – 1914; Stadsarchief 

Rotterdam; 185 Societe de Lecture Utile et Agreable; 2 Reglement; Regionaal Archief 

Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 41 Reglement voor het 

Geertruidenbergs en Raamsdonks Leesgezelschap opgemaakt naar het origineel met 

de van tijd tot tijd gemaakte ampliatiën en alteratiën 1774 – 1778. 
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Als een lid deze data niet noteert, dan wordt hij beboet met vijf of tien 

cent per overtreding. Sommige leesgezelschappen beperken de hoogte 

van de boete: het uiteindelijk te betalen bedrag mag niet meer kosten dan 

de nieuwprijs van de lectuur of een vooraf vastgesteld bedrag. In 

bepaalde gevallen dient de ontvanger van een boek te noteren hoeveel 

dagen te laat hij een boek heeft ontvangen. Als hij hierin nalatig is, moet 

hij de boete van de late verzending voldoen.208 Soms moet een lid, 

ondanks dat lectuur laat ontvangen is, deze alsnog op de vooraf 

vastgestelde dag doorsturen. Dat is omschreven als een ‘behoorlijke’ 

dag.209 

Wie de papieren omslag of het papier met de volgorde der lezers 

zoek maakt, betaalt in sommige leesgezelschappen tussen de tien cent en 

drie stuivers. In Nijmegen moeten de leden beloven ‘op hun woord van 

eer, de boekenlijst niet aan elkander te zullen leenen, of voor elkander 

afschrijven of doen afschrijven.’210 Soms moeten leden op de lijst met de 

volgorde van de lezers de datum van ontvangst en van verzending, 

aflevering of overhandiging achter hun naam noteren.211 Doen zij dit niet, 

dan worden ze bestraft met een boete. In bepaalde gevallen moeten in 

deze lijst drie kolommen worden opgenomen: ‘Datum van ontvangst’, 

‘Titel der boeken’ en ‘Datum van verzending’.212 Sommige 

                                                 
208 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw. 
209 Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 

1820 – 1833; Register, houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van 

het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
210 Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 

1820 – 1833; Register, houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van 

het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
211 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816; Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard 

Falckfonds tot Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig 

leesgezelschap ‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 

319 Wetten met aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828; Het Archief 

Nijmegen; 86 Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 1820 – 1833; 

Register, houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van het 

Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
212 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 



 

 

  

- 198 - 

leesgezelschappen verlangen dat daarbij nog de naam wordt genoteerd 

van het lid aan wie het boek is verzonden.213 

Deze lijsten worden tijdens de rekening door het bestuur 

gecontroleerd.214 Met behulp van deze lijsten kan het bestuur vermiste 

boeken pogen op te sporen.215 Fouten in de aantekeningen worden soms 

bestraft met tien cent.216 Soms waren de regels met betrekking tot 

controle arbeidsintensiever. Leden van het ‘Eerste Leesgezelschap’ in 

Dordrecht zijn verplicht in de eerste drie dagen van elke nieuwe maand 

een lijst met alle boeken die zij hebben doorgezonden te sturen naar het 

volgende lid op de vooraf vastgestelde lijst, op straffe van een gulden bij 

nalatigheid. Dit lid dient vervolgens achter elke titel ‘Accoord bevonden’ 

of ‘Niet ontvangen’ te noteren. De aangevulde lijst dient hij dan binnen 

twee dagen weer terug te sturen naar het lid waarvan de lijst afkomstig 

is. Deze moet ten slotte de lijst naar de quaestor van het leesgezelschap 

te sturen ter controle.217 Als een lid niet in staat blijkt een lijst te 

overhandigen, dan wordt hij bestraft met een boete van tussen de 

vijfentwintig en zestig cent. De laatste lezer van een boek of tijdschrift 

mag de lectuur vier weken in bezit houden. Ten slotte dient hij het boek 

bij de directie in te leveren.218 Of bij het meest nabij wonende 

bestuurslid.219 Een boek kan vervolgens in bepaalde gevallen nog eens 

                                                 
213 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
214 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827; Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en 

Gemeente IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde; Het Archief Nijmegen; 86 

Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 1820 – 1833; Register, 

houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van het Leesgezelschap ‘De 

Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
215 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
216 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
217 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 1 Wetten en reglementen 

1813. 
218 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
219 Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 1820 – 1979; 1 Notulen 

met reglementen 1820 – 1876. 
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geleend worden – van de secretaris die de boeken in bewaring heeft – 

tegen betaling van een stuiver.220  

 Soms lopen de overtredingen de spuigaten uit, hoewel daar in 

bepaalde gevallen coulant mee wordt omgegaan. Na een onderzoek naar 

vermiste lectuur in Dokkum, blijken maar liefst tien maandwerken en 

vijf twaalfdaagse verzendingen bij een zekere mevrouw Umstäter in huis 

te liggen. Volgens de wetten van het gezelschap zijn de boetes opgelopen 

tot een bedrag van 118 gulden en 65 cent. Na rondvraag onder de leden 

wordt echter besloten zij het verschuldigde bedrag niet geheel hoeft te 

betalen. De leden mogen op papier een bedrag noteren, waarna de som 

hiervan wordt gemiddeld. Mevrouw Umstäter betaalt uiteindelijk 30 

gulden, 77 stuivers en 7 cent.221  

 Het is duidelijk dat toetreding tot een leesgezelschap voor de 

Noord-Nederlanders tussen 1815 en 1830 neerkomt op deelname aan een 

vereniging met een uitgebreide en duidelijke set van bepalingen. Niet 

alleen betalen de leden van leesgezelschappen voor hun lidmaatschap, 

maar ook levert de minste overtreding van de regels al een geldboete op. 

De wetten en reglementen zijn bedoeld om de behandeling van boeken 

en tijdschriften ordentelijk te laten verlopen. Om de boetes niet op te 

laten lopen, vraagt dit van de leden een flinke mate van zelfdisciplinering 

en respectvol gedrag. 

 

IV.2.5 Leden 

Wat betreft de totstandkoming van de ledensamenstelling van 

leesgezelschappen zijn er eveneens diverse regels opgenomen in de 

wetten en reglementen. Wat valt uit deze bepalingen af te leiden? 

 

 Omvang van leesgezelschappen 

Tussen 1822 en 1837 ondertekenen in elk geval 39 leden de wetten van 

het leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Nuttig Niet Alleen; Maar Ook 

Vermaak Met Een’, later ‘‘t Waar’ genoemd.222 De meeste 

                                                 
220 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864. 
221 Streekarchief Noordoost-Friesland; 375 Leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig 

Besteed’; 001 Register van notulen en verslagen van bijeenkomsten 2 maart 1823 – 7 

december 1879. 
222 Groninger Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 

1972; 1 Register houdende reglementen 1822. 
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leesgezelschappen hebben slechts tussen de twaalf en zestien leden. Het 

komt voor dat er geen maximum is gesteld aan het aantal leden. 

Leesgezelschappen die geen bepalingen over ledenaantallen opnemen, 

hebben in de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 

gemiddeld tussen de 24 en 38 leden. 

Vanaf 1820 tot 1824 daalt het ledenaantal van het leesgezelschap 

van Leens van 44 naar negentien. Mogelijk houdt dit verband met de 

crisis onder de Groningse landbouwers, die inzet na de hoge graanprijzen 

van 1817 en voortduurt tot 1824.223 Uit de daling van het ledenaantal in 

tijden van crisis valt mogelijk af te leiden dat in economisch mindere 

tijden het lidmaatschap van een leesgezelschap behoort tot 

bezuinigingsposten. 

Het gezelschap ‘Legendo Discimus’ in Amsterdam mag volgens 

de wetten uit 1811 aanvankelijk uit niet meer dan twintig leden bestaan. 

Toch zijn deze wetten ondertekend door 26 leden. In 1815 wordt het 

aantal toegestane leden verhoogd naar 25. Onder deze wetswijziging 

staan 30 handtekeningen. Het aantal toegestane leden is in 1818 

teruggebracht naar de oorspronkelijke hoeveelheid van twintig. Deze 

wetswijziging wordt door 33 leden ondertekend. In 1828 wordt ten slotte 

bepaald dat het gezelschap uit een onbepaald aantal leden mag bestaan, 

waar 41 leden voor tekenen.224 Het verschil tussen het maximum 

ledenaantal en de handtekeningen is te verklaren door uittreding van 

oude leden en toetreding van nieuwe leden.  

 

 Woonplaats van leden 

Soms is het een voorwaarde voor lidmaatschap dat leden ‘te stede hunner 

woonplaats’ hebben of in de vestigingsplaats woonachtig zijn.225 In 

                                                 
223 J.J.A. de Beer, ‘Levensstandaard in Nederland. Voeding en gezondheid in de eerste 

helft van de negentiende eeuw’, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis 22 (1996), 

38. 
224 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828. 
225 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828; Tresoar Fries Historisch en 

Letterkundig Centrum; Fa. M.H. Kingma te Makkum 98; 290 Reglementen van het 
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uitzonderlijke gevallen mogen ze buiten de vestigingsplaats wonen.226 In 

Middelburg moeten de directeur en secretaris hoe dan ook woonachtig 

zijn in de vestigingsplaats. De overige leden mogen daarbuiten wonen, 

hoewel die vrijheid beperkt is tot de regio.227 

 

 Bepalingen met betrekking tot persoonlijke achtergrond 

In medische leesgezelschappen moeten de leden gepromoveerd zijn in 

een der takken der geneeskunde.228 In bepaalde gevallen moeten ze 

behoren tot de protestantse kerk.229 Kasteleins en hun huisgenoten 

hebben in Makkum weinig geluk. Artikel vier van de wetten van het daar 

gevestigde leesgezelschap bepaalt dat zij geen lid mogen worden.230 

Wellicht associëren de leden kasteleins met alcoholmisbruik, wat 

afbreuk doet aan een burgerlijk ideaal als zelfbeheersing. Zoals in Casus 

I is beschreven mogen de leden van het leesgezelschap van Sommelsdijk  

slechts bestaan uit jongelingen, van minstens achttien jaar en ongehuwd. 

Die laatste eis wordt later genuanceerd. Ook de broers van de leden 

mogen lid mogen worden tegen een gereduceerde contributie, maar zij 

                                                 
leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te Makkum 1816; Tresoar Fries Historisch 

en Letterkundig Centrum; 347 Verzameling handschriften, afkomstig van de 

Provinciale Bibliotheek; 433 Notulen- en kasboek van het Leesgezelschap van 

godsdienstige geschriften te Leeuwarden; Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 151;1, 

Stadsarchief Vlaardingen 0064;01; Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap De 

Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 1820 – 1833; Register, houdende de notulen der 

vergaderingen en de rekeningen van het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 

1820 – 21 januari 1847. 
226 Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 1820 – 1979; 1 Notulen 

met reglementen 1820 – 1876; Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te 

Grijpskerk 1823 – 1954; 1 reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 

1823. 
227 Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 

Notulen van de vergaderingen 1819 – 1903. 
228 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828. 
229 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 347 Verzameling handschriften, 

afkomstig van de Provinciale Bibliotheek; 433 Notulen- en kasboek van het 

Leesgezelschap van godsdienstige geschriften te Leeuwarden. 
230 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
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mogen niet bij vergaderingen aanwezig zijn. Zij mogen de boeken dan 

thuis lezen.231 Soms moeten leden minstens twintig jaar oud zijn.232 

 

 Stemmen over toelating 

In bepaalde gevallen staat het leden vrij om nieuwe leden te introduceren, 

maar over hun toelating wordt vervolgens gestemd door alle leden tijdens 

de jaarlijkse vergadering.233 Vaak moet er minstens tweederde van alle 

leden aanwezig zijn. Een nieuw lid wordt dan toegelaten bij meerderheid 

of driekwart van de stemmen. Of er moet zelfs unaniem positief worden 

besloten over toetreding.234 Soms mogen de leden alleen nieuwe leden 

voorstellen als er sprake is van vacatures.235 In bepaalde gevallen wordt 

anoniem gestemd met behulp van een kistje waarin de leden zwarte of 

witte bonen dienen te deponeren om hun respectievelijke negatieve of 

positieve stemming voor toetreding kenbaar te maken.236 Dit is eveneens 

gangbare praktijk in Leidse studentenleesgezelschappen.237 Wetten 

voorzien soms in de mogelijkheid een lidmaatschap te ontnemen. 

Daarover wordt dan gestemd: 

 

Het genootschap alleenlijk ingerigt zijnde ter aankweeking van 

vriendschap, kunde, en beschaafdheijd, zoo is bij deeze wet 

                                                 
231 Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap 

Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek. 
232 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
233 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
234 Brabants Historisch Informatie Centrum; 346 Cuypers van Velthoven, 1320 – 

1870; 1678 Reglement leesgezelschap ‘Roosendaals vermaak’ 19e eeuw; Regionaal 

Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 45 Bijvoegsel voor het 

reglement van het Geertruidenbergs en Raamsdonks Leesgezelschap, opgemaakt 

omstreeks 1819. 
235 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw. 
236 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868; Regionaal Archief Gorinchem; 142 

Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 

Notulen; Wetten voor het leesgezelschap te Tholen, onder de zinspreuk Tot nut en 

ontspanning, Dordrecht 1817, 11. 
237 Rick Honings, ‘Een zoet vergif voor verstand en hart. De ontwikkeling van de 

leescultuur in Leiden, 1760-1860’, in: TNTL 127 (2011) 3, 273. 
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uijtdrukkelijk aan de Leeden overgelaaten, om een ijder zig 

onbetaamelijk zig gedraagende uijt hun midden af te snijden, dat 

geschieden zal op dezelfde wijze van stemminge, en getal, als 

moet in acht genomen worden bij het Aanneemen.238 

 

Een stemming geschiedt ook wel met vijfjes en centen. Volgens een 

aparte berekening worden de stemmen van alle aanwezige leden geteld, 

op twee na. Als er vervolgens meer dan één gulden vijftig wordt 

aangetroffen, dan is het lid afgewezen.239 Gedeballoteerden mogen in 

bepaalde gevallen binnen een jaar niet nog eens worden voorgesteld als 

lid.240 In Alkmaar, bij ‘Leeslust Baart Kunde’, stemmen de leden over 

een nieuw lid door ‘teekenen van goed of afkeuring’ in een bus of zak te 

gooien.241 

 

 Vrouwelijke leden 

In bepaalde leesgezelschappen zijn aanwijzingen te vinden dat 

vrouwelijke leden, hoewel over hun deelname over het algemeen niet iets 

in de wetten of reglementen is opgenomen.242 In zulke gevallen staat 

bijvoorbeeld in de notulen van de vergaderingen de naam van een 

weduwe. Het is ook mogelijk dat in een aantal leesgezelschappen geen 

onderscheid wordt gemaakt tussen mannen of vrouwen. Of juist subtiel: 

in Waddinxveen is bijvoorbeeld toegestaan dat leden nieuwe leden 

introduceren, ongeacht hun sekse.243 

In sommige leesgezelschappen wordt expliciet gesteld dat 

vrouwen lid mogen worden van het leesgezelschap, zoals in Makkum: 

‘Zo wel personen van vrouwelijke als van het mannelijke geslacht zullen 

tot Leden van het leesgezelschap tot zinspreuk roerende: Tot Leerzaam 

                                                 
238 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
239 Stadsarchief Vlaardingen; 0064 Leesgezelschap ‘De Honingbij’; 1 Reglementen en 

wetten 1826 – 1853. 
240 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
241 Regionaal Archief Alkmaar; 10.6.7.014 Archief van het Leesgezelschap Leeslust 

Baart Kunde te Alkmaar; 1 Wetten van het leesgezelschap 16 augustus 1820. 
242 Haags gemeentearchief; 0618-01 Leesgezelschap ‘Vriendschap en Oefening’; 1 

Notulen 1817 – 1824. 
243 Groene Hart Archieven; 0501 Archief van het Leesgezelschap Waddinxveen; 1 

Notulen 1821, 1822. 
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vermaak, mogen worden aangenomen mits zij binnen Makkum 

woonachtig zijn.’ Desondanks wordt bepaald dat vrouwen niet aanwezig 

mogen zijn bij de verplichte vergaderingen van het leesgezelschap en 

mogen zij ook in hun plaats niemand sturen om hen te representeren.244 

Zo ook in Breda, waar vrouwen niet welkom zijn bij de vergaderingen in 

het lokaal, ‘Peeberg’ genaamd, waar onder meer de te lezen lectuur wordt 

uitgekozen.245 In Kollum en Buitenpost mogen vrouwen juist wel 

aanwezig zijn.246 Soms worden ze slechts als honorair lid toegelaten, 

waardoor ze de vergaderingen ook niet mogen bijwonen.247 In een aantal 

gevallen worden vrouwen pas ruim na 1830 toegelaten en wordt de 

voorkeur uitgesproken voor twee weduwen of dochters van overleden 

leden.248 In Barneveld mogen ongehuwde vrouwen of weduwen lid 

worden.249 

Vrouwelijke leden van ‘Tot Meerder Oeffening’ uit Hoorn 

betalen voor hun lidmaatschap jaarlijks zes gulden, terwijl mannelijke 

leden slechts vier gulden hoeven te betalen.250 

In de meeste leesgezelschappen treedt na het overlijden van een 

mannelijk lid een roulatiesysteem in werking. Het lidmaatschap gaat dan 

automatisch over op een eventuele weduwe. Veelal bedanken weduwen 

na een jaar voor de eer.251 Zij voldoen op deze wijze aan de financiële 

                                                 
244 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
245 Reglement, of wetten voor het lees-gezelschap, opgericht in october 1790, bij 

nadere herziening vastgesteld in september 1815, Breda 1815, 6-7. 
246 Wetten van het leesgezelschap te Kollum en Buitenpost onder de zinspreuk ‘Tot 

voeding van de geest’, Leeuwarden 1830, 11. 
247 Gemeentearchief Barneveld; Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register 

houdende notulen van vergaderingen, 1807-1859; Reglement voor het leesgezelschap, 

onder de zinspreuk Vriendschap en leeslust, opgerigt te Bergen op Zoom den 5 february 

1798, Bergen op Zoom [1819], 3. 
248 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw. 
249 Gemeentearchief Barneveld; Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register 

houdende notulen van vergaderingen, 1807-1859. 
250 Westfries Archief; 0578 Leesgezelschap Tot Meerder Oefening, Hoorn; 1 Notulen 

2-2-1782 – 4-6-1823. 
251 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 342-13 Verzameling H. Sannes; 

20 Afschriften van testamenten, genealogische aantekeningen, aantekeningen 

betreffende en ledenlijst van het leesgezelschap ‘Ledige uren nuttig besteed’ te Oude 
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verplichtingen die hun mannen zijn aangegaan, waarna zij op reguliere 

wijze het lidmaatschap beëindigen. Soms blijven vrouwen echter langer 

lid. Als een weduwe, die lid is van een leesgezelschap, hertrouwt, dan 

gaat in bepaalde gevallen haar lidmaatschap automatisch over naar haar 

nieuwe echtgenoot.252 In sommige leesgezelschappen is het vrouwen 

toegestaan hun man te vergezellen naar vergaderingen. Omdat de kosten 

van de verteringen wordt gedeeld door alle leden, wordt in die gevallen 

besloten dat leden die hun vrouw wensen mee te nemen een hogere 

contributie moeten betalen.253 

Ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig jubileum 

van het Geertruidenbergs en Raamsdonks leesgezelschap in 1873 is de 

volgende liedtekst opgesteld: 

 

Al is ons stem ontzegd en zitting in Uw rijen, 

Als gij uw boeken kiest en U te zaam beraadt; 

Wij willen toch met u ons in uw feest verbleiën, 

Nu het honderdjarig uur van uw gezelschap slaat. 

Wij lezen met u mee en zijn ook thans vergaderd, 

En streven evenzeer naar wetenschap en deugd, 

Wordt menig werk door ons gelezen of doorbladerd, 

Dat nu eens ernstig stemt en dan weer ’t hart verheugt, 

Wij danken ’t uwe zorg: maar dat ge uw lezeressen 

Niet bij uw eeuwfeest vraagt, dat schijnt ons minder goed; 

Of zit ge liefst alleen bij uw gebefde flesschen 

Of smaakt sigaar en pijp u dan het meeste zoet? 

Maar neen, gij hebt ook ons deez’ avond niet vergeten, 

Wij vieren met u feest, al zijn wij ook apart: 

En daarom vallen wij, afzonderlijk gezeten, 

Om de onbeleefdheid u dan ook niet al te hard 

                                                 
Bildtzijl; Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868; Groninger Archieven; 463 

Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 1803 – 1827; Streekarchief 

Noordoost-Friesland; 375 Leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig Besteed’; 001 Register 

van notulen en verslagen van bijeenkomsten 2 maart 1823 – 7 december 1879. 
252 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
253 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 410 Lijst houdende 

bedragen van contributies, boeten en aankopen betreffende leden 19e eeuw. 
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Ja zelfs wij groeten u, bij ’t jublend eeuwgetijde: 

Wij jublen met u mêe en deelen in uw vreugd: 

Wij Dames, zijn met u mijnheeren, even blijde 

En dat alleen uit zucht voor Wetenschap en Deugd.” 

 

‘Wij lezen met u mee’, zingen de vrouwen. Blijkbaar is het vrouwen in 

de tweede helft van de negentiende eeuw nog steeds niet zonder meer 

toegestaan op reguliere wijze deel te nemen aan dit leesgezelschap. Wel 

maken ze met hun gedicht duidelijk dat zij de boeken en tijdschriften 

lezen die onder de leden circuleren.254 

 Vrouwen weten ook nog op andere manieren aan lectuur uit een 

leesgezelschap te geraken, althans, als we mogen afgaan op een bijdrage 

van Jacob van Lennep in de snel ter ziele gegane letterkundige almanak 

Tesselschade van Everhardus Johannes Potgieter. In een fictioneel 

gesprek tussen drie vrouwen, Caroline, Clara en Louise, vertelt de laatste 

dat ze een manier had gevonden om aan lectuur te komen, anders dan uit 

handen van haar schoolonderwijzeres. ‘Er kwam driemaal in de week 

een dansmeester uit de stad: die bezorgde ons boeken uit een 

leesgezelschap.’255 

 

De meeste leesgezelschappen mogen bestaan uit een ledental van twintig 

tot 30 leden. Op deze manier blijft de lectuur die onder de leden circuleert 

actueel en zijn de tijdschriften die worden rondgestuurd nog relatief 

recent. De leestijd kan op die manier veelal veertien dagen blijven. Ook 

zullen de beperkingen op ledenaantallen ervoor hebben gezorgd dat het 

voor de leden eenvoudiger is tot consensus te komen over de 

lectuurkeuze en is het financiële huishouden van leesgezelschappen 

tamelijk eenvoudig uit te voeren voor de verantwoordelijke 

bestuursleden. Sommige leesgezelschappen nemen daarop aansluitend 

beperkingen of voorwaarden op in hun wetten. Deze hebben 

waarschijnlijk hetzelfde doel. Bepalingen dat leden een specifieke 

religieuze achtergrond moeten hebben bijvoorbeeld, zullen ongetwijfeld 

de lectuurkeuze hebben vergemakkelijkt. Als leden woonachtig moeten 

                                                 
254 Regionaal Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 45 

Bijvoegsel voor het reglement van het Geertruidenbergs en Raamsdonks 

Leesgezelschap, opgemaakt omstreeks 1819. 
255 J. van Lennep, ‘De drie jonge meisjens. Een bedrijf in eene samenspraak’, in: 

Tesselschade. Jaarboekje voor 1839 (1839), 197. 
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zijn binnen dezelfde stad of hetzelfde dorp, dan is het daardoor 

eenvoudiger en minder kostbaar om de boeken onderling te laten 

circuleren. Leden beschikken daarnaast wel over het recht om te 

stemmen over het toelaten van nieuwe leden. Deze stemmingen zullen 

dankzij eerder genoemde bepalingen vrijwel zonder uitzondering zonder 

veel problemen verlopen zijn, aangezien de meeste leesgezelschappen 

uit een relatief homogene groep bestaan. Die homogeniteit leidt er wel 

toe dat vrouwen over het algemeen nauwelijks zijn toegelaten tot 

leesgezelschappen en in gevallen dat ze lid mogen zijn, moeten ze hogere 

lidmaatschapskosten betalen, zijn ze uitgesloten van vergaderingen of 

worden ze slechts toegelaten om de contributie van hun overleden man 

te voldoen. 

 

 

IV.3 Conclusie 

De meeste leesgezelschappen in Noord-Nederland hanteren min of meer 

dezelfde wetten en reglementen. Misschien zijn de leden voor het 

opstellen van hun bepalingen geïnspireerd geraakt door wetten en 

reglementen van andere leesgezelschappen of genootschappen, die soms 

in gedrukte vorm beschikbaar zijn, zoals van het leesgezelschap ‘Tot Nut 

en Uitspanning’ uit Tholen en ‘Veritatis Ergo’ uit Leiden.256 De mate van 

overeenkomstigheid duidt er in ieder geval op dat er sprake is van 

onderling vergelijkbare initiatieven. 

 De meeste leesgezelschappen hebben ogenschijnlijk als 

belangrijkste doelstelling om lectuur te laten circuleren, waarvan het de 

bedoeling is dat deze individueel wordt gelezen. Reflectie achteraf 

behoort niet tot de doelstellingen. De wijze waarop de leesgezelschappen 

worden bestuurd en de verhouding tussen het bestuur en reguliere leden 

kan worden opgevat als een oefening in zelfdisciplinering. Er is sprake 

van een roulatiesysteem wat betreft de bestuursfuncties en de 

lectuurkeuze komt bijzonder democratisch tot stand. Deze lectuur mag 

vervolgens in verreweg de meeste gevallen veertien dagen worden 

gelezen. De reglementering van ledenaantallen zorgt ervoor dat deze 

leestermijn niet hoeft te worden verkort. Dit wordt verder mogelijk 

gemaakt door de vereiste geografische concentratie van de leden die in 

                                                 
256 Zie voor een volledig overzicht van gedrukte wetten de tabel in Hoofdstuk I en de 

Bronnen- en literatuurlijst. 
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de wetten van leesgezelschappen is opgenomen. Bovendien waarborgt 

de roulatie van taken het voortbestaan van het leesgezelschap: de 

verantwoordelijk wordt gedeeld. 

 Van de leden van leesgezelschappen wordt veel zelfdiscipline en 

verantwoordelijkheid gevraagd. Het functioneren sluit aan bij de 

‘burgerlijke idealen van orde, kalmte, en beheerst gedrag.’257 Door 

controversiële onderwerpen buiten het leesgezelschap te houden, worden 

tegengestelde standpunten tussen verschillende sociale groepen binnen 

het leesgezelschap toegedekt, wat de sociale cohesie mogelijk 

bevordert.258 De vraag is nu of dit ook in de gekozen lectuur tot uiting 

kwam. We hebben gezien dat onderzoekers geneigd zijn in de eerste helft 

van de negentiende eeuw een hausse aan vaderlandslievende boeken aan 

te wijzen. Is daar in de leesgezelschappen ook belangstelling voor? De 

wetten en reglementen van leesgezelschappen lijken in ieder geval een 

afspiegeling te zijn van het maatschappelijke klimaat waarin de behoefte 

naar rust, vrede en eenheid domineren. Leesgezelschappen zijn vanuit 

die gedachte geschikt om de verspreiding van lectuur te bestuderen. De 

lectuur die in Noord-Nederlandse leesgezelschappen circuleert, biedt 

vervolgens een ingang om na te gaan waar een deel van de grote en kleine 

burgerij belangstelling voor heeft. Hierover gaat hoofdstuk V.

                                                 
257 B. de Vries, ‘Een eeuw vol gezelligheid. Verenigingsleven in Nederland, 1800-

1900’, in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 28 

(1989) 63, 17. 
258 De Vries, ‘Een eeuw vol gezelligheid’, 17. 
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Casus II 

 

 

 

 

 

Minister van Maanen en leesgezelschap ‘De Eendragt’1 
n 1795 richten dertien mannen in Den Haag, die zichzelf 

omschrijven als ‘de burgers’, het leesgezelschap ‘De Eendragt’ op. 

Uit de terugblik op het honderdjarig bestaan van de vereniging, 

voorgelezen door Lodewijk Mulder in een vergadering van het 

leesgezelschap op 30 januari 1896, blijkt dat het gaat om – ondanks 

dat dat nergens in de notulen expliciet is opgeschreven – een 

revolutionair gezelschap, een politieke club. Dat is volgens Mulder 

tegen het einde van de achttiende eeuw gemeengoed. 

 Tot 30 september 1799 worden er geen Franse boeken gelezen, 

maar daarna ineens een heleboel. Waarschijnlijk niet zonder toeval 

nemen dan ook acht van de oorspronkelijke leden afscheid van de 

vereniging, volgens Mulder wellicht vanwege de ‘franschgezindheid’ 

van andere leden zoals C. van Alphen, lid van de provisionele raad van 

Den Haag en C.F. van Maanen, secretaris van de provisionele raad van 

Den Haag. 

 Dat is niet de enige functie van laatstgenoemde. Van Maanen is 

sinds 1793 advocaat en maakt tijdens de Bataafse Republiek carrière. 

Naast secretaris van de provisionele raad in 1795, is hij ook secretaris 

van de stedelijke raad van Den Haag in 1795, adjunct-advocaat-fiscaal 

en procureur-generaal bij het Hof van Holland van 1795 tot 1807, lid in 

buitengewone dienst van de Staatsraad in 1807 en tot slot minister van 

Justitie en Politie van 1807 tot 1809. Lok typeert zijn carrière als die van 

een politieke buitenstaander, die dankzij de Bataafse Revolutie van 1795 

een belangrijke maatschappelijke rol is gaan spelen.2 

                                                 
1 Casus II is geheel gebaseerd, tenzij anders vermeld, op: Haags gemeentearchief; 

0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 1 Minuten van notulen 28 december 1795 – 

25 maart 1903; 3 Ingekomen en stukken van uitgaande stukken 4 maart 1807 – 1 mei 

1903; 4 Wetten en reglementen 19e eeuw; 7 Rekeningen met bijlagen 1796 – 1831. 
2 Lok, Windvanen, 254. 
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 Met zijn drukke werkzaamheden behoeft het geen verbazing dat 

hij zijn lidmaatschap van het leesgezelschap opgeeft in 1808. In 1810 

maakt hij bovendien onderdeel uit van de Raad voor de Zaken van 

Holland in Parijs, waar hij onderhandelt over de wijze waarop Nederland 

bestuurd gaat worden na de Franse inlijving. Van Maanen is onderdeel 

van de sectie van de afvaardiging die kwesties over wetgeving, 

binnenlandse zaken en de politie bespreekt. Bovendien is hij lid van de 

Staatsraad te Parijs in 1810. Bij terugkomst in Nederland vult hij als 

eerste het presidentschap van het Keizerlijk Hof in Den Haag in, van 

1811 tot 1813. Toch vindt hij dan genoeg tijd om, in 1811, weer lid te 

worden van het leesgezelschap. Dat blijft hij ook tot zijn overlijden in 

1846, waarna de weduwe Van Maanen nog een jaar zijn lidmaatschap 

overneemt. 

 

Afbeelding 7: De handtekening van Van Maanen onder de notulen van een 

vergadering met daaronder de inleiding voor de daaropvolgende vergadering bij 

Van Maanen thuis. 
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Van Maanen is niet de enige bestuurder die lid is van ‘De Eendragt’: 

verschillende andere leden uit de Raad voor de Zaken van Holland in 

Parijs zijn op enig moment lid van het leesgezelschap, hoewel niet direct 

na 1810. C.T. Elout wordt lid in 1827, J.W. Janssens wordt lid in 1824 

en A. van Gennep is lid geweest van 1807 tot 1809. Er prijken nog veel 

meer bekende namen op de ledenlijst, zoals J.H. Appelius, minister van 

Justitie en Politie in 1809 en minister van Financiën van 1809 tot 1810 

en van 1824 tot 1828 en P.J. Groen van Prinsterer, de vader van 

Guillaume Groen van Prinsterer. De ledenlijst van de negentiende eeuw 

leest als een opsomming van bestuurlijke topfiguren van Nederland. Dat 

er hoge ambtsdragers zowel uit het bestuur als uit het militair gezag lid 

van het leesgezelschap zijn, behoeft geen verbazing: deze twee groepen 

waren in de vroege negentiende eeuw nauw met elkaar verweven.3 

 Ondanks de diverse machtswisselingen in Nederland in de eerste 

decennia van de negentiende eeuw, blijft Van Maanen onverstoorbaar 

openbare functies uitoefenen. Zijn eerdere loyaliteit aan Napoleon heeft 

geen negatieve invloed op zijn latere carrière. Van Maanen wordt 

vanwege deze manier van handelen door Lok tot de windvanen van 1815 

gerekend: opportunistische ambtsdragers die ondanks 

machtswisselingen in het bestuur blijven, wat een bewuste poging van 

het bestuur kan zijn om het verleden te doen laten vergeten.4 Willem I 

zorgt er zelfs voor dat Van Maanen van 1813 tot 1814 en in 1815 lid is 

van de Grondwetscommissies en vervolgens van 1815 tot 1830 en 1830 

tot 1842 minister van Justitie. Feitelijk is Van Maanen daardoor de 

hoogste juridische gezagsdrager van Nederland.5 

 Hij bevindt zich dan in een staatkundige situatie – het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden – waar hij eigenlijk niet achter staat: hij 

heeft klein-Nederlandse opvattingen.6 Volgens Lok is hij een 

sleutelfiguur in de vestiging van de Restauratiemonarchie.7 Zijn positie 

is omschreven als gematigd: open voor overleg en redelijkheid.8 

 

 

                                                 
3 Lok, Windvanen, 109. 
4 Lok, Windvanen, 15-16. 
5 Lok, Windvanen, 7-8. 
6 Lok, Windvanen, 61. 
7 Lok, Windvanen, 251. 
8 Lok, Windvanen, 275. 
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Afbeelding 8: Diverse 

handtekeningen van leden van ‘De 

Eendragt’ onder de wetten en 

reglementen van het 

leesgezelschap. 

 

De leden van het 

leesgezelschap komen elke 

laatste maandag van de 

maand’s avonds van zes tot 

negen bij een van de leden thuis 

bijeen. Wie geen leden kan 

ontvangen, moet daarvoor 

direct een boete van ƒ7 betalen. 

Uit deze geregelde 

vergaderingen van bestuurders 

kan worden opgemaakt dat het 

de leden van het leesgezelschap 

niet enkel te doen is om 

goedkoop boeken aan te 

schaffen. Het ligt voor de hand 

dat deze sociale omgang ook 

wordt gebruikt om van mening 

te wisselen over actualiteiten, 

waardoor ‘De Eendragt’ wellicht te beschouwen valt als een officieus 

netwerk van bestuurders uit allerlei geledingen, zoals het landsbestuur, 

de rechtspraak en het leger. Toch heeft de sociale omgang beperkingen: 

wie na de vergadering blijft, moet wel voor half 10 ’s avonds vertrokken 

zijn anders volgt een boete van twaalf stuivers. De sociale omgang is nog 

verder gereguleerd: wie voor zijn beurt spreekt tijdens een vergadering 

of een ander in de rede valt kan op een boete van zes stuivers rekenen. 

Het leesgezelschap functioneert verder op vergelijkbare wijze als 

andere leesgezelschappen, behalve dan dat de vereniging is ingedeeld in 

drie klassen van elk vier leden, de directeur uitgezonderd. De eerst 

genoteerde leden van de drie klassen ontvangen elke maandag van de 

directeur de boeken voor die week. Dat wordt gevolgd door weekbladen 

en tijdschriften, ‘telkens zo veel als we in twee dagen gevoeglyk zullen 

konnen worden gelezen’. Ook heeft het leesgezelschap dienstboden voor 
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het rondbrengen van de lectuur die voor hun werkzaamheden elk jaar elf 

stuivers verdienen.  

In 1845 wijzigen de leden de wetten van de vereniging. Sindsdien 

mogen twee vrouwen – bij voorkeur weduwen of dochters van overleden 

vrouwen – lid worden van ‘De Eendragt’. Ze ontvangen de boeken 

weliswaar het laatst. Ook wordt de frequentie van de vergaderingen 

verminderd: op aanstichten van Van Maanen in 1807 reeds, wordt nog 

slechts op de laatste donderdag in de maanden januari, maart, mei, 

september en november worden vergaderd. 

 

Tussen 1809 en 1845 is de broer van C.F. van Maanen, F.J. van Maanen, 

de directeur van het leesgezelschap. De eerste vijftien jaren van het 

leesgezelschap liggen dan al achter de rug. Rond 1800 schaffen de leden 

voor een belangrijk deel politieke brochures aan. Voorbeelden van 

lectuur zijn geschriften als De Republikein, De Politieke Opmerker, De 

Blixem, De Advokaat der Nationale Vrijheid en het vertoog dat vrouwen 

deel behoren te nemen aan het bestuur. Het karakter van de aangeschafte 

lectuur verandert in het eerste decennium van de negentiende eeuw. Na 

1810 kenmerkt de lectuuraanschaf zich door veel historische teksten, 

over Napoleon Bonaparte en ook reisbeschrijvingen. Bekende auteurs 

van wie werk wordt aangeschaft zijn Hendrik Tollens, Cornelis Loots, 

P.G. Witsen Geysbeek, August von Kotzebue en August Lafontaine. In 

de jaren 1830-1831 kopen de leden veel vlugschriften over de Belgische 

Afscheiding en de actualiteit. Daarna neemt de interesse voor de 

Romantiek toe. 

 In tegenstelling tot veel andere leesgezelschappen, schaft ‘De 

Eendragt’ boeken aan bij meerdere boekhandelaren. Zo zijn er onder 

meer boeken of tijdschriften gekocht bij de Haagse boekhandelaren De 

Gebroeders van Cleef, A.J. van Weelden, G. Vervloet, B. Scheurleer jr. 

en de Amsterdamse Erven Gartman. 
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Afbeelding 9: Afschrift van boekhandelaren De Erven Gartman voor de betaling 

van abonnementskosten voor een tijdschrift. 

 

 
Afbeelding 10: Detail van intekenformulier voor geleverde lectuur aan het 

leesgezelschap van boekhandelaar G. Vervloet. 
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Net als in andere leesgezelschappen, zijn ook de leden van ‘De Eendragt’ 

verplicht om bij de jaarlijkse boekenveiling minimaal één boek of 

gebundeld tijdschrift af te nemen die het voorgaande jaar in het 

leesgezelschap circuleerde. Zo valt aan de hand van de notulen van de 

vereniging tot op zekere hoogte de boekenplank van enkele bekende 

staatslieden te reconstrueren. Vanwege zijn drukke werkzaamheden 

heeft Van Maanen geen tijd om theoretische uiteenzettingen te schrijven. 

Hij schat bovendien praktische kennis hoger in dan theoretische, aldus 

Lok.9 Vinden we die opvatting gereflecteerd in de lectuur op de 

boekenplank van de minister? 

 Tussen 1815 en 1830 koopt Van Maanen tijdens de verplichte 

jaarlijkse boekenveilingen de volgende lectuur: 

  

 1815: Vaderlandsche letter-oefeningen van 1814 

 1816: William Godwin, Les aventures de Caleb; Antoine 

Barthélemy, Exposé succinct de l’État des Pays-Bas, depuis le 

quinzième siècle jusqu’au traité de paix signé à Paris, le 30 Mai 

1814; G. Bruining, Tableau topographique et statistique de 

Rotterdam, où cette ville est décrite sous tous les rapports 

remarquables; Vaderlandsche letter-oefeningen van 1815 

 1817: Matthew Flinders, Ontdekkings-reis naar het groote 

Zuidland anders Nieuw Holland; J. Morier, Reis in Perzie, 

Armenie, Klein-Azie en naar Konstantinopel; François 

Guillaume Ducray-Duminil, La fontaine Sainte Catharine; 

Vaderlandsche letter-oefeningen van 1816; De Herkaauwer 

 1818: G.J.F. Cramer von Baumgarten, Brieven, over het werkje: 

Christendom en hervorming; August Lafontaine, Tobias Hoppe; 

Lewis Meriwether en William Clark, Reize naar de bronnen van 

den Missouri en door het vaste land van America naar de 

Zuidzee; Julie Candeille, Bathilde, reine des Francs; 

Vaderlandsche letter-oefeningen van 1817; De Herkaauwer 

 1819: Mungo Park, Tweede of laatste reis van Mungo Park in de 

binnenlanden van Afrika; John Mawe, Reizen in de binnendeelen 

van Brazilië; de Schrijver van Christendom en hervorming, 

Christendom en wijsbegeerte; K.H. Spiess, Reizen en lotgevallen 

van den ridder Benno van Elzenburg; A.-J.-B. Defauconpret, Six 

                                                 
9 Lok, Windvanen, 266. 
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mois à Londres en 1816; Vaderlandsche letter-oefeningen van 

1818 

 1820: J. Morier, Second voyage en Perse, en Arménie et dans 

l’Asie Mineur fait de 1810 à 1816; Frédéric Schoell, Archives 

historiques et politiques; De Montlezun, Souvenirs des Antilles: 

Voyage en 1815 et 1816 aux États-Unis et dans l’Archipel 

Caraïbe; Vaderlandsche letter-oefeningen van 1819 

 1821: A.L. Castellan, Lettres sur l’Italie; J.B. Christemeijer, 

Belangrijke tafereelen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke 

regtspleging en merkwaardige bijzonderheden uit de levens van 

geheime misdadigen; J.B. Christemeijer, Oorkonden uit de 

gedenkschriften van het strafregt, en uit die der menschelijke 

misstappen; Vaderlandsche letter-oefeningen van 1820 

 1822: Vaderlandsche letter-oefeningen van 1821 

 1823: Vaderlandsche letter-oefeningen van 1822 

 1824: H. Tollens, Nieuwe gedichten; Walter Scott, Péveril du 

Pic; Hendrik Harmen Klijn, De heldendood van Michiel 

Adriaanszoon de Ruyter; Vaderlandsche letter-oefeningen van 

1823 

 1825: Walter Scott, Quintin Durward; Vaderlandsche letter-

oefeningen van 1824 

 1826: A.M.L.H. d’Orléans de Montpensier, Mémoires; Frans 

Gerhardt, Het evangelie der Jezuiten; Ph.P. de Ségur, Histoire de 

Napoléon et de la Grande Armée pendant l’année 1812; 

Vaderlandsche letter-oefeningen van 1825 

 1827: [verkoopgegevens onvolledig] 

 1828: A. Cramer, De kleine toneelspeler, of De vondeling aan 

den grooten weg naar Parijs; J.G. Swaving, Swaving’s reizen en 

lotgevallen; Thomas Skinner Surr, L’hermite en Écosse, ou 

Observations sur les moeurs et usages des Écossais au 

commencement du XIXe siècle; Allan Cunningham, Les épreuves 

de Margaret Lindsay; Walter Scott, Woodstock; Vaderlandsche 

letter-oefeningen van 1827 

 1829: Vaderlandsche letter-oefeningen van 1828 

 1830: Vaderlandsche letter-oefeningen van 1829 

 1831: Vaderlandsche letter-oefeningen van 1830 
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Hoewel in het leesgezelschap diverse categorieën lectuur worden 

gelezen, kiest Van Maanen daaruit over het algemeen reisverhalen, 

historische verhalen en actualiteit. Hij koopt op de jaarlijkse 

boekenveiling hoofdzakelijk recent verschenen lectuur wat geen 

verrassing behoeft te zijn aangezien de lectuur die circuleert in het 

leesgezelschap voor het grootste deel zeer recent op de markt is gebracht. 

Van Maanen lijkt geen nadrukkelijke voorkeur voor oorspronkelijk of 

vertaalde Franse of oorspronkelijk of vertaalde Nederlandsche lectuur te 

hebben, waarmee hij in zekere zin de algemene lijn van het 

leesgezelschap volgt: de verhouding tussen Franse en Nederlandse titels, 

zowel vertaalde werken als oorspronkelijke, is ongeveer half om half.
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V 

De lectuur die circuleert in leesgezelschappen 
 

 

 

 

 

 V.1 Inleiding 

e voornaamste reden om een leesgezelschap op te richten of 

aansluiting te zoeken bij een dergelijke vereniging, zo hebben 

we gezien, is de mogelijkheid om op een toegankelijke wijze 

lectuur in huis te halen. De wetten en reglementen van 

leesgezelschappen bieden verder aanwijzingen dat de sfeer 

die moet overheersen tijdens vergaderingen en de thematiek 

die in lectuur aanwezig moet zijn, aansluit bij de breed 

gedeelde maatschappelijke behoefte aan rust en eenheid. Die 

gemoedelijke sfeer in leesgezelschappen past ogenschijnlijk bij de 

specifieke maatschappelijke, staatkundige en culturele context van het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Er bestaan in de vroege 

negentiende eeuw allerlei opvattingen over het soort lectuur dat men in 

leesgezelschappen leest: van weinig smaak getuigend, van 

voorbijgaande waarde, vooral romans. Een naslagwerk of iets als een 

atlas zal bijvoorbeeld niet snel worden gekocht.1 Toch blijft de vraag wat 

voor boeken de leesgezelschappen daadwerkelijk in huis halen en dus: 

waar gaat de belangstelling van de lezende Noord-Nederlanders naar uit? 

  

 

V.2 Opvattingen over lectuuraanschaf van leesgezelschappen 

In de vroege negentiende eeuw worden leesgezelschappen bekritiseerd 

omdat ze slechts zouden kopen ‘hetgeen dagelijks nieuw uitkomt.’2 Dat 

is op twee manieren uit te leggen: de leden van leesgezelschappen zijn 

ofwel slechts uit op ‘wat iedereen al leest’, ofwel op zeer actuele lectuur. 

Een zinsnede uit een recensie in De vriend des vaderlands illustreert de 

eerste mogelijkheid. Een historische roman wordt door de recensent 

                                                 
1 De vriend des vaderlands; een tijdschrift toegewijd aan den roem en de welvaart 

van Nederland en in het byzonder aan de hulpbehoeftigen in hetzelve (1827) 4, 11. 
2 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 147. 

D 
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volledig de grond in getrapt. Ook deelt hij een sneer uit aan een ander 

tijdschrift waarin men dezelfde roman recenseerde. Daarover schrijft de 

recensent: 

 

Wij hebben u bescheiden het regt toegestaan, dit niet te hebben 

gelezen, dewijl gij, sinds lang het geluk naar waarde schattende, 

van betere Tijdschriften te bezitten, dit uit uw Leesgezelschap 

geweerd hebt, of ten minste, alleen uit hoofde uwer betrekkingen, 

het laatste gedeelte ervan laast, even als wij allen, om het nieuws 

van den dag, zoo menige ellendige Courant inzien.3 

 

Hoewel het citaat vooral een mening bevat van de recensent over het 

concurrerende tijdschrift, illustreert het ook de opvatting dat men in 

leesgezelschappen niet altijd volledige tijdschriften leest, maar enkel ‘het 

nieuws van den dag’. 

De lezers van lectuur die hun boeken en tijdschriften in handen 

krijgen via leesgezelschappen worden gerekend tot de groep lezers 

waarbij het meer om kwantiteit dan kwaliteit gaat: 

 

Datgene, hetwelk men het groote lezend publiek noemt, is die 

menigte, aan welke gewoonlijk de spijzen voor den geest wordt 

voorgediend en opgeschept door leesgezelschappen, 

leesbibliotheken en soortgelijke groote soeplepels, dewijl het hier 

meer op de hoeveelheid, dan wel op de hoedanigheid neerkomt.4 

 

Hoewel door kritische tijdgenoten de leden van leesgezelschappen 

worden ingedeeld bij het grote lezende publiek – waarmee allerminst iets 

positiefs wordt bedoeld – biedt nu juist interessante aanknopingspunten. 

Het ‘voordienen en opscheppen’ van lectuur bij leesgezelschappen 

gebeurt in ieder geval volgens een aantal wetten en reglementen welke 

nu aan bod komen. 

 

 

 

                                                 
3 De vriend des vaderlands; een tijdschrift toegewijd aan den roem en de welvaart 

van Nederland en in het byzonder aan de hulpbehoeftigen in hetzelve 1 (1834), 27. 
4 De Gids (1836) 502. 
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V.3 Beperkingen en voorwaarden voor lectuuraanschaf 

Voordat de aangeschafte lectuur wordt besproken, zal ik eerst kijken naar 

de opmerkingen over lectuur die leesgezelschappen in hun wetten en 

reglementen opnemen. Hebben de leden een richtsnoer aan de hand 

waarvan ze lectuur kiezen? De Noord-Nederlandse leesgezelschappen 

hanteren diverse regels met betrekking tot de aanschaf van lectuur en 

soms is er ook vastgelegd aan welke voorwaarden de lectuur moet 

voldoen om in aanmerking te komen voor aanschaf. De belangrijkste 

regels die van invloed zijn op de uiteindelijke aanschaf hebben 

betrekking op het voorkomen van controverse, de wijze van omgang met 

boekhandelaren, het al dan niet toestaan van het kopen van boeken in 

delen, het garant stellen voor de aanschaf van een boek na circulatie, de 

besluitvorming en het al dan niet aanschaffen van tijdschriften. Deze 

regels zal ik in deze paragraaf nader toelichten. 

Het komt bovendien voor dat de keuze van lectuur aan 

beperkingen of vereisten onderhevig zijn. In Leeuwarden wensen de 

leden bijvoorbeeld ‘werken over godsdienstige en zedelijke onderwerpen 

[…] het beste over die vakken in Nederland uitgegeven wordende’ aan 

te schaffen. Het Leidse leesgezelschap ‘Veritatis Ergo’, waar alleen 

studenten van de Leidsche Hoogeschool lid van mogen zijn, schaft enkel 

lectuur aan over theologie ‘en wat daarmee in verband staat.’5 Bij 

‘Legendo Discimus’ in Amsterdam mogen de leden nieuwe boeken ter 

lezing voorstellen, met als voorwaarde dat het geneeskundeboeken zijn 

en ze mogen in het Frans, Nederlands, Duits en Latijn geschreven zijn. 6 

In Hoorn zijn de leden verplicht jaarlijks voor minimaal drie en 

maximaal zes gulden aan boeken te bestellen.7 

 

 V.3.I Vermijden van controverse 

Niet alle boeken komen in aanmerking om te worden aangeschaft door 

een leesgezelschap. In Grijpskerk is men daar duidelijk over: 

                                                 
5 Wet van het leesgezelschap “Veritatis Ergo”, Leiden 1822, 1. 
6 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828. 
7 Waterlands Archief; 0528 Collectie Handschriften van het Historisch Genootschap 

J.A. Leeghwater te Beemster; 13 Gedrukt reglement van het Beemster leesgezelschap 

‘Nuttig en Aangenaam’ 1825. 
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In dit Leesgezelschap zullen geen boeken mogen gelezen worden 

welke aanleiding tot twist of oneenigheid kunnen geven; noch 

dogmatike, periodike of geneeskundige geschriften. In het 

algemeen zullen zulke werken gelezen worden welke voor de 

behoeften en omstandigheden der Leden het meest passende 

zijn.8 

 

Het ligt voor de hand dat twist en onenigheid niet tot de behoeften van 

de leden behoren, maar de expliciete benoeming van de ongewenstheid 

van boeken die daar aanleiding voor kunnen geven laat zien dat aan het 

vermijden van ruzie groot belang wordt gehecht. Ook in Oude Bildtzijl 

verzoeken leden om beperkingen. Kleermaker Tj. Hommes Sienstra 

vraagt in 1829 ‘om zo min mogelijk romans te kiezen’.9 

 Ook in ‘Tot Nut en Uitspanning’ uit Tholen is men helder over 

wat er niet mag worden gekozen: 

 

Geene godgeleerde, regtsgeleerde noch geneeskundige werken 

zullen ter lezing kunnen worden voorgedragen, met uitzondering 

echter van zoodanige redevoeringen of vertoogen als voor eene 

algemeene lectuur geschikt zijn. […] Er mogen in dit Gezelschap 

alleen voorgesteld worden werken in de Hollandsche taal 

geschreven.10 

 

Op basis van de lectuur die wordt geweerd in Tholen – religieuze, 

juridische, medische lectuur en lectuur in een andere taal dan de 

Nederlandse – is het niet vreemd dat er naast de reguliere 

leesgezelschappen specifiek voor die lectuur speciale leesgezelschappen 

bestaan. 

Over de manier waarop lectuur wordt gekozen zijn we voor wat 

betreft het ‘Eerste Leesgezelschap’ uit Dordrecht uitvoerig geïnformeerd 

dankzij de wetten uit 1813: 

 

                                                 
8 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 reglementen 

1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823. 
9 Norder, Ledige uren nuttig besteed, 71. 
10 Wetten voor het leesgezelschap te Tholen, onder de zinspreuk Tot nut en 

ontspanning, Dordrecht 1817, 12. 
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De boeken ter Leezing aan te kopen, zullen bestaan in 

Historische, Zedekundige, Poëtische, tijd, en ander werken van 

kunst & smaak, van welke den aankoper in der tijd, oordeeld de 

Leezing der Leeden waardig te zijn, zoo nogtans dat werken door 

meer dan één deel of stuk agtervolgt worden, eerst aan het 

Gezelschap ten vervolg zullen moeten voorgestelt en door 

Stemmingen goedgevonden worden te continueeren. 

 

Idem boeken in andere talen dan die der Nede[r]duitsche gedrukt, 

zullen zonder Stemming van het Gezelschap niet mogen 

Aangekogt worden, behalven eenige Fransche werken, welke aan 

twee Leden daartoe te benoemen, zullen worden ter hand gesteld, 

die na dat dezelve oordeelen voor ’t gezelschap geschikt te zijn 

zullen worden aangekogt.11 

 

In de praktijk komen bovenstaande bepalingen erop neer dat de directeur 

tegelijkertijd aankoper en eerste lezer van lectuur is. Die rol moet 

overigens wel, verplicht, door elk van de twaalf ‘ordinaire’ leden een jaar 

worden vervuld. De aankoper hoeft niet altijd actief op zoek te gaan naar 

boeken die in aanmerking komen voor aanschaf door het leesgezelschap. 

Boekhandelaren, zoals Blussé en Van Braam, bieden geregeld boeken 

‘ter visie’ aan, waarna de leden hierover overleggen.12 Het 

leesgezelschap verlaat zich voor de aanschaf van lectuur op twee 

boekhandelaren: Blussé en F. Boekee.13 

 Ondanks de duidelijke regels wordt op 21 oktober 1822 door een 

lid het volgende verzoek ingediend: ‘En werd den heer aankoper verzogt, 

zoortgelijk werk voor meisjes aan te kopen, indien zulks nog niet is 

geschiedt’. Hieruit kan worden afgeleid dat de leden van dit 

leesgezelschap niet de enige lezers van de lectuur zijn. Meerdere leden 

van hun huishoudens komen hier blijkbaar voor in aanmerking.14 Daarbij 

                                                 
11 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 1 Wetten en reglementen 

1813. 
12 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 8 Notulen van de 

ledenvergaderingen 1801 – 1862. 
13 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap;16 Registers houdende 

aantekening van de aangekochte en verzonden boeken 1830 – 1848. 
14 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 8 Notulen van de 

ledenvergaderingen 1801 – 1862. 
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moet wel worden opgemerkt dat het uitlenen van lectuur aan familieleden 

of personen buiten het leesgezelschappen in sommige leesgezelschappen 

expliciet, per wet of reglement, verboden is, zoals we al zagen op pagina 

193. In leesgezelschappen waar het uitlenen van lectuur niet aan banden 

is gelegd, kan de lectuurkeuze een bredere groep dan alleen de leden 

hebben bereikt. Maar zoals op dezelfde pagina aangegeven zijn ook in 

de gevallen dat er wel beperkingen zijn mogelijk méér mensen dan enkel 

de leden in aanraking gekomen met de lectuur. 

Over het algemeen lijken de beperkingen, voorwaarden en 

doelstellingen die leesgezelschappen in acht nemen met betrekking tot 

de aanschaf van lectuur de bedoeling te hebben conflicten te vermijden. 

Er wordt veelal nadrukkelijk gekozen voor lectuur in de Nederlandse taal 

en boeken die meningsverschillen in de kaart spelen worden geweerd. 

Toch zijn die meningsverschillen onvermijdelijk. In het katholieke 

tijdschrift De morgenstar schrijft een redacteur: 

 

Er zijn lieden, die beweren, dat [godsdienstige geschriften, vooral 

dezulke, die van eenen polemyken aard] tegenwoordig ontijdig 

en ongepast zouden zijn; dat zij geschikt zouden wezen, om 

verdeeldheid, onverdraagzaamheid en zelfs verbittering aan te 

kweeken. En evenwel zijn diergelijke geschriften in den 

bescheiden en overtuigenden toon der waarheid opgesteld, 

tegenwoordig welligt meer dan ooit, eene dringende behoefte. 

Om zich hiervan te overtuigen, behoeft men slechts de 

protestantsche maandwerken  te lezen, die over het algemeen te 

weinig bij onze geestelijkheid bekend zijn, en in 

leesgezelschappen, koffijhuizen en sociëteiten, maar al te veel 

door Catholijken gelezen worden, zonder dat zij ergens eene 

wederlegging aantreffen van artikelen, waarin onze Godsdienst 

op de smadelijkste wijze behandeld, en in een hatelijk  of 

bespottelijk, maar altoos valsch daglicht wordt geplaatst.15 

 

Zoals uit het citaat duidelijk wordt, is men in katholieke hoek ontevreden 

over de dominantie van protestantse tijdschriften in leesgezelschappen 

en andere verenigingen. Het katholicisme wordt daarin negatief 

behandeld en de auteur van bovenstaande tekst beklaagt zich erover dat 

                                                 
15 De morgenstar (1832), 284. 
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– ondanks het maatschappelijke klimaat waarin godsdienstige polemiek 

als ongepast wordt ervaren – er geen reactie komt in de vorm van 

katholieke tijdschriften. 

 Dat religie een heikel punt is blijkt ook uit de wetten van een 

leesgezelschap uit Breda waar ‘geene leerstellige’ boeken worden 

aangeschaft.16 . Ook in Makkum is men duidelijk over wat wenselijk is: 

‘Geene boeken zullen worden aangenomen welke handelen over 

onderwerpen, die tusschen de onderscheidene Christelijke gezindheden 

in geschil staan. Dit laat zich mede toepassen op politieke geschillen.’17 

 

 Censuur 

Een andere manier om controverse te vermijden of in het geval van 

controverse een oplossing te zoeken, is een vorm van censuur op 

aangeschafte lectuur. Zo vindt er in ’s-Hertogenbosch bij leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’ censuur plaats. Een zekere heer Willebois wordt in 

1821 gedwongen tegen één derde van de aankoopprijs het door hem 

voorgestelde L’Italie van de Ierse schrijfster Lady Morgan terug te kopen 

zodat het niet in circulatie komt.18 Het boek bevat, zo luidt de kritiek: 

‘eenige beschimpingen op den Roomsch Catholijken Godsdienst’.19 

 In 1823 wensen ze bij hetzelfde leesgezelschap Annales 

belgiques des sciences, arts et littératures niet rond te sturen, omdat het 

‘onbetamelijke verzen in het laatste stukje’ bevat.20 Met Cécile ou les 

passions van Étienne Jouy gaan ze nog wat radicaler te werk: die wordt 

vernietigd, vanwege onzedelijkheid.21 

Naar aanleiding van de Belgische Afscheiding is het ten dele 

duidelijk wat de leden van ‘Legendo Discimus’ wél willen lezen en waar 

                                                 
16 Reglement, of wetten voor het lees-gezelschap, opgericht in october 1790, bij 

nadere herziening vastgesteld in september 1815, Breda 1815, 9. 
17 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
18 Morgan, L’Italie. 
19 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
20 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
21 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
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ze dat vandaan halen. In 1830 is er enige tijd geen vergadering geweest, 

waarna de vergadering op 8 januari van 1831 als volgt aanvangt: 

 

de commissaris directeur verschoont zich in lange gene 

vergadering te hebben belegt uit hoofde der tijdsomstandigheden 

waar in wij verkeren, en welke hun hebben doen denken dat de 

Leden, weinig genoegen zouden gehad hebben om te vergaderen; 

dat zij zoo veel mogelijk was, bij het ophouden der communicatie 

uit Brugge en Luik, had voorzien in de behoefte van Boeken, en 

voornemens was verder daar voor te zorgen, door in 

Correspondentie te treden met een boekverkoper in Rotterdam.22 

 

Blijkbaar zorgt de Belgische Afscheiding voor een negatieve stemming: 

de notulen laten zien dat de leden ‘weinig genoegen’ hebben om bij 

elkaar te komen. Het gaat in ‘Legendo Discimus’ dus niet alleen om het 

lezen van boeken, maar ook om een zekere mate van prettige omgang 

met elkaar. 

Als de leden in 1831 weer bij elkaar komen, verzoeken zij de 

directeur vervolgens om lectuur over de ontwikkelingen van het leger en 

de actuele gebeurtenissen in het zuiden aan te schaffen. Tevens wordt 

besloten dat brochures over de actualiteit voor de duur van twee dagen 

mogen worden gelezen.23 

In Wijk besluiten de leden om geen aantekening te maken van 

hun bezwaren: ‘Er kwam, uit het gelezene, eene en andere aanmerking 

voor, die men echter goedvond, van hier onaangetekend te laten’.24 

 

Garantiestelling 

In de meeste leesgezelschappen mogen leden lectuur ter lezing 

voorstellen en niet uitsluitend het bestuur of de directeur. Het voorstellen 

van lectuur op individuele titel is dan wel aan regels gebonden die ervoor 

zorgen dat een individueel lid niet te veel een persoonlijk stempel kan 

                                                 
22 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
23 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
24 Het Utrechts Archief; 24-3 Nederlandse hervormde classis (Rhenen)-wijk; 266 Acta 

met reglement van de ring en het daaraan verbonden leesgezelschap 1821 en 

rekeningen van de questor 1816 – 1826, 1816 – 1840. 
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drukken op de aanschaf van boeken. Het wordt dankzij deze regels 

impliciet duidelijk gemaakt dat persoonlijke, eigen smaak een 

risicofactor is in leesgezelschappen. Op deze manier proberen 

leesgezelschappen ervoor te zorgen dat onderlinge smaakverschillen niet 

tot onenigheid zullen leiden, terwijl tóch de ruimte wordt geboden voor 

individuele inbreng. 

Een lid van het leesgezelschap in Zuid-Hollandse IJsselmonde 

mag lectuur voorstellen onder voorwaarde dat diegene het boek voor de 

helft van de aankoopprijs zal kopen tijdens de jaarlijkse boekenveiling, 

mits niemand anders het boek wil kopen voor een hogere prijs. Voor het 

boek wordt aangeschaft, moet nog wel drie kwart van het aantal leden de 

aanschaf goedkeuren. Daarbij komt dat als een boek meer dan zes gulden 

kost, voor de aanschaf de kas van het leesgezelschap wordt aangewend.25 

Elk lid betaalt op die manier mee aan de aan te schaffen lectuur. Het is 

aannemelijk dat de leden in ieder geval geen zwaarwegende bezwaren 

hebben tegen de boeken waar ze aan moeten meebetalen. In Rotterdam 

zijn leden niet slechts vrij om boeken ter lezing voor te stellen; het wordt 

zelfs van ze verwacht. Uiteindelijk moet dan wel een meerderheid van 

de leden de uiteindelijke aanschaf goedkeuren. Verder mag naast 

Nederlandse ook Franse lectuur worden voorgesteld.26  

Net als in ’s-Hertogenbosch moet een lid dat in Amsterdam een 

voorstel doet voor een specifieke titel voor de helft van de prijs van het 

boek garant staan tijdens de jaarlijkse boekenveiling.27 Als een lid in 

Grijpskerk een boek voorstelt moet ook hij het boek tijdens de jaarlijkse 

boekenveiling overnemen voor ten minste de helft van de inkoopprijs.28 

In Leens moeten leden voorgestelde en goedgekeurde boeken zelfs op 

persoonlijke titel bestellen.29 

                                                 
25 Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente 

IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het leesgezelschap onder de zinspreuk 

‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde. 
26 Stadsarchief Rotterdam; 185 Societe de Lecture Utile et Agreable; 2 Reglement. 
27 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828. 
28 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823 – 1914. 
29 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
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 Een meerderheid beslist 

Een andere manier om ervoor te zorgen dat de aangeschafte lectuur 

aansluit bij of niet te veel afwijkt van de normen en waarden van de leden 

ligt besloten in de wetten die bepalen dat de leden over de lectuur mogen 

stemmen. Door vast te leggen dat een meerderheid van de leden positief 

moet stemmen over voorgestelde lectuur, dragen leesgezelschappen zorg 

voor zo weinig mogelijk onenigheid over de lectuuraanschaf. 

Zowel in Rotterdam als in het Friese Makkum, moet ten minste 

driekwart van de leden positief oordelen over lectuur dat door een lid is 

voorgesteld. Daarnaast legt tijdens de vergadering de directeur een aantal 

boeken aan de leden ter keuze voor, uit een selectie die de boekverkoper 

hem toestuurt. Hierover wordt daarna gestemd. 30 Het staat ook de leden 

van het leesgezelschap in het Groningse Nieuw-Scheemda vrij om 

boeken ter lezing voor te stellen, maar die moeten dan wel door een 

meerderheid van de leden worden goedgekeurd.31 

 

 V.3.II Omstandigheden en specifieke lectuur 

De keuze van lectuur in leesgezelschappen komt mede tot stand onder 

invloed van het beschikbare aanbod van boekhandelaren. Om willekeur 

in de lectuuraanschaf tegen te gaan, wordt ook over de omgang met 

boekhandelaren in diverse leesgezelschappen gesproken. 

Het eerder genoemde ‘Legendo Discimus’ uit Amsterdam betrekt 

boeken en tijdschriften van diverse boekhandelaren. Zo wordt op 16 

januari 1816 besloten om een abonnement op een niet nader genoemd 

tijdschrift niet langer af te nemen bij boekhandelaar L. van Es, maar om 

over te gaan tot een abonnement bij Müller en Comp., zonder de reden 

voor deze wijziging in de notulen op te nemen.32 Boekhandelaar J.K. van 

den Abeelen laat het Amsterdamse leesgezelschap tussen 9 en 23 

                                                 
30 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
31 Groninger Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 

1972; 1 Register houdende reglementen 1822. 
32 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 315 Notulen 11 

november 1811 – 8 april 1816 met naam- en adreslijstje van leden. 
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december 1816 weten dat een boek dat de leden ter lezing hebben 

goedgekeurd, niet meer in zijn voorraad aanwezig is. Op 4 augustus 1817 

besluiten de leden om voor een boek bij boekhandelaar C.G. Sulpke in 

te tekenen. De secretaris van het leesgezelschap ontvangt van Müller en 

Comp. een catalogus van boeken, Verzeichnis von Bücher.33 Dezelfde 

boekhandelaar stuurt in 1819 een brief om het leesgezelschap te 

verzoeken hun abonnement te verlengen op een tijdschrift dat zij bij hem 

afnemen. Hiermee gaan de leden van het leesgezelschap op 6 december 

1819 akkoord. In 1826 laat boekhandelaar Eijken weten dat hij nog op 

een betaling van het leesgezelschap wacht.34 

In Tholen ontvangt het leesgezelschap eveneens een catalogus 

met het overzicht van nieuw uitgekomen boeken van de boekhandelaar 

waarmee zaken wordt gedaan. Deze catalogus wordt elke vergadering 

aan de leden voorgelegd, zodat ze ze op basis daarvan hun keuze voor 

nieuwe lectuur kunnen bepalen.35 Mogelijk wordt met deze catalogus de 

Naamlijst van Saakes bedoeld. 

Het lijkt erop dat boekhandelaren dus met elkaar concurreren om 

de gunsten van leesgezelschappen; althans: in plaatsen waar er meerdere 

boekhandelaren zijn. Het toesturen van catalogi, het tegen een 

concurrerende prijs aanbieden van tijdschriften en het simpelweg 

verzoeken tot afname van een abonnement door boekhandelaren, hebben 

zo invloed op de uiteindelijke keuze van lectuur door leesgezelschappen. 

In Barneveld is hier geen sprake van: daar kopen de leden enkel hun 

boeken bij De Erven Gartman uit Amsterdam, waar de oprichter van het 

leesgezelschap eerst heeft gewoond.36 

 

  

                                                 
33 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 315 Notulen 11 

november 1811 – 8 april 1816 met naam- en adreslijstje van leden. 
34 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 316 Notulen 22 

april 1816 – 20 november 1820. 
35 Wetten voor het leesgezelschap te Tholen, onder de zinspreuk Tot nut en ontspanning, 

Dordrecht 1817, 6. 
36 Gemeentearchief Barneveld; Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register 

houdende notulen van vergaderingen, 1807-1859. 
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Boeken in delen 

Soms hebben de beperkingen die leesgezelschappen zichzelf intern 

opleggen betrekking op specifieke boeken. Zo blijkt uit een regel van het 

uit Dordrecht afkomstige ‘Utile et Jucundum’. Naar aanleiding van het 

voorstel van een lid om Verhandeling over de Nederduytsche tael- en 

letterkunde opzigtelyk de zuydelyke provintien der Nederlanden van de 

Vlaming Jan Frans Willems aan te schaffen, wordt op 5 maart 1819 tot 

een nieuwe regel besloten. De Verhandeling mag niet op de lijst gezet 

omdat deze in delen wordt uitgegeven.37 Slechts in één deel uitgebrachte 

boeken komen voor stemming in aanmerking. In de nagelaten 

documenten van het leesgezelschap is geen verklaring voor deze 

beslissing te vinden, maar wellicht heeft het te maken met een wens om 

eerst de volledige inhoud van een boek te keuren, voordat het wordt 

aangeschaft.  

 In IJzendijke wordt Kruiwagens van Maria Edgeworth op 6 

januari 1816 weer teruggestuurd naar boekhandelaar S. van Benthem. De 

leden van het leesgezelschap besluiten de boekhandelaar te laten weten 

dat ze weer interesse hebben in het boek zodra deze volledig verschenen 

is.38 In Alkmaar ziet men af van boeken die ‘te omslagtig wordende’, 

waarmee ze boeken bedoelen die in te veel delen verschijnen.39 

Met deze regels gaan de leesgezelschappen in tegen het 

vermoeden dat juist uitgaven in delen interessant zijn voor 

leesgezelschappen, omdat ze daarmee zoveel mogelijk aansluiten bij de 

actualiteit op de boekenmarkt, zoals besproken op pagina’s 283 tot 286. 

 

 Tijdschriften 

De aanschaf van tijdschriften is in leesgezelschappen eveneens aan 

regels gebonden. Er wordt in de notulen bijvoorbeeld vastgelegd dat 

slechts één enkele titel welkom is of er worden voorwaarden gesteld aan 

de levering van tijdschriften. 

De leden van het leesgezelschap in Leens besluiten als enige 

tijdschrift de Vaderlandsche letter-oefeningen te kopen, hoewel 

                                                 
37 Regionaal Archief Dordrecht; 362 Leesgezelschap ‘Utile et jucundum’;1 Notulen 

van de ledenvergaderingen 13 februari 1813 – 13 februari 1830. 
38 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864. 
39 Regionaal Archief Alkmaar; 10.6.7.014 Archief van het Leesgezelschap Leeslust 

Baart Kunde te Alkmaar; 1 Wetten van het leesgezelschap 16 augustus 1820. 
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volledige, gebonden jaargangen van andere tijdschriften in theorie ook 

welkom zijn.40 Dat ze uiteindelijk meer titels aanschaffen blijkt uit de 

tabel in Bijlage VII.  Als tijdschriften acht het leesgezelschap in 

IJsselmonde in ieder geval de volgende acceptabel voor aanschaf: 

Letterkundig Magazijn, Algemeen letterlievend maandschrift, 

Vaderlandsche letter-oefeningen, De recensent der recensenten en 

Christelijk maandschrift voor den beschaafden stand.41 

Het leesgezelschap van de Ring Wijk is zo te spreken over de 

Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering van den 

eeredienst, het leeraarsambt en kerkelijk bestuur dat de leden besluiten 

om de uitgever van het tijdschrift, H.C.A. Thieme, schriftelijk hun 

genoegen te betuigen.42 

 Over het algemeen lijkt het erop dat bij de beslissing om bepaalde 

tijdschriften al dan niet aan te schaffen, dezelfde inhoudelijke motieven 

worden gehanteerd als met betrekking tot boeken. 

 

Nu de randvoorwaarden voor de aanschaf van lectuur zijn aangestipt, is 

het zaak om op titelniveau te gaan kijken naar wat er in de 

leesgezelschappen op tafel komt. Welke soorten lectuur zijn dat en in 

hoeverre sluit die keuze aan bij de het huidige beeld over de 

boekenwereld tussen 1815 en 1830? Om dit na te gaan worden de in 

hoofdstuk I gesignaleerde trends op de boekenmarkt onderzocht. 

 

 

V.4 Trends in lectuuraanschaf 

Om deze vragen te beantwoorden wordt het gezamenlijke corpus lectuur 

onderzocht van de 22 leesgezelschappen waarvan nog archiefmateriaal 

bewaard is gebleven over hun lectuuraanschaf. Het gaat hierbij om de 

volgende leesgezelschappen: 

 

                                                 
40 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
41 Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente 

IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het leesgezelschap onder de zinspreuk 

‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde. 
42 Het Utrechts Archief; 24-3 Nederlandse hervormde classis (Rhenen)-wijk; 266 Acta 

met reglement van de ring en het daaraan verbonden leesgezelschap 1821 en 

rekeningen van de questor 1816 – 1826, 1816 – 1840. 
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1. Leesgezelschap (Grijpskerk) 

2. Leesgezelschap (Leens) 

3. Leesgezelschap ‘Amica Veritas’ (Leeuwarden) 

4. Leesgezelschap ‘Leest, Leert en Betracht’ (Leeuwarden) 

5. Leesgezelschap (Barneveld) 

6. Leesgezelschap ‘Leeslust Baart Kunde’ (Alkmaar) 

7. Leesgezelschap ‘Tot Meerder Oeffening’ (Hoorn) 

8. Eerste leesgezelschap (Dordrecht) 

9. Leesgezelschap (Waddinxveen) 

10. Leesgezelschap ‘De Eendragt’ (Den Haag) 

11. Leesgezelschap ‘Oefening’ (onbekend) 

12. Leesgezelschap ‘Oefening baart Verlichting’ 

(Gorinchem) 

13. Leesgezelschap ‘Onderlinge Vriendschap’ 

(Sommelsdijk) 

14. Leesgezelschap ‘Utile et Jucundum’ (Dordrecht) 

15. Leesgezelschap ‘Daar Vrede Bloeid Ook Vriendschap 

Groeid’ (Cadzand) 

16. Leesgezelschap ‘Liefde voor Waarheid en Deugd’ 

(IJzendijke) 

17. Leesgezelschap ‘Legendo Discimus’ (’s-Hertogenbosch) 

18. Leesgezelschap ‘Tot Nut en Uitspanning’ (Grave) 

19. Leesgezelschap ‘Voor Wetenschap en Deugd’ 

(Steenbergen) 

20. Leesgezelschap Classis Dordrecht, Ring Dordrecht 

(Dordrecht) 

21. Leesgezelschap Classis Rhenen, Ring Wijk (Utrecht) 

22. Leesgezelschap van godsdienstige geschriften te 

Leeuwarden (Leeuwarden) 

 

De meeste leesgezelschappen kopen slechts Nederlandstalige lectuur, 

maar er zijn ook enkele – meer elitaire – leesgezelschappen die daarnaast 

Franstalige lectuur aanschaffen. Leesgezelschappen die enkel of bijna 

alleen maar Engelse boeken aanschaffen zijn er ook.43 Deze 

leesgezelschappen vormen echter een uitzondering. Om de 

                                                 
43 Nationaal Archief; 2.21.220 Ragay; 34 Kasboek van het leesgezelschap, opgericht 

te Den Haag, tot het kopen en lezen van Engelse werken. 
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lectuuraanschaf van verschillende leesgezelschappen te kunnen 

vergelijken, is er voor gekozen om enkel de Nederlandstalige 

lectuuraanschaf te bestuderen, zowel oorspronkelijk als vertaald. 

In afbeelding 6 zien we een pagina uit een notulenboek zoals 

leesgezelschappen die bijhouden. Op de pagina is een aantal titels te zien 

van boeken en tijdschriften die de leden aanschaffen en voor welke prijs 

ze zijn verkocht tijdens de jaarlijkse verplichte boekenveiling. Op 

zichzelf zeggen zulke titels niet veel: een lange lijst titels van boeken en 

tijdschriften is niet meer dan dat. Om uitspraken te kunnen doen over de 

aangeschafte en waarschijn-

lijk gelezen lectuur, heb ik 

ervoor gekozen om de lange 

lijsten met titels naast de 

bevindingen van recent 

onderzoek te leggen. Door zo 

consumptie te vergelijken 

met wat we van de produc-

tiezijde weten, is misschien 

na te gaan in hoeverre er 

belangstelling bestaat voor 

actuele thema’s. Die thema’s 

zijn, zoals in de hoofdstuk I 

genoemd: 

 

 Vaderlandse helden 

 Nederlandse literatuur en 

literatuurgeschiedenis 

 Nieuwe edities van oude 

Nederlandse literatuur 

 Huiselijkheid 
 

 

Afbeelding 11: Een pagina uit het notulenboek van ‘Leest, Leert en Betracht’ uit 

Leeuwarden. 
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Volgens onderzoekers als Jensen en Petiet is er in de Noord-Nederlandse 

literatuur zoals eerder aangegeven tussen 1815 en 1830 een grote 

belangstelling voor de vaderlandslievende teksten. Daar zijn ook 

aanwijzingen voor. Een tijdgenoot maakt bijvoorbeeld de koppeling 

tussen het belang van vaderlandslievende teksten en leesgezelschappen, 

zo is te lezen in de Arnhemsche courant van 1831. Hij raadt iedereen aan 

het ‘echt nationale werk’ Hollands Leeuw ontwaakt van Immerzeel aan 

te schaffen en roept uitgevers-boekhandelaren op de prijs van het werk 

vooral niet te verhogen, zodat minvermogenden en leesgezelschappen 

niet worden afgeschrikt het boek te kopen.44 

Interessant is ook de dan actuele samenvoeging van Noord en 

Zuid. We hebben al gezien dat noordelijke uitgevers in beperkte mate 

over de voormalige grenzen heen kijken en dat zuidelijke auteurs niet 

sterk vertegenwoordigd zijn op de noordelijke boekenmarkt. Noordelijke 

recensenten bestempelen de zuidelijke productie aanvankelijk zelfs als 

pover.45 In een vergelijking tussen de Nederlandsche en de Belgische 

Muzen-almanak in 1826 is de toon al aardig wat milder: 

 

Ja, wij verblijden ons hartelijk over dezen Belgischen Muzen-

Almanak, welke ons het vooruitzigt opent op eene inniger 

verbroedering van Noord en Zuid, op eenen hoogeren bloei onzer 

Letterkunde, en die reeds bij de eerste verschijning zoo degelijk, 

zoo echt Nederlandsch optreedt.46 

 

Ondanks deze verbroederende woorden, is er ontegenzeggelijk een 

zekere spanning als gevolg van de samenvoeging van Noord- en Zuid-

Nederland. Die spanning roept de vraag op of er in Noord-Nederland 

sprake is van (opvallende) aandacht voor Zuid-Nederland en de 

bewoners als nieuwe ‘natie-genoten’. In de vergelijking van de 

‘leeslijsten’ van leesgezelschappen met de in recente studies bestudeerde 

literatuur houd ik rekening met deze spanning.  

                                                 
44 Arnhemsche courant (22-10-1831) 133, 3. 
45 Willem van den Berg en Piet Couttenier, ‘Elk met zijn hoge hoed zijn eigen hoge 

hoed. Noord en Zuid in de negentiende eeuw’, in: Ralf Grüttemeier en Jan Oosterholt 

red., Een of twee Nederlandse literaturen? Contacten tussen de Nederlandse en 

Vlaamse literatuur sinds 1830, Leuven 2008, 12-13. 
46 Vaderlandsche letter-oefeningen (1826), 39-40. 
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Zoals in de inleiding aangegeven, speelt zich in de vroege 

negentiende een ongeleid beschavingsoffensief af dat de nationale smaak 

en cultuur gestalte geeft. In boeken en op het toneel worden eenvoud, 

huiselijkheid en bescheidenheid gepresenteerd als dwingende deugden 

en nastrevenswaardig voor iedereen.47 In de lijsten zal ik nagaan of er 

een uitgesproken voorkeur is voor lectuur waarin zulke nationale normen 

en waarden nadrukkelijk een rol spelen. De productie van 

vaderlandslievende teksten en de ogenschijnlijk alomtegenwoordige 

landelijke sfeer van nationale harmonie, voedt de verwachting dat 

leesgezelschappen ook een voorliefde aan de dag leggen voor 

vaderlandslievende teksten. Immers: ‘Nationalisme, vaderlandsliefde en 

heldenverering waren voor de negentiende-eeuwse Nederlander even 

vanzelfsprekend als ademen, lopen en bewegen.’48 Bescheidenheid, zo’n 

typisch vaderlandse waarde, is volgens tijdgenoot Loosjes ‘eene 

loffelijke eigenschap, eene meerdere bescheidenheid van alle pralerij 

afkeerig, die den Nederlander boven alle andere volken onderscheidt.’49 

Er vindt een bezinning plaats op de eigen, nationale identiteit en er wordt 

herinnerd aan het roemruchte verleden dat een in omvang beperkt land 

heeft bereikt.  

Voor alle 22 Noord-Nederlandse leesgezelschappen waarvan nog 

archiefmateriaal is bewaard over hun lectuuraanschaf ga ik na in welke 

mate de trends die in hoofdstuk I zijn geïdentificeerd – vaderlandse 

helden, literair erfgoed, huiselijkheid en nieuwe edities van oude 

Nederlandse teksten – op hun belangstelling kunnen rekenen. 

 

V.4.1 Vaderlandse helden in leesgezelschappen? 

Voor een antwoord op de vraag of uitgesproken nationalistische werken 

met een hoofdrol voor vaderlandse helden op belangstelling kunnen 

rekenen, heb ik ervoor gekozen om de ‘leeslijsten’ van 

leesgezelschappen te vergelijken met een door Jensen samengestelde 

hoeveelheid lectuur met nadrukkelijk nationale thematiek: 31 

                                                 
47 N.C.F. van Sas, ‘Eenvoud. Heimwee naar een vaderlandse deugd’, in: Idem, De 

metamorfose van Nederland. Van oude orde naar nieuwe moderniteit 1750-1900, 

Amsterdam 2005, 602. 
48 Jensen, Verheerlijking van het verleden, flaptekst. 
49 Vincent Loosjes, Gedenkschriften wegens het vierde eeuwgetijde van de uitvinding 

der boekdrukkunst door Lourens Janszoon Koster, van stadswege gevierd te Haarlem 

den 10 en 11 julij 1823, Haarlem 1824, 3-4. 
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toneelstukken (1810-1829), twaalf poëziebundels (1810-1829) en 

zeventien romans (1809-1830), allemaal over of met vaderlands-

historische helden.50 In totaal zijn dit dus zestig titels, die ik heb 

opgenomen in Bijlage I. Afgezet tegen de 16.647 titels die in totaal tussen 

1815 en 1830 in Noord-Nederland verschijnen, maakt dit aantal 0,4% uit 

van het totale lectuuraanbod. Er is naast deze specifieke 

vaderlandslievende lectuur dus nog een bijzonder ruime keuze voor 

andere lectuur mogelijk. Desalniettemin is het interessant te weten: is 

deze lectuur aangeschaft door leesgezelschappen in het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden en is de lectuur een groot of klein onderdeel 

van het totale corpus aangeschafte lectuur? 

 

 De aanschaf nader bekeken 

Bij het leesgezelschap van de Ring Dordrecht wordt geen lectuur gekocht 

die op de lijsten voorkomt. Er worden desondanks tussen 1815 en 1830 

134 drukwerken aangeschaft. De leden van het Dordtse ‘Eerste 

Leesgezelschap’ kopen wel vaderlands-historische lectuur:  

 

 De admiraal De Ruiter te Napels van M. Westerman uit 1815  

 Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn van A. Loosjes uit 

1816 

 

Deze twee titels verschijnen beide in de beginjaren van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden, maar maken samen nog geen 1% uit van 

het door het Dordtse gezelschap totale aantal aangeschafte werken van 

208.51 Eveneens in Dordrecht, bij ‘Utile et Jucundum’, worden ook twee 

titels aangeschaft:  

 

 Montigni van H.H. Klijn uit 1821 

 De heldendood van Michiel Adriaanszoon de Ruyter van H.H. 

Klijn uit 1823 

 

Deze twee werken zijn halverwege de periode 1815-1830 gepubliceerd. 

De leden van ‘Utile et Jucundum’ kopen in totaal in deze periode 330 

                                                 
50 Jensen, Verheerlijking van het verleden, 219-220, 222 en 224, zie Bijlage I. 
51 Regionaal Archief Dordrecht; 274 Ring Dordrecht van de classis Dordrecht van de 

Nederlands hervormde gemeente; 1 Notulen van de ringvergaderingen 1816 – 1849. 
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boeken en tijdschriften.52 De vaderlandslievende lectuur is ook nog geen 

1% van hun totale aanschaf. Verder valt op dat ze het fel orthodoxe, 

antirevolutionaire Krekelzangen van de Oranjegezinde Willem 

Bilderdijk aanschaffen. 

In Leens schaffen de leden de volgende vaderlands-historische 

lectuur over helden aan:  

 

 De Hollandsche natie van J.F. Helmers uit 1812 

 De laatste zeetogt van den admiraal de Ruiter van A. Loosjes uit 

1812 

 Het leven van Hillegonda Buisman van A. Loosjes uit 1814 

 Frans Naerebout van J.L. Nierstrasz jr. uit 1826 

 De hut aan de grenzen van C. Bok eveneens uit 1826 

 

In totaal dus vijf boeken, waarbij het opvalt dat drie daarvan in de 

beginjaren van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zijn 

aangeschaft en de overige twee tegen het einde van de periode. Afgezet 

tegen het totale aantal aangekochte boeken en tijdschriften in deze 

periode, 371, is het iets meer dan 1%.53 Eveneens in de provincie 

Groningen, in het leesgezelschap van Grijpskerk, worden vier werken 

van Cornelis Bok gekocht:  

 

 Vooringenomenheid en vooroordeel uit 1826 

 De hut aan de grenzen uit 1826 

 De witte paal, of Jenne uit 1828 

 De roebel van czaar Peter uit 1830 

 

Bovendien kopen ze De schildknaap van M.J. de Neufville. Deze vijf 

boeken met vaderlands-historische lectuur maken bijna 4% uit van hun 

totale lectuuraanschaf van 134 boeken en periodieken.54 

                                                 
52 Regionaal Archief Dordrecht; 362 Leesgezelschap ‘Utile et jucundum’;1 Notulen 

van de ledenvergaderingen 13 februari 1813 – 13 februari 1830. 
53 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
54 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 notulen 

van de ledenvergaderingen 1823 – 1914. 
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De Zeeuwen in Cadzand schaffen voor hun leesgezelschap 

minder lectuur van de lijsten aan dan in Grijpskerk en Leens: 

 

 De laatste zeetogt van den admiraal de Ruiter van A. Loosjes uit 

1812 

 Het leven van Hillegonda Buisman van A. Loosjes uit 1814 

 

Beide boeken zijn gekocht in de beginjaren van het nieuwe koninkrijk. 

Ze zijn samen goed voor net iets meer dan 1% van het totale aantal van 

155 aangeschafte boeken en tijdschriften. Verder valt op dat ze Het leven 

van Maurits Lijnslager van Loosjes uit 1808 pas na 1815 kopen.55 In 

Noord-Brabant, althans in Steenbergen, koopt men enkel De heldendood 

van Michiel Adriaanszoon de Ruyter van Klijn. Dat is op een totaal van 

345 titels nog geen 0,5%.56 Op Goeree-Overflakkee, bij ‘Onderlinge 

Vriendschap’ in Sommelsdijk, schaffen de leden de volgende titels aan: 

 

 Het leven van Hillegonda Buisman van A. Loosjes uit 1814 

 Het leven van Maurits Lijnslager van A. Loosjes uit 1826 

 Het heidensche Bosch van C. Bok uit 1829 

 

Op 102 titels maken de werken met vaderlandse helden 3% uit, hetgeen 

veel is in vergelijking met de eerder genoemde leesgezelschappen.57 

 

                                                 
55 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
56 Het Markiezenhof Historisch Centrum; 949 Archief van het Leesgezelschap Voor 

Wetenschap en Deugd te Steenbergen; 3 Notulen van de vergaderingen 1809 – 1832. 
57 Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap 

Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek. 
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Diagram 1: Lectuur met vaderlandse helden in totaal en afgezet tegen het corpus 

van leesgezelschappen. 

In het leesgezelschap van IJzendijke, het leesgezelschap voor 

godsdienstige geschriften te Leeuwarden, het leesgezelschap in 

Waddinxveen en ‘Legendo Discimus’ uit Den Bosch circuleren in het 

geheel geen boeken met vaderlandse helden.58 

De leden van ‘De Eendragt’ uit Den Haag besluiten de volgende titels 

van de lijsten te kopen:  

 

 Het leven van Robert Hellemans van A. Loosjes uit 1815 

 Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn van A. Loosjes uit 

1816 

 De heldendood van Michiel Adriaanszoon de Ruyter van H.H. 

Klijn uit 1823 

                                                 
58 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864; Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 347 Verzameling 

handschriften, afkomstig van de Provinciale Bibliotheek; 433 Notulen- en kasboek 

van het Leesgezelschap van godsdienstige geschriften te Leeuwarden; Groene Hart 

Archieven; 0501 Archief van het Leesgezelschap Waddinxveen; 1 Notulen 1821, 

1822; Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
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 Emilia van Rozenheim van A.B. van Meerten-Schilperoort uit 

1828 

 

Twee van de boeken zijn in het beginjaar van het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden gepubliceerd, één boek ziet halverwege deze periode 

het licht en het laatste boek tegen het einde van die tijdspanne. In totaal 

schaffen de leden 822 boeken en tijdschriften aan, waarvan 416 in het 

Nederlands en 406 in het Frans, niet vertaald. De lectuur van de lijsten 

betreft bijna 1% van het door de leden van ‘De Eendragt’ totale aantal 

aangeschafte Nederlandse titels.59 Hoewel de leden van ‘De Eendragt’ 

aantoonbaar uit hogere sociale kringen komen dan de leden van de meest 

andere leesgezelschappen blijkt de omvang van hun lectuuraanschaf wat 

betreft expliciet vaderlands-historische thematiek naar verhouding 

vergelijkbaar met de andere leesgezelschappen. Van lectuurdifferentiatie 

is dus geen sprake: ook in Den Haag betreft dit corpus nog geen 

procentpunt. Van sociale differentiatie is er evident wel sprake, wat de 

vermoedens van eerdere onderzoekers zoals aangegeven op pagina’s 112 

tot 115 bevestigt. 

 In Gorinchem, bij ‘Oefening baart Verlichting’ koopt men: 

 

 De heldendood van Michiel Adriaanszoon de Ruyter van H.H. 

Klijn uit 1823 

 Filips van Egmond van H.H. Klijn uit 1826 

 Frans Naerebout van J.L. Nierstrasz jr. uit 1826 

 Het kasteel Rozenlust, of De familie Reinhart van G. Stam uit 

1825-1827 

 De hut aan de grenzen van C. Bok uit 1827 

 De witte paal, of Jenne van C. Bok uit 1828 

 Emilia van Rozenheim van A.B. van Meerten-Schilperoort uit 

1828 

 Nederlandsche legenden van J. van Lennep uit 1828-1839 

 De schildknaap van M.J. de Neufville uit 1829 

 

  

                                                 
59 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 1 Minuten van 

notulen 28 december 1795 – 25 maart 1903. 
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Afbeelding 12: Titelblad van De laatste zeetogt van Loosjes. 

 

[…] Nu kliefde Neêrlands vloot het schuimend veld der baren, 

En ’t oog des schepelings, dat op ’s Lands ree bleef staren, 

Ontzonk de blaauwe rand der kust van lieverleê. 

’t Vaarwel aan ’t Vaderland galmde over ’t ruim der zee, 

Toen eindelijk de spits van Domburgs hoogen toren 

Met Walchrens westerhoek raakte uit het oog verloren. 

Vaarwel lief Vaderland! was de algemeene kreet, 

Dien ook de RUITERS kiel herhaald weêrgalmen deed. […] 

 

-A. Loosjes De laatste zeetogt van den admiraal De Ruiter. In twaalf 

boeken (V-VIII. Boek.), Haarlem 1812, 153-154 
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Op het totale aantal van 220 aangeschafte titels is het vaderlands-

historische deel 4%.60 

 De leden van het leesgezelschap in Barneveld laten de volgende 

titels circuleren: 

 

 Het leven van Robert Hellemans van A. Loosjes uit 1815 

 Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn van A. Loosjes uit 

1816 

 De hut aan de grenzen van C. Bok uit 1827 

 De witte paal, of Jenne van C. Bok uit 1828 

 Emilia van Rozenheim van A.B. van Meerten-Schilperoort uit 

1828 

 Het heidensche Bosch van C. Bok uit 1829 

 De schildknaap van M.J. de Neufville uit 1829 

 De mumie van Rotterdam van G. Döring uit 1830 

 De roebel van czaar Peter van C. Bok uit 1830 

 

Het valt op dat de boeken – stuk 

voor stuk romans – in de jaren 

direct na de bevrijding van 

Napoleon Bonaparte en in de 

jaren voorafgaand aan de 

Belgische Afscheiding worden 

aangeschaft. In totaal kopen zijn 

tussen 1815 en 1830 604 boeken 

en tijdschriften, waarvan de 

vaderlands-historische titels dus 

iets meer dan 1% zijn.61  
 

Afbeelding 13: Detail van de ledenlijst 

van het leesgezelschap ‘Leest, Leert 

en Betracht’ uit Leeuwarden. 

                                                 
60 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875. 
61 Gemeentearchief Barneveld; Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register 

houdende notulen van vergaderingen, 1807-1859. 



 

   

 

- 243 - 

 

Het leesgezelschap ‘Leest, Leert en Betracht’ – waarvan zoals te zien 

is op Afbeelding 13 uitgever-boekhandelaar W.H. Suringar, in de jaren 

1840 hoofdbestuurder van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, lid 

is – koopt de volgende lectuur met vaderlandse helden: 

 

 Diederijk en Willem van Holland van J. van Walré uit 1821 

 Montigni van H.H. Klijn uit 1821 

 De heldendood van Michiel Adriaanszoon de Ruyter van H.H. 

Klijn uit 1823 

 Het kasteel Rozenlust, of De familie Reinhart van G. Stam uit 

1825-1827 

 Frans Naerebout van J.L. Nierstrasz jr. uit 1826 

 De hut aan de grenzen van C. Bok uit 1827 

 Reinier en Willem van Oldenbarneveldt van A. van Halmael jr. 

uit 1828 

 Nederlandsche legenden van J. van Lennep uit 1828-1839 

 Het heidensche Bosch van C. Bok uit 1829 

 De ontkoming van Hugo de Groot van J.W. Brouwer uit 1829 

 De schildknaap van M.J. de Neufville uit 1829 

 Eduard Dalhorst van H. van Apeltern uit 1829 

 De graven van Horst van F. Herbig uit 1830 

 

In ‘Leest, Leert en Betracht’ wordt de lectuur met vaderlandse helden 

gedurende de gehele periode van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden aangeschaft in de vorm van de bovenstaande dertien 

boeken. Dat is ongeveer 2% van hun totale lectuuraanschaf.62 

 In Leeuwarden is ook het leesgezelschap ‘Amica Veritas’ 

gevestigd, waarvan de leden minder vaderlands-historische lectuur 

aanschaffen dan de leden van ‘Leest, Leert en Betracht’. De boeken die 

zij kopen zijn: 

 

 Het leven van Hillegonda Buisman van A. Loosjes uit 1814 

 Het leven van Robert Hellemans van A. Loosjes uit 1815 

                                                 
62 Historisch Centrum Leeuwarden; 1376 Leesgezelschap ‘Leest, leert en betracht’ te 

Leeuwarden, 1816 – 1956; 2 Resolutie- en Rekenboek. 
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 Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn van A. Loosjes uit 

1816 

 De hut aan de grenzen van C. Bok uit 1827 

 De schildknaap van M.J. de Neufville uit 1829 

 Eduard Dalhorst van H. van Apeltern uit 1829 

 

Uit bovenstaande lijst valt op te maken dat bij dit leesgezelschap uit 

Leeuwarden de lectuur die voorkomt op de door Jensen samengestelde 

lijsten, wél weer in de jaren direct na de bevrijding van Nederland en 

voor de afscheiding van België worden gekocht. Maar liefst de helft van 

de vaderlands-historische titels die ‘Amica Veritas’ koopt, is geschreven 

door Adriaan Loosjes.63 

 In het leesgezelschap van de ring Wijk circuleren geen boeken 

met vaderlands-historische inhoud,64 in tegenstelling tot ‘Leeslust Baart 

Kunde’ uit Alkmaar: 

 

 De Hollandsche natie van J.F. Helmers uit [1812] 

 Het leven van Hillegonda Buisman van A. Loosjes uit 1814 

 Het leven van Robert Hellemans van A. Loosjes uit 1815 

 Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn van A. Loosjes uit 

1816 

 Diederijk en Willem van Holland van J. van Walré uit 1821 

 Montigni van H.H. Klijn uit 1821 

 De heldendood van Michiel Adriaanszoon de Ruyter van H.H. 

Klijn uit 1823 

 Filips van Egmond van H.H. Klijn uit 1826 

 Vooringenomenheid en vooroordeel van C. Bok uit 1826 

 De hut aan de grenzen van C. Bok uit 1827 

 De witte paal, of Jenne van C. Bok uit 1828 

                                                 
63 Historisch Centrum Leeuwarden; 1375 Leesgezelschap ‘Amica Veritas’ te 

Leeuwarden, 1810 – 1892; 14 Lijsten van verkochte of te verkopen boeken met de 

namen der kopers en de opbrengsten 1812 – 1826; 15 Lijsten van te verkopen boeken 

met de namen der kopers en de opbrengsten 1828 – 1845. 
64 Het Utrechts Archief; 24-3 Nederlandse hervormde classis (Rhenen)-wijk; 266 Acta 

met reglement van de ring en het daaraan verbonden leesgezelschap 1821 en 

rekeningen van de questor 1816 – 1826, 1816 – 1840. 
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 Emilia van Rozenheim van A.B. van Meerten-Schilperoort uit 

1828 

 Nederlandsche legenden van J. van Lennep uit 1828-1839 

 Het heidensche Bosch van C. Bok uit 1829 

 

Op het eerste gezicht zijn de veertien titels een behoorlijk aantal. Ze zijn 

goed voor bijna een kwart van de alle titels op de lijsten van Jensen. In 

vergelijking met het totale aantal titels dat is gekocht in Alkmaar, 

namelijk 713, is het ongeveer 2%.65 Bij het leesgezelschap ‘Oefening’ 

worden maar twee vaderlands-historische werken gekocht: Filips van 

Egmond van H.H. Klijn en Vooringenomenheid en vooroordeel van C. 

Bok, beide uit 1826. Samen zijn ze goed voor 1% van hun totale 

lectuuraanschaf van 196 werken.66 

 Nog iets minder, maar wel bij benadering 1% van hun 342 

werken, van de aanschaf van ‘Tot Meerder Oeffening’ uit Hoorn bestaat 

uit vergelijkbare titels: 

 

 Het leven van Hillegonda Buisman van A. Loosjes uit 1814 

 Nederlandsche legenden van J. van Lennep uit 1828-1839 

 Het heidensche Bosch van C. Bok uit 1829 

 

Hoewel het in totaal veel minder titels zijn, liggen net als in Alkmaar het 

zwaartepunten van de vaderlands-historische lectuuraanschaf in Hoorn 

rond 1815 en 1830.67 

Kortom: de meeste vaderlands-historische lectuur uit het corpus 

van Jensen die door leesgezelschappen is aangeschaft, is gekocht in de 

begin- of eindjaren van de periode 1815-1830. Dat is begrijpelijk. 

Hoewel de lijst van Jensen boeken bevat uit de hele periode van het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, lijken de leden van 

leesgezelschappen enkel vlak na de bevrijding van de Fransen en in de 

                                                 
65 Regionaal Archief Alkmaar; 10.6.7.014 Archief van het Leesgezelschap Leeslust 

Baart Kunde te Alkmaar; 4 Notulen augustus 1809 – mei 1827, 5 Notulen augustus 

1827 – februari 1838. 
66 Leesgezelschap ‘Oefening’, Veilingcatalogus, boeken, 11 maart 1820; 

Leesgezelschap ‘Oefening’, Veilingcatalogus, boeken, 11 maart 1826; Leesgezelschap 

‘Oefening’, Veilingcatalogus, boeken, 10 maart 1827. 
67 Westfries Archief; 0578 Leesgezelschap Tot Meerder Oefening, Hoorn; 1 Notulen 

2-2-1782 – 4-6-1823, 2 Notulen 27-8-1823 – 27-1-1858. 
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periode voorafgaand aan de Belgische Afscheiding, als ‘het vaderland’ 

een actueel onderwerp is, aandacht te hebben voor lectuur waarin dat 

thema nadrukkelijk aan bod komt. 

 

 Nauwelijks interesse in vaderlandse helden 

Van den Berg vraagt zich af of de model-vaderlander Adriaan Loosjes 

met zijn onkreukbaarheid en deugd de tijdgenoten wel heeft 

aangesproken.68 Op basis van de aangeschafte lectuur uit het corpus van 

Jensen kan hier gematigd positief antwoord op worden gegeven. 

Ondanks dat zijn werken procentueel maar een buitengewoon klein deel 

van het totale aanbod aan lectuur uitmaakte, zijn de boeken van Loosjes 

goed voor achttien van de 80 expliciet vaderlands-historische werken. 

Op basis van het boekenbezit van de bestudeerde 

leesgezelschappen blijkt duidelijk dat deze clubs – anders dan door 

onderzoekers als Leerssen is vermoed – in elk geval wat betreft de 

periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden nauwelijks als 

distributiekanaal voor vurig nationalisme kunnen worden gekenmerkt. 

Gemiddeld is slechts 2% van alle lectuur een titel waarin een vaderlandse 

held een rol speelt. Die conclusie lijkt ook stand te houden als we het 

corpus verbreden tot titels die op de een of andere manier een nationale 

thematiek bevatten, omdat ze Nederlandse geschiedenis, geografie of 

letterkunde bevatten of omdat het verhaal uit een roman zich op 

Nederlandse bodem afspeelt. Als we de grens tussen een sterk 

nationalistische voorkeur en enige interesse in het vaderland laten 

vervagen, komen we tot een ruimere definitie van nationale thematiek. 

Het is interessant om na te gaan of lectuur die we onder deze definitie 

kunnen scharen, op méér belangstelling kan rekenen. 

 

Ruimere definitie van nationale thematiek: aanschaf nader 

bekeken 

In Steenbergen wordt er door ‘Voor Wetenschap en Deugd’ het volgende 

aangeschaft, dat met een ruimere opvatting tot nationale thematiek kan 

worden gerekend: 

                                                 
68 Willem van den Berg, ‘Verbeelding van het vaderland. Het denken over het 

vaderland in de letterkunde van de eerste decennia van de negentiende eeuw’, in: 

N.C.F. van Sas red., Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940, 

Amsterdam 1999, 313. 
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 een werkje over de slag bij Waterloo 

 twee stukjes over een watersnoodramp in 1820 

 een werkje over de belastingen die in 1822 worden ingevoerd 

 Opwekking aan de Nederlandsche natie tot vaderlandsliefde van 

G. Wessels uit 1821 

 Verhandeling over de inbraak en overstrooming van den grooten 

Zuid-hollandschen Waard op den 18 november 1421 van Jan 

Smits Jansz. uit 1822 

 Drie jaren van rampspoed (1810-1813) van N. Swart uit 1817 

 Kort overzigt der gebeurtenissen in Staats-Braband thans de 

provincie Noord-Braband, zoo voor als na den Munsterschen 

vrede tot op den tegenwoordigen tijd van J.H. Hoeufft uit 1821 

 een stukje over een watersnoodramp in 1825 

 Het beleg van Antwerpen door A. von Tromlitz uit 1825 

 een verhaal over het verongelukken van het schip de Harlingen 

door Klaas Hoekstra 

 De onverschillige omtrent de godsdienst teregt gewezen: een 

vaderlandsch verhaal voor de leesgezelschappen door G. 

Benthem Reddingius uit 1828 

 de brieven van John Bowring 

 Stem uit Amsterdam aan de Brusselaren door C.M. Ferrari uit 

1830 

 een stuk van A. Simons over het kasteel van Antwerpen 

 een geschiedkundig werk over de gebeurtenissen in België sinds 

de ‘opstand’ 

 Veertien jaren in België, en vlugt uit Brugge van P. van Genabeth 

uit 1831 

 een welkomstgroet aan de Koning bij zijn aankomst in 

Amsterdam van F.J. Hallo 

 

Zo komt het totaal aan titels met nationale thematiek op meer dan 5%.69 

Met een verruimde definitie kan voor wat betreft de drie 

leesgezelschappen uit Dordrecht worden vastgesteld dat bij het 

                                                 
69 Het Markiezenhof Historisch Centrum; 949 Archief van het Leesgezelschap Voor 

Wetenschap en Deugd te Steenbergen; 3 Notulen van de vergaderingen 1809 – 1832. 
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leesgezelschap ‘Utile et Jucundum’ de meeste boeken worden 

aangeschaft met nationale thematiek, zoals Lauwerkroon voor de 

Nederlandsche zeehelden van A. Loosjes, Wilhelmina Noordkerk van F. 

Mastenbroek en Over het herstel en de invoering van de Nederlandsche 

taal van L.G. Visscher. Deze boeken zijn verspreid over de periode van 

het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gekocht.70 Wat verder opvalt, 

is dat van de 24 titels met nationale thematiek die de leden van het ‘Eerste 

Leesgezelschap’ aanschaffen, maar liefst veertien zijn gelezen in 1815 

en 1816, zoals Verhaal der jongstleden omwenteling in Holland van 

G.W. Chad en Zegezang op de overwinning van den achttienden van 

zomermaand 1815 van G. van Maarseveen. De aanschaf van deze soort 

lectuur neemt in de jaren daarna af.71 Bij het leesgezelschap van de Ring 

in Dordrecht worden acht titels gekocht, maar bij het eveneens religieus 

georiënteerde leesgezelschap van godsdienstige geschriften in 

Leeuwarden koopt men geen lectuur die enige nationale thematiek 

heeft.72 In Waddinxveen wel: in de twee jaren waarover nog 

archiefmateriaal bewaard is gebleven zijn dat twee titels: Rusland en de 

Nederlanden beschouwd in derzelver wederkeerige betrekkingen van 

Jacobus Scheltema en een werkje over een watersnood.73 

Bij ‘Legendo Discimus’ uit Den Bosch schaffen de leden vooral 

werken met nationale thematiek aan in de eerste en de laatste jaren van 

het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het zijn dertien titels, dus in 

totaal 3% van het totale corpus lectuur, maar een groot deel van de 

lectuur die zij kopen is in het Frans, 300 titels van de in totaal 430. Er 

zijn zelfs twee werken met nationale thematiek Franstalige titels. De elf 

                                                 
70 Regionaal Archief Dordrecht; 362 Leesgezelschap ‘Utile et jucundum’;1 Notulen 

van de ledenvergaderingen 13 februari 1813 – 13 februari 1830. 
71 Arnold Lubbers, ‘ “Werken van Kunst & Smaak”. De lectuurconsumptie van 

Dordtse leesgezelschappen tussen 1815 en 1830’ in: Rik Vosters en Janneke 

Weijermars red., Taal, cultuurbeleid en natievorming onder Willem I, Brussel 2011, 

140-142. 
72 Regionaal Archief Dordrecht; 274 Ring Dordrecht van de classis Dordrecht van de 

Nederlands hervormde gemeente; 1 Notulen van de ringvergaderingen 1816 – 1849; 

Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 347 Verzameling handschriften, 

afkomstig van de Provinciale Bibliotheek; 433 Notulen- en kasboek van het 

Leesgezelschap van godsdienstige geschriften te Leeuwarden. 
73 Groene Hart Archieven; 0501 Archief van het Leesgezelschap Waddinxveen; 1 

Notulen 1821, 1822. 
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Nederlandstalige werken zijn 8% van het totale Nederlandstalige 

corpus.74 De leden kopen: 

 

 Een Anecdotisch reisje van Holland naar Engeland van P.H. 

Themmen uit 1814 

 Iets over de nooit plaats gehad hebbende zamenzwering te 

Amsterdam, in februarij, 1813 door H. de Lémon uit 1814 

 een schets over de gevolgen van de invloed van de Franse 

overheersing op Nederland 

 een werk over het staatkundig stelsel van Frankrijk met 

betrekking op Nederland 

 Verhaal der jongstleden omwenteling in Holland van G.W. Chad 

uit 1815 

 een werk over België en Luxemburg door Bruining 

 werken van N.G. van der Palm en P.G. Witsen Geysbeek 

 de Belgische Muzen-almanak van 1828 en 1829 

 

Met de ruimere definitie, waar titels als Geschiedenis der staats-

omwenteling in Nederland van H. Bosscha en De Overijsselsche 

predikants-dochter van P. de Wakker van Zon onder vallen, bestaat 15% 

van het totale aantal boeken dat door het leesgezelschap in Leens is 

aangeschaft uit lectuur met nationale thematiek.75 In Grijpskerk kopen 

de leden: 

 

 Lofrede op Willem den Eersten, prins van Oranje van H.A. 

Spandaw uit 1821 

 Geschiedenis van het slot te Muiden, en Hoofts leven op hetzelve 

van Jacobus Koning uit 1827 

 Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen van Jeronimo de 

Vries uit 1827 

 Het vaderland en het Vereenigd Nederland van J.F. Martinet uit 

1830 

 

  

                                                 
74 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
75 Lubbers, ‘Lezen in Leens’, 293. 



 

 

  

- 250 - 

  

[…] Worden er nu gevonden, die het vooroordeel koesteren: geene andere, 

dan vreemde Romans of Vertalingen van dezelve, met genoegen en 

belangstelling, te kunnen lezen; dezulken raad ik, ook dit boek neder te 

leggen; […] Maar vaderlandsche, wel eens verwaarloosde, deugden aan te 

prijzen, de overblijfselen van ligtzinnigheid en zucht naar vreemde zeden, 

bij alle Hollandsche vrouwen en meisjes, door het gevoel harer waarde, te 

vernietigen: dit doel was te schoon, dan dat ook ik daaraan niet gaarne 

mijne vermogens wilde beproeven. […] 

-Fenna Mastenbroek, Wilhelmina Noordkerk; eene geschiedenis ter 

aanprijzing van oud vaderlandsche zeden, voor Nederlandsche vrouwen 

en meisjes, Haarlem 1818, i-iii 

 

Afbeelding 14: Titelblad van Wilhelmina Noordkerk van Mastenbroek. 
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Daarmee is het aantal titels met nationale thematiek in Grijpskerk 

opgelopen tot 8%.76 Onder de jongelingen in Sommelsdijk circuleren 

ook meer werken met nationale thematiek: 

 

 een dichtstuk over de Noordzee door H. Tollens 

 Belgische Muzen-almanak van 1827, 1828 en 1830 

 Het leven en de daden der beroemde vaderlandsche zeehelden 

door J.A. Oostkamp uit 1825 

 het verslag van de reis door het koninkrijk door A.B. van 

Meerten-Schilperoort 

 De reis naar het vaderland van A.F. Holst. uit 1827 

 

Zo is het percentage nationale thematiek in het leesgezelschap in 

Sommelsdijk 13% van de totale aanschaf.77 Hoewel men in IJzendijke 

geen titels met vaderlandse helden koopt, is er wel degelijk op een andere 

manier lectuur aanwezig met nationale thematiek: 

 

 een beschrijving van het koninkrijk door N.G. van Kampen 

 Handboek van vaderlandsche landhuishoudkunde van J.A. 

Uilkens uit 1819 

 een beschrijving van de provincie Groningen 

 een werkje over een watersnood in Holland en Gelderland in 

1820 

 De provincie Zeeland van J. de Kanter uit 1824 

 het verslag van wandelingen in en om Brussel van C. van de 

Vijver 

 

Het percentage bij ‘Liefde voor Waarheid en Deugd’ is zo, op 67 titels, 

9%.78 

 

                                                 
76 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 notulen 

van de ledenvergaderingen 1823 – 1914. 
77 Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap 

Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek. 
78 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864. 
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Diagram 2: Aanschaf van lectuur met nationale thematiek in totaal en afgezet 

tegen het corpus van leesgezelschappen. 

 

Ook in Gorinchem worden er naast de werken met vaderlandse helden 

nog titels met nationale thematiek gekocht. Zoals: 

 

 Holland’s roem in kunsten en wetenschappen van Hendrik Collot 

d’Escury, waarvan het eerste deel verscheen in 1825 

 Lofdicht op Willem George Frederik, Prins van Oranje van R.H. 

van Someren uit 1826 

 De ongehuwde en gehuwde Nederlandsche vrouwen van W. Kist 

uit 1826 

 een deel Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de 

Nederlandsche geschiedenis van P.G. Witsen Geysbeek en G. 

Engelberts Gerrits uit 1825 

 Leonard en Lotje van E.W. van Dam van Isselt uit 1827 

 een gedicht over een recente watersnood door E.W. van Dam van 

Isselt 

 het gedicht Het Scheveningsche strand van Johannes Immerzeel 

uit 1826 

 Bijzonderheden uit de geschiedenis van het Strafregt in de 

Nederlanden van S. de Wind uit 1827 
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 Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen van Jeronimo de 

Vries uit 1827 

 Redevoering over den invloed der Nederlandsche vrouw op de 

handhaving en wijziging van volkskarakter van H.J. Roijaards uit 

1828 

 Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands 

herstelling in de jare 1813 door J.H. van der Palm uit 1828 

 Vaderlandsche karakterkunde of karakterschetsen van tijdperken 

en personen uit de Nederlandsche geschiedenis van de vroegste 

tijden af tot op de Omwenteling van 1795 door N.G. van Kampen 

uit 1826-1828 

 Nederlandsche Muzen-almanak van 1829 en 1830 

 Belgische Muzen-almanak voor 1829 en 1830 

 Filips Willem, prins van Oranje van J.P. van Cappelle uit 1828 

 De reis naar het vaderland van A.F. Holst uit 1827 

 Brieven, geschreven op eene reize door Holland, Friesland en 

Groningen van John Bowring uit 1830 

 Eenige toelichtingen en bedenkingen van B.H. Lulofs uit 1830 

 De Nederlandsche jongelingen van W. Kist uit 1829 

 Gedenkstuk van Neêrlands Heldendaden ter zee van G. 

Engelberts Gerrits uit 1831 

 Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa van N.G. van 

Kampen uit 1831 

 Het bombardement van Antwerpen van een anonieme auteur uit 

1831 

 Geschiedenis der burgerwapening in Nederland van Matthijs 

Siegenbeek uit 1831 

 diverse niet verder gespecificeerde werkjes over België ten tijde 

van de afscheiding 

 

Het percentage lectuur met nationale thematiek stijgt dan naar een cijfer 

vergelijkbaar met dat van Leens: 15%. Daarvan is het ruime merendeel 

gekocht in de laatste drie jaren van het Vereningd Koninkrijk der 

Nederlanden.79 

                                                 
79 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 

http://www.picarta.nl/DB=2.41/SET=22/TTL=1/SHW?FRST=2
http://www.picarta.nl/DB=2.41/SET=22/TTL=1/SHW?FRST=2
http://www.picarta.nl/DB=2.41/SET=22/TTL=1/SHW?FRST=2
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Bij het hanteren van de ruimere definitie van nationale lectuur, 

valt op dat er sprake is van een opvallende piek in aangeschafte lectuur 

met nationale thematiek bij het ‘Eerste Leesgezelschap’ in Dordrecht in 

de jaren 1814 en 1815. 

Bij ‘Legendo Discimus’ uit ’s-Hertogenbosch koopt men 

dergelijke lectuur zowel in de begin- als de eindjaren van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden. Toch komt ook met een ruimere definitie 

de gemiddelde lectuuraanschaf rond de 10% uit. Hoewel dat duidelijk 

een hoger percentage is dan het aandeel lectuur dat expliciet over 

vaderlandse helden gaat, is lectuur waarin op de een of andere manier 

een nationaal thema is verwerkt een beperkt deel van alle gekochte 

boeken en tijdschriften. 

In Diagram 2 valt op dat de meeste lectuur met nationale 

thematiek wordt aangeschaft bij ‘De Eendragt’ uit Den Haag, ‘Leest, 

Leert en Betracht’ uit Leeuwarden en ‘Leeslust Baart Kunde’ uit 

Alkmaar.80 Deze leesgezelschappen lezen echter hoe dan ook meer dan 

de meeste andere leesgezelschappen. De percentages nationale lectuur 

wijken daarom niet veel af van de andere leesgezelschappen. Hoewel iets 

meer dan 21% van de lectuur van ‘De Eendragt’ te typeren is als 

nationaal, is dat percentage niet erg veel hoger dan de gemiddelde 

nationale lectuuraanschaf van alle leesgezelschappen: ongeveer 15%. 

 

 Vaderlandsliefde, wereldburgerschap of economische redenen? 

In 1832 blikt literator Adriaan van der Hoop jr. terug op de recente 

periode waarin Nederland en België één land waren. Met betrekking tot 

de productie van literatuur ten tijde van de Belgische Afscheiding merkt 

hij op: ‘Het nationale gevoel nestelde zich in de hoofden van 

schoolmeesters, dominees en journalisten en dezen droegen in groten 

getale hun boodschap van het grootse vaderland uit.’81 Dat is volgens 

Van der Hoop niet zo vreemd, want ‘in benarde tijden “[…] dan gevoelt 

men weder wat de uitdrukking: ik heb een Vaderland! in zich bevat.”’ 

                                                 
80 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 1 Minuten van 

notulen 28 december 1795 – 25 maart 1903; Historisch Centrum Leeuwarden; 1376 

Leesgezelschap ‘Leest, leert en betracht’ te Leeuwarden, 1816 – 1956; 2 Resolutie- en 

Rekenboek; Regionaal Archief Alkmaar; 10.6.7.014 Archief van het Leesgezelschap 

Leeslust Baart Kunde te Alkmaar; 4 Notulen augustus 1809 – mei 1827, 5 Notulen 

augustus 1827 – februari 1838. 
81 Mathijsen, ‘De paradox van het international nationalisme’, 51-52. 
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De voorafgaande periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 

van 1815 tot 1830, wordt volgens hem echter door iets anders dan 

vaderlandsliefde gekenmerkt. ‘Het is “of eene soort van 

wareldburgerschap ons meer bezielde dan de heilige zucht voor den 

grond onzer geboorte.”’82 

 Als we afgaan op de beperkte aanschaf van lectuur met nationale 

thematiek en de kleine pieken die de aanschaf van deze lectuur in 

leesgezelschappen laat zien in de jaren rond de bevrijding van de Fransen 

en de afscheiding van België, dan lijkt het er op dat het door Van der 

Hoop aangehaalde ‘ik heb een Vaderland!’ inderdaad slechts wordt 

omarmd in jaren waarin de natie geweld wordt aangedaan. Dit sluit aan 

bij de ontwikkeling van toenemende waardering voor nationale 

letterkunde in de jaren 1810-1814 en rond 1830 zoals Mathijsen die 

schetst.83 

Op basis van de beperkte keuze voor vaderlandslievende titels 

kunnen we over Noord-Nederlandse leesgezelschappen zeggen dat er 

van een uitgesproken voorkeur voor nationale thematiek geen sprake is. 

Dat een analyse louter op basis van steekwoorden in de titel overigens 

omissies oplevert, bewijst een titel als Het heidensche Bosch, of het 

gestolen kind van C. Bok. Het is wel opgenomen in de lijst van Jensen, 

maar zou op basis van de titel geen nationale inhoud doen vermoeden. 

Zo’n vermoeden rijst evenmin bij het lezen van de titel van een werk van 

Willem Kist: De Egyptische tooverstaf, of Karakterschetsen en 

tafereelen des menschelijken levens. Toch speelt het verhaal in dit boek 

zich hoofdzakelijk af in Nederland en België. 

Is het nu zo verwonderlijk dat er weinig lectuur met vaderlands-

historische helden is gelezen in leesgezelschappen? Wat betreft romans 

is dat niet vreemd. De vaderlands-historische roman komt later écht tot 

bloei: in de jaren 1835-1842 is er pas sprake van een heuse piek.84 

Bovendien is, zoals in hoofdstuk II aangegeven, de romanproductie in 

Nederland beperkt: tussen 1815 en 1830 brengen uitgevers jaarlijks 

slechts tussen de twintig en 35 Nederlandstalige (oorspronkelijk 

Nederlandse én vertaalde) romans op de markt.85 Streng heeft laten zien 

                                                 
82 Van den Berg, ‘Verbeelding van het vaderland’, 316: A. van der Hoop Jr. en L. van 

den Broek, Europa en Nederland, Rotterdam 1832, 8-9. 
83 Mathijsen, ‘De paradox van het international nationalisme’, 51. 
84 Jensen, Verheerlijking van het verleden, 209. 
85 Streng, ‘Een kwestie van vraag en aanbod’, 70. 
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dat oorspronkelijke Nederlandse romans veruit in de minderheid zijn in 

het romanaanbod. Het kan bovendien zo zijn dat de oorspronkelijke 

romans duurder zijn dan de vertaalde.  

Maar wellicht is er ook een andere reden: beschouwen de leden 

van leesgezelschappen de lectuur met vaderlands-historische helden 

misschien als een mogelijke splijtzwam, omdat de meningen over het 

vaderland niet eenduidig zijn? Zouden de leden, ingegeven door de 

behoefte aan rust en harmonie in de samenleving – in aansluiting bij het 

eerder genoemde maatschappelijke klimaat en de wetten en reglementen 

van diverse leesgezelschappen – dergelijke lectuur daarom niet geschikt 

vinden voor hun kring van lezers? De vaderlandse helden uit het verleden 

herinneren mogelijk teveel aan tegenstrijdige opvattingen tussen groepen 

in het verleden en de leden hebben wellicht vermoed dat deze thematiek 

tot nieuwe onenigheden zou kunnen leiden, zoals Jensen stelt. Als tussen 

1822 en 1824 veel werken op de boekenmarkt verschijnen met 

zeventiende-eeuwse partijtwisten als onderwerp, kan dit zorgen voor 

hernieuwde onenigheid tussen aanhangers van de monarch en liberalen.86 

Het lijkt er wat dat betreft op dat in leesgezelschappen 

geselecteerde lectuur wordt ingezet om in de behoefte naar rust en 

harmonie te voorzien. In dat maatschappelijke klimaat dragen schrijvers 

als Hendrik Tollens, Cornelis Loots en Jan Frederik Helmers in een 

‘verzoeningsdiscours’ bij aan een onpartijdige houding tegenover oude 

meningsverschillen tussen verschillende groepen uit het vaderlandse 

verleden, waardoor een nieuwe nationale eenheid wordt bevorderd.87 

Willem Bilderdijk kiest er wél voor om expliciet stelling te nemen en 

keert zich tegen het verzoeningsdiscours: hij bevordert – mede door 

beïnvloeding van zijn studenten – het ontstaan van polemiek waarin 

historische conflicten als metafoor worden ingezet voor actuele 

meningsverschillen.88 Misschien wordt het werk van Bilderdijk daarom, 

ondanks zijn veronderstelde populariteit, in leesgezelschappen in Noord-

Nederland amper aangeschaft. 

                                                 
86 Jensen, Verheerlijking van het verleden, 40-51. 
87 Beyke Maas, ‘“Gedeeltelijke flaauwheid & gedeeltelijke scheuring.” Literatuur als 

arena van concurrende idealen: het geval Jacob van Lennep’, in: Neerlandistiek.nl 

(2007) 10d, 2. 
88 Maas, ‘Gedeeltelijke flaauwheid & gedeeltelijke scheuring’, 3. 
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Zouden andere boeken met nationale of vaderlandse thematiek, 

met minder nadrukkelijk vaderlands-historische inhoud, wel zijn 

gelezen? 

 

V.4.2 Literair erfgoed in leesgezelschappen? 

Zoals op pagina’s 37 en 38 is aangestipt, is er een opvallende piek in de 

publicatie van literatuurgeschiedenissen in de vroege negentiende eeuw 

wat is verklaard vanuit een opleving van nationalisme. Heeft deze piek 

zijn weerslag gehad in de lectuurconsumptie van Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen? Op basis van de recente studie van Petiet is een lijst 

van achttien literatuurgeschiedenissen samengesteld die verschijnen 

tussen 1815 en 1830.89 Deze lijst is te vinden in Bijlage II en vormt het 

corpus waarmee de ‘leeslijsten’ van de leesgezelschappen is vergeleken. 

  

 Aanschaf nader bekeken 

In het leesgezelschap van de Ring Dordrecht leest men Beknopte 

geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden, van de 

vroegste tijden af, tot op het begin der negentiende eeuw van N.G. van 

Kampen.90 De leden van ‘Legendo Discimus’ uit ’s-Hertogenbosch 

kiezen voor de drie delen Bloemlezing uit de beste schriften der 

Nederlandsche dichters van de 13de tot en met de 18de eeuw van L.G. 

Visscher, die verschijnen van 1819 tot 1822.91 En in ‘Oefening baart 

Verlichting’ uit Gorinchem laten de leden Proeven van Nederlandsche 

dichtkunde, uit zeven eeuwen van J.M. Schrant circuleren.92 In 

Grijpskerk, Cadzand, Steenbergen, Sommelsdijk, Leens, IJzendijke, 

Waddinxveen en Barneveld kopen de leesgezelschappen geen 

literatuuroverzichten.93 

                                                 
89 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 207-208. Zie Bijlage II. 
90 Regionaal Archief Dordrecht; 274 Ring Dordrecht van de classis Dordrecht van de 

Nederlands hervormde gemeente; 1 Notulen van de ringvergaderingen 1816 – 1849. 
91 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
92 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
93 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; notulen van 

de ledenvergaderingen 1823; Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 

Notulen van de bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868; Het Markiezenhof 

Historisch Centrum; 949 Archief van het Leesgezelschap Voor Wetenschap en Deugd 

te Steenbergen; 3 Notulen van de vergaderingen 1809 – 1832; Streekarchief Goeree-
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In ‘Leest, Leert en Betracht’ uit Leeuwarden, evenals in ‘Utile et 

Jucundum’ uit Dordrecht, wordt wel Toelichtingen en bedenkingen op 

dr. John Bowring’s aanmerkingen over onze Nederlandsche Letterkunde 

van de Groninger hoogleraar B.H. Lulofs gelezen.94 Het boek is geen 

literatuurgeschiedenis, maar een reflectie op een literatuuroverzicht van 

de Engelse koopman John Bowring, die voor zijn werk af en toe in 

Nederland verbleef. Bowring heeft als eerste een Engelstalige 

bloemlezing uit de Nederlandse literatuur geschreven. Hij ontvangt 

hiervoor veel lof: onder meer een gouden medaille van Koning Willem I 

en een diploma van het Letterkundig Genootschap ‘Constanter’ uit 

Leeuwarden – waar onder andere literator C.P.E. Robidé van der Aa en 

uitgever-boekhandelaar W.H. Suringar lid van zijn – vallen hem ten deel. 

Lulofs is kritisch over een aantal opmerkingen van Bowring. Zo spreekt 

hij de bewering van Bowring tegen dat Nederlanders de enigen zouden 

zijn die middelmatigheid vaak de hemel in prijzen. Over het algemeen 

zijn de reacties op Bowring’s aandacht voor de Nederlandse letterkunde 

echter positief.95 Lulofs pareert ook de waarneming van Bowring dat de 

Franse taal een gruwel zou zijn volgens vele Nederlanders onder meer 

met de opmerking dat er leesgezelschappen bestaan waar men 

oorspronkelijk Frans werk leest en dat het dus met die gruwel wel 

meevalt.96 Hij heeft hiermee wellicht gedoeld op leesgezelschappen 

zoals ‘Legendo Discimus’ uit Den Bosch, ‘De Eendragt’ uit Den Haag 

                                                 
Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap Sommelsdijk 1825 – 1900; 

notulenboek; Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 

Reglementen 1803 – 1827; Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 

407 Notulen 1807 – 1864; Groene Hart Archieven; 0501 Archief van het 

Leesgezelschap Waddinxveen; 1 Notulen 1821, 1822; Gemeentearchief Barneveld; 

Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register houdende notulen van 

vergaderingen, 1807-1859. 
94 Historisch Centrum Leeuwarden; 1376 Leesgezelschap ‘Leest, leert en betracht’ te 

Leeuwarden, 1816 – 1956; 2 Resolutie- en Rekenboek; Regionaal Archief Dordrecht; 

362 Leesgezelschap ‘Utile et jucundum’;1 Notulen van de ledenvergaderingen 13 

februari 1813 – 13 februari 1830. 
95 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 99-100, 105-106. 
96 B.H. Lulofs, Toelichtingen en bedenkingen op des geleerden dr. John Bowring’s uit 

het Engelsch in onze moederspraak vertaalde aanmerkingen over sommige onzer 

oudere en nieuwere Nederlandsche dichters, redenaren en andere schrijvers, 

Groningen 1829, 11. 
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of Société de Lecture ‘Utile et Agreable’ die hoofdzakelijk of uitsluitend 

Franse lectuur laten circuleren. 

 Verreweg het meest aangeschafte literatuuroverzicht binnen de 

Noord-Nederlandse leesgezelschappen is het uit meerdere delen 

bestaande Hollands roem in kunsten en wetenschappen van Hendrik 

baron Collot d’Escury, aangekocht door de leden van het ‘Eerste 

Leesgezelschap’ en ‘Utile et Jucundum’ uit Dordrecht, ‘De Eendragt’ uit 

Den Haag en ‘Oefening baart Verlichting’ uit Gorinchem.97 Delen 

daarvan circuleren ook bij ‘Leeslust Baart Kunde’ uit Alkmaar.98 In het 

overzichtswerk wijst Collot d’Escury, tevens curator van de Leidse 

Hogeschool, onder meer op de bloeiperiode die de vaderlandse literatuur 

in het laatste kwart van de achttiende eeuw doormaakt.99 Daarnaast deelt 

hij de opvatting van veel contemporaine letterkundigen, dat de 

Nederlandse letterkunde een weerspiegeling is van de nationale 

identiteit. Hij wijst op godsdienstige en zedelijke eigenschappen van de 

Nederlandse burger en de ziel van de natie die volgens hem in poëzie 

besloten ligt.100 

 Opmerkelijk is dat de leden van ‘Utile et Jucundum’ 

belangstelling tonen voor Jan Frans Willems’ Verhandeling over de 

Nederduytsche tael- en letterkunde: opzigtelyk de zuydelyke provintien 

der Nederlanden, maar er uiteindelijk vanaf zien deze te kopen. Uit een 

opmerking in de notulen blijkt dat de leden slechts complete titels willen 

kopen. Nadat alle delen van de Verhandeling zijn verschenen, komt de 

titel echter alsnog niet voor op hun lijst met aangeschafte werken.101 

 

                                                 
97 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 8 Notulen van de 

ledenvergaderingen 1801 – 1862; Regionaal Archief Dordrecht; 362 Leesgezelschap 

‘Utile et jucundum’;1 Notulen van de ledenvergaderingen 13 februari 1813 – 13 

februari 1830; Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 1 

Minuten van notulen 28 december 1795 – 25 maart 1903; Regionaal Archief 

Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening baart Verlichting’ 

1824 – 1875; 1 Notulen. 
98 Van der Bijl, Leeslust baart Kunde. Zie ook: Regionaal Archief Alkmaar; 

10.6.7.014 Archief van het Leesgezelschap Leeslust Baart Kunde te Alkmaar; 4 

Notulen augustus 1809 – mei 1827, 5 Notulen augustus 1827 – februari 1838. 
99 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 146. 
100 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 155. 
101 Regionaal Archief Dordrecht; 362 Leesgezelschap ‘Utile et jucundum’;1 Notulen 

van de ledenvergaderingen 13 februari 1813 – 13 februari 1830. 
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[…] Intusschen werd de vrijheids- en godsdienstmin der verdrukte 

Nederlanders tot heldenmoed opgewonden, en onder het beleid van 

WILLEM, Prins van Oranje, en andere voorname Edelen, gaf men den 

trotschen Spanjaard menige gevoelige neep. […] 

-Cornelis Bok, De hut aan de grenzen, of De grijskop. Eene belangrijke 

Nederlandsche familie-geschiedenis, Amsterdam 1827, 11 

 

Afbeelding 15: Titelblad van De hut aan de grenzen van Bok. 
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Nauwelijks tot geen belangstelling voor letterkundig erfgoed 

Het valt op dat, met uitzondering van Collot d’Escury’s Hollands roem, 

literatuurgeschiedenissen en bloemlezingen met nationaal literair 

erfgoed slechts door een enkel leesgezelschap zijn aangeschaft en dat de 

meeste leesgezelschappen dat in het geheel niet doen. Van de achttien 

titels heb ik er in totaal vijf getraceerd in de lectuuraanschaf van de 

leesgezelschappen, maar de meeste leesgezelschappen schaffen er in het 

geen enkele aan. 

Zou er dan geen belangstelling zijn voor het literaire erfgoed 

binnen de context van de Noord-Nederlandse leesgezelschappen? Dat is 

niet zonder meer vast te stellen: immers, literatuuroverzichten hebben 

een instructief karakter, geschikt als educatiemiddel, en daarom wellicht 

minder voor de hand liggend om te worden gelezen als tijdverdrijf. Het 

is evengoed denkbaar dat de leden van leesgezelschappen de mening zijn 

toegedaan dat zij op het gebied van literatuur geen begeleiding meer 

nodig hebben. Nieuwe uitgaven van teksten van zeventiende-eeuwse 

auteurs die in toenemende mate in de vroege negentiende eeuw 

verschijnen, kunnen zij immers in theorie zonder begeleiding 

aanschaffen. In de hiernavolgende paragraaf over nieuwe uitgaven van 

oude teksten ga ik hier verder op in. 

Literatuuroverzichten zijn wellicht ook geen passende categorie 

van lectuur voor leesgezelschappen omdat ze kunnen worden gebruikt 

als referentiemateriaal of naslagwerk. Zulke boeken zijn de moeite waard 

om aan te schaffen om over een langere periode meerdere keren te 

raadplegen. De boeken passen dan niet bij leesgezelschappen, aangezien 

daar lectuur voortdurend dient te circuleren. Wat dat betreft ligt het voor 

de hand dat literatuurgeschiedenissen en bloemlezingen eerder geschikt 

zijn voor individuele aanschaf. De bestudering van de particuliere 

bestedingen bij boekhandelaar S. van Benthem in Middelburg rond 1800 

ondersteunt dit idee: naslagwerken zijn 14,4% van de particuliere 

lectuuraanschaf en slechts 1,7% van de aanschaf van 

leesgezelschappen.102 

Ook is het mogelijk dat voor dit literaire erfgoed geen 

belangstelling bestaat om de lieve vrede te bewaren. Ondanks dat 

nationalisme in opkomst is, bestaat in de vroege negentiende eeuw over 

het verleden nog geen consensus. Twisten uit het verleden, zoals tussen 

                                                 
102 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 62 
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katholieken en protestanten of tussen patriotten en prinsgezinden, zijn 

immers ‘onopgeloste’ thema’s in de oude literatuur. Oftewel: een 

leesgezelschap is mogelijk niet de ideale omgeving om expliciet 

vaderlandslievende lectuur te laten circuleren en in het verlengde 

daarvan zijn literatuuroverzichten wellicht ook buiten de deur gehouden. 

Het ontbreken van literatuurgeschiedenissen loopt parallel aan 

overige signalen die erop wijzen dat leden van leesgezelschappen tussen 

1815 en 1830 nauwelijks voorkeur aan de dag leggen voor 

vaderlandslievende of nationale thematiek. Deze gedachte wordt 

onderstreept door de gegevens over de overzichtswerken die wél 

aanwezig zijn in leesgezelschappen, zoals nog zal blijken uit de 

paragrafen over de daadwerkelijk aangeschafte lectuur.  

 

V.4.3 Nieuwe edities van oude werken in leesgezelschappen? 

Literatuur zou in de periode 1815-1830 volgens onderzoekers als 

Mathijsen en Rock zijn ingezet om de nationale eenheid te bevorderen 

en, naar Duits voorbeeld, zouden edities hier een bijdrage aan kunnen 

leveren. Het is dus interessant om na te gaan of deze nieuwe uitgaven 

van nationale lettervruchten uit het verleden op aandacht kunnen rekenen 

van Noord-Nederlandse leesgezelschappen in de periode van het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Deze nieuwe edities, zoals 

uitgelegd op pagina’s 38 tot 40, verschijnen in de vroege negentiende 

eeuw steeds meer op de markt en worden ingezet door letterkundigen om 

de belangstelling voor oude Nederlandse literatuur aan te wakkeren. 

 De vraag is snel, want negatief, te beantwoorden. Zowel 

middeleeuwse edities als de zeventiende-eeuwse, komen tussen 1815 en 

1830 niet voor op de lijsten met literatuur die in de onderzochte 

leesgezelschappen circuleren. Dit sluit aan bij de constatering van 

Leerssen dat er weliswaar een opkomende belangstelling voor de 

Middeleeuwen bestaat,103 maar dat de middeleeuwse letterkunde lauw 

ontvangen wordt.104 Letterkundigen als Johannes Clarisse hopen dankzij 

het opnieuw publiceren van oude teksten, de bekendheid daarvan te 

vergroten. Toch lijkt er van een voorkeur voor die oude teksten, in ieder 

geval in leesgezelschappen, geen sprake te zijn. Nu verschijnen er in de 

periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zoals eerder 

                                                 
103 Leerssen, De bronnen van het vaderland, 53. 
104 Leerssen, De bronnen van het vaderland, 100-101. 



 

   

 

- 263 - 

vermeld bij benadering 16.500 titels en is er slechts, zoals Bijlage III laat 

zien, gezocht naar zestien specifieke titels op de ‘leeslijsten’ van 

leesgezelschappen in het kader van deze paragraaf. Maar dan nog is het 

opvallend dat de edities die zijn bezorgd door Bilderdijk, die in die tijd 

toch tot de grote namen van de literaire wereld mag worden gerekend, 

niet tussen de aangekochte lectuur prijken. 

 Wellicht is het literaire historisme in Nederland in deze tijd nog 

niet ver genoeg ontwikkeld en is de productie van de editeurs te laag om 

een grote afzet onder het publiek te bewerkstelligen. Het kan ook zijn dat 

enkel een specialistisch, kleinschalig publiek interesse toont. De nieuwe 

edities van de oude teksten bereiken in ieder geval niet via 

leesgezelschappen de Nederlandse lezers. De nationale 

eenheidsbevorderende functie die volgens diverse filologen kan uitgaan 

van de oude teksten, lijkt op basis van die conclusie in ieder geval in de 

periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden waarschijnlijk 

beperkte invloed te hebben. Het is evenwel denkbaar dat in de elitaire 

letterkundige genootschappen interesse bestaat voor deze edities en dat 

geleerden en anderen uit de toplagen van de bevolking deze teksten 

omarmen, maar de middenklasse, waarvan een aanzienlijk deel bij elkaar 

komt in leesgezelschappen, schaft de edities – bewust of onbewust – niet 

aan.  

 

V.4.4 Huiselijkheid in leesgezelschappen? 

Uit de vergelijking van de teksten met vaderlandse helden met het 

koopgedrag van leesgezelschappen, blijkt dat de romans van Adriaan 

Loosjes door leesgezelschappen het meest zijn aangeschaft in de periode 

van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De romans van Loosjes 

zijn, zoals op pagina’s 40 tot en met 42 aangegeven, een toonbeeld van 

typisch vaderlands geachte huiselijkheid. Maar hoe verhoudt in de 

leesgezelschapen het aantal romans waarin huiselijkheid geen 

hoofdthema is of zelfs geheel ontbreekt, zich tot de huiselijke titels van 

buitenlandse auteurs als August Lafontaine, Heinrich Clauren en Oliver 

Goldsmith enerzijds en Nederlandse auteurs als Adriaan Loosjes, Fenna 

Mastenbroek, M.J. de Neufville en A.B. van Meerten-Schilperoort 

anderzijds? Of eigenlijk: circuleert in leesgezelschappen veel lectuur van 

auteurs die erom bekend staan dat ze huiselijke thematiek in hun 

pennenvruchten verwerken? En zijn dat vertaalde of oorspronkelijk 

Nederlandse werken? Voor de volgende vergelijking heb ik een 
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kunstmatige scheiding gemaakt: de titels die Krol typeert als huiselijk – 

oorspronkelijk danwel vertaald, maar in alle gevallen Nederlandstalig – 

zijn afgezet tegen de totale romanaanschaf. Romans worden, zoals in 

hoofdstuk II opgemerkt, door tijdgenoten beoordeeld als bron van slechte 

normen en waarden. Huiselijkheid wordt echter als nastrevenswaardige 

nationale waarde beschouwd. De verhouding tussen enerzijds huiselijke 

lectuur en anderzijds alle aangeschafte romans zegt dus iets over de 

mogelijke voorkeuren binnen leesgezelschappen. 

 

 Aanschaf nader bekeken 

In IJzendijke, Waddinxveen en bij het leesgezelschap van de ring 

Dordrecht wordt ogenschijnlijk geen lectuur aangeschaft met huiselijke 

thematiek.105 Bij het eveneens confessionele leesgezelschap uit 

Leeuwarden schaffen de leden twee titels aan, van J. Clarisse over 

huiselijke godsdienst en J.L. Ewald over het huiselijk leven.106 Bij 

‘Legendo Discimus’ uit ’s-Hertogenbosch wordt enkel De leraar van 

Wakefield van Oliver Goldsmith aangeschaft. Daarnaast lezen de leden 

van ‘Legendo Discimus’ echter een grote hoeveelheid originele Franse 

romans, waarin huiselijke thematiek zou kunnen voorkomen.107 Zoals 

opgemerkt zijn de Franse titels in dit onderzoek buiten beschouwing 

gelaten. Het valt op dat bij een ander leesgezelschap waar veel Franse 

titels circuleren, het elitaire ‘De Eendragt’ uit Den Haag, ook weinig 

Nederlandse huiselijke lectuur circuleert, oorspronkelijk danwel 

vertaald.108 De verhalen die ze lezen zijn: 

 

 Kind van ’t Slagveld van August Lafontaine uit 1814-1815 

 De kleine Pligten van M.J. de Neufville uit 1824 

                                                 
105 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864; Groene Hart Archieven; 0501 Archief van het Leesgezelschap Waddinxveen; 1 

Notulen 1821, 1822; Regionaal Archief Dordrecht; 274 Ring Dordrecht van de classis 

Dordrecht van de Nederlands hervormde gemeente; 1 Notulen van de 

ringvergaderingen 1816 – 1849. 
106 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 347 Verzameling handschriften, 

afkomstig van de Provinciale Bibliotheek; 433 Notulen- en kasboek van het 

Leesgezelschap van godsdienstige geschriften te Leeuwarden. 
107 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
108 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 1 Minuten van 

notulen 28 december 1795 – 25 maart 1903. 
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 Emilia van Rozenheim van A.B. van Meerten-Schilperoort uit 

1828 

 De schildknaap van M.J. de Neufville uit 1829 

 

Uit bovenstaande is nog weinig te concluderen over eventuele 

voorkeuren in leesgezelschappen. 

Ook uit de huiselijke lectuurkeuze van de leden van het 

leesgezelschap ‘Onderlinge Vriendschap’ te Sommelsdijk is weinig op 

te maken. Naast De jeugdige ongehuwde, die eene gade zoekt. Eene 

bijdrage, ter bevordering van eene naauwkeurige kennis aan de 

huisselijke zeden en gewoonten van Hannah More, lezen ze Nieuwe 

verhalen van H. Clauren en Reis door het Koningrijk der Nederlanden 

en het groothertogdom Luxemburg van A.B. van Meerten-

Schilperoort.109 

 Sommige boeken bevatten zowel huiselijke thematiek als meer 

expliciete nationale thematiek. Ze komen bijvoorbeeld samen in het in 

‘Onderlinge Vriendschap’ aangeschafte Reis door het Koningrijk der 

Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg van A.B. van Meerten-

Schilperoort: 

 

Ja, edele Prinses! ook Uwe Koninklijke Hoogheid deelt in deze 

algemeene belangstelling; met eerbied zij het mij vergund, 

Hoogstdezelve dit te herinneren; ook op U is het oog van velen 

geslagen; iedere Nederlandsche Maagd stelt belang in Prinses 

MARIANNE, van wier vorming en opvoeding onder het oog van 

de beste der Moeders, zoowel als van de voortreffelijkste der 

Vorstinnen, zich zoo veel laat verwachten.110 

 

In Cadzand lijkt er wel sprake van een zekere voorkeur voor 

huiselijkheid.111 Ze kopen: 

 

 

                                                 
109 Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap 

Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek. 
110 A.B. van Meerten-Schilperoort, Reis door het Koningrijk der Nederlanden en het 

Groothertogdom Luxemburg, voor jonge lieden, Amsterdam 1822, †2. 
111 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
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 Rozen van A. Lafontaine uit 1815 

 Tafereelen van huisselijk geluk en huwelijksliefde van H. Clauren 

uit 1823 

 De gravin Cherubim van H. Clauren uit 1824 

 Nieuwe verhalen van H. Clauren uit 1827 

 

De voorkeur lijkt hier uit te gaan naar vertaalde lectuur. 

In Gorinchem worden van M.J. de Neufville en A.B. van 

Meerten-Schilperoort elk één titel gekocht.112 In Grijpskerk is er sprake 

van een gelijke verdeling tussen vertaalde en oorspronkelijke huiselijke 

lectuur: van J.L. Ewald, J. Glatz en O. Goldsmith wordt van ieder één 

titel gelezen, evenals van A.B. van Meerten-Schilperoort, F. 

Mastenbroek en M.J. de Neufville.113 Dit gaat ook op in Steenbergen met 

titels voor J.L. Ewald en twee van A. Lafontaine enerzijds en A. Simons 

en F. Mastenbroek tweemaal anderzijds.114 

 Het leesgezelschap uit Leens vertoont eveneens enige 

belangstelling voor huiselijke thematiek:  

 

 Lectuur voor vrouwen van F. Mastenbroek uit 1815-1816 

 Wilhelmina Noordkerk van F. Mastenbroek uit 1818 

 Tafereelen uit het menschelijk leven van C. van der Vijver uit 

1825 

 Reis door het Koningrijk van A.B. van Meerten-Schilperoort uit 

1826-1827 

 

Toch schaffen zij opvallend veel meer vertaalde lectuur aan: van A. 

Lafontaine drie titels en van H. Clauren vijf.115 In Leens lijkt de typisch 

Nederlandse huiselijkheid dus voornamelijk in vertaalde Duitse lectuur 

te worden gevonden. 

                                                 
112 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
113 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; notulen van 

de ledenvergaderingen 1823. 
114 Het Markiezenhof Historisch Centrum; 949 Archief van het Leesgezelschap Voor 

Wetenschap en Deugd te Steenbergen; 3 Notulen van de vergaderingen 1809 – 1832. 
115 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
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 Bij het Dordtse ‘Utile et Jucundum’ circuleren van A. Lafontaine 

elf titels en van H. Clauren vijf. Verder is ook daar O. Goldsmiths De 

Leraar van Wakefield gekozen, evenals De jeugdige ongehuwde van H. 

More en De bestemming des huisselijken levens. Ter bevordering van 

huisselijke deugd en huisselijk geluk van J.L. Ewald. Oorspronkelijk 

Nederlandse titels met deze thematiek bestaan uit drie titels van F. 

Mastenbroek, twee van A.B. van Meerten-Schilperoort en De kleine 

Pligten van M.J. de Neufville. Met een verhouding van negentien 

tegenover zes, is er overduidelijk meer gekozen voor vertaalde lectuur 

met huiselijke thematiek.116 

 

 
Diagram 3: De aanschaf van oorspronkelijke en vertaalde huiselijke lectuur, 

afgezet tegen de aangeschafte romans en verhalenbundels. 

Ook in Barneveld lijkt de voorkeur uit te gaan naar vertaalde lectuur. Met 

zes titels van A. Lafontaine en zes van H. Clauren en daarnaast van H. 

More en J.L. Ewald komt het totaal daar op veertien vertaalde boeken 

met huiselijke thematiek. Daar tegenover staan vier werken van A.B. van 

Meerten-Schilperoort, drie werken van F. Mastenbroek en één van M.J 

                                                 
116 Regionaal Archief Dordrecht; 362 Leesgezelschap ‘Utile et jucundum’;1 Notulen 

van de ledenvergaderingen 13 februari 1813 – 13 februari 1830. 

0

50

100

150

200

250

Oorspronkelijke titels Vertaalde titels Romans en verhalenbundels



 

 

  

- 268 - 

de Neufville. Verder is er nog het onbekende Huisselijke twist.117 De 

eventuele voorkeur voor vertaalde huiselijke lectuur is in ieder geval niet 

bijzonder groot 

 Net als in Barneveld en bij ‘Utile et Jucundum’ uit Dordrecht, is 

in ‘Leest, Leert en Betracht’ uit Leeuwarden een voorkeur voor vertaalde 

werken van A. Lafontaine en H. Clauren, van wie elk negen titels 

circuleren in het leesgezelschap. Bovendien lezen ook zij het boek van 

O. Goldsmith. Een totaal van negentien. De vier oorspronkelijke werken 

van F. Mastenbroek, De kleine Pligten van M.J. de Neufville, Gids voor 

jonge lieden van beschaafden stand van A.B. van Meerten-Schilperoort 

en Het huisselijk leven van A. Simons gezamenlijk komen niet bij dat 

aantal vertaalde werken in de buurt.118 In Leeuwarden lijkt de voorkeur 

voor vertaalde lectuur, als het op huiselijke thematiek aankomt, nog wel 

het sterkst. 

 

 Huiselijkheid komt uit Duitsland 

Nergens in Nederlandse leesgezelschappen is er als het gaat om lectuur 

met huiselijke thematiek sprake van een getalsmatige voorkeur voor 

oorspronkelijk Nederlandse titels. Het zijn met name A. Lafontaine en 

H. Clauren waarvan lectuur wordt gekocht, zodat de vertaalde boeken 

domineren. In de overig geconsumeerde lectuur zal ongetwijfeld veel 

meer, al dan niet verhulde, huiselijke thematiek schuil gaan. Op basis van 

de lectuur die Krol onderzocht, huiselijke smaak der natie is in ieder 

geval niets anders te concluderen dan dat als men in Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen huiselijke lectuur leest, deze vooral afkomstig is uit 

Duitsland. Kruseman schrijft hierover: 

 

Maar al deze voortbrengselen van eigen bodem waren niet 

voldoende om den gretigen Hollandschen lezer te bevredigen. 

Om in de behoefte van huiselijke uitspannings-lektuur te 

voorzien heeft steeds het buitenland zijn hulp moeten leenen. Bij 

geen enkele onzer naburen – en dit heeft grooten invloed gehad 

op de ontwikkeling van onzen nationalen smaak en onze 

                                                 
117 Gemeentearchief Barneveld; Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register 

houdende notulen van vergaderingen, 1807-1859. 
118 Historisch Centrum Leeuwarden; 1376 Leesgezelschap ‘Leest, leert en betracht’ te 

Leeuwarden, 1816 – 1956; 2 Resolutie- en Rekenboek. 
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antinationale neigingen – bij geen enkele onzer naburen is het 

lezen, het lezen in het gezin, het lezen door middel van 

leesgezelschappen, zóó algemeen als het was en is bij ons.119 

 

Dat doet in zekere zin afbreuk aan wat tijdgenoten beschouwen als een 

typisch Nederlandse eigenschap van het vaderlandse volkskarakter. De 

huiselijke lectuurkeuze doet nu vermoeden dat de Nederlandse nationale 

identiteit in de kern – in ieder geval ten dele – aansluit bij contemporaine 

Europese ontwikkelingen, in dit geval met name uit Duitsland. Daarnaast 

moet worden opgemerkt dat uit de cijfers duidelijk wordt dat er in 

leesgezelschappen een veel grotere vraag belangstelling bestaat voor 

romans en verhalenbundels in het algemeen, dan voor titels met 

uitgesproken huiselijke thematiek. 

 

 

V.5 De lectuuraanschaf in cijfers 

We hebben nu gezien dat leesgezelschappen niet bijzonder veel lectuur 

aanschaffen met nationale thematiek. Daarbij zijn natuurlijk een aantal 

kanttekeningen te plaatsen: de nationale thematiek kan, verhuld, in veel 

meer lectuur voorkomen dan op basis van de vergelijking tussen eerdere 

onderzoeken en lijsten van lectuur in leesgezelschappen is te vermoeden. 

Bovendien is het nog maar de vraag of de lectuurkeuze voortkomt uit een 

welbewuste keuze om géén of weinig lectuur met nationale thematiek 

kopen of dat daar andere oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals 

verschillen in prijs tussen oorspronkelijke en vertaalde lectuur. Toch 

kunnen we stellen dat het wel meevalt met de veronderstelde vroeg 

negentiende-eeuwse belangstelling voor de natie of het vaderland, 

althans in leesgezelschappen. Literatuurgeschiedenissen worden ook 

nauwelijks aangeschaft en de boeken die worden gerekend tot het 

literaire erfgoed al helemaal niet. Lectuur met een huiselijk thema wordt 

wel aangeschaft, maar niet vaak en dan nog vooral in de vorm van 

vertaalde titels. Wat leest men in Noord-Nederland dan wél? 

 

V.5.1 Genres 

De meeste gekochte boeken door leesgezelschappen tussen 1815 en 1830 

zijn om te beginnen romans en verhalenbundels, historische lectuur en 

                                                 
119 Kruseman, Bouwstoffen, 75. 
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biografieën en vervolgens geografie en reisbeschrijvingen, zoals blijkt 

uit Bijlage VI. Met name als er sprake is van de laatste categorie, dan is 

de belangstelling voor andere landen en culturen evident. Zijn de leden 

van leesgezelschappen dan zo geïnteresseerd in onderwerpen die zich 

buiten de grenzen van Noord-Nederland bevinden?  

In Leens betreft dit percentage boeken 32%, laat Diagram 4 zien. 

De reisverhalen en geografische werken omvatten in Cadzand, bij het 

‘Eerste Leesgezelschap’ en ‘Utile et Jucundum’ respectievelijk 13%, 

17% en 14%. Een duidelijk afwijkend percentage vinden we bij het 

leesgezelschap van de Ring Dordrecht. De leden daarvan besteden hun 

geld klaarblijkelijk aan andere soorten lectuur, want reisverhalen en 

geografische werken maken daar nog geen 1% uit van het totale aanbod. 

De Haagse leden van ‘De Eendragt’ ruimen voor reisverhalen en 

geografische werken 15% van hun lectuuraanschaf in. De percentages in 

Cadzand, in twee van de drie leesgezelschappen uit Dordrecht en in Den 

Haag, komen aardig in de buurt van het eerder vastgestelde percentage 

in en rondom Middelburg.120 Het leesgezelschap van de Ring Dordrecht 

besteedt aan reis- en geografische lectuur weinig geld, maar dat ligt ook 

niet in de lijn der verwachting gezien hun confessionele doelstelling. De 

meeste leesgezelschappen lijken de categorie lectuur die overwegend 

buitenlandse thematiek bevat ongeveer even vaak aan te schaffen als 

lectuur die ruim gedefinieerd als nationaal te typeren is. Alleen in Leens 

is er sprake van bovenmatige voorkeur voor reisverhalen en geografische 

lectuur. Mogelijk zijn zij hier nadrukkelijker in geïnteresseerd, maar het 

is evengoed denkbaar dat het leesgezelschap deze categorie lectuur 

goedkoop en dus aantrekkelijk krijgt aangeboden door boekhandelaren.  

De reisbeschrijvingen voeren de lezers de hele wereld over: van 

de Zuidpool tot aan Zweden en van China tot aan Suriname. Ze krijgen 

toegang tot de leefwerelden van Turkse vrouwen, de oorspronkelijke 

bewoners van de Amerika’s, Schotse vrijheidsstrijders en 

wereldreizigers. Deze categorie lectuur is in de meeste 

leesgezelschappen goed voor tussen de 11% en 13% van de totale 

aanschaf en is daarmee een opvallend veel gekochte categorie. 

 

                                                 
120 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 63. 
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Diagram 4: De lectuuraanschaf van leesgezelschappen in categorieën. 

 

 Historische lectuur en biografieën 

In de meeste leesgezelschappen bestaat ongeveer 10% van de lectuur uit 

boeken over onderwerpen uit het verleden of over personen uit het heden 

of het verleden. De thematiek is veelzijdig: er wordt gelezen over de 

Griekse oudheid, ontdekkingsreizen en kruistochten. Toch is de keuze in 

historische lectuur niet enkel algemeen. Diverse leesgezelschappen 

kopen boeken over Willem van Oranje, over de Spaanse Armada en over 

verschillende watersnoden in het recente verleden. Er is dus sprake van 

een voorzichtige interesse in het Nederlandse verleden. 

 De biografische lectuur die circuleert in leesgezelschappen 

bestaat onder meer uit verzamelingen van karakterschetsen van 

beroemde vrouwen en wetenschappers of kunstenaars. De meeste andere 

biografische boeken bestaan uit boeken als Gedenkschriften van Robert 

Guillemard en Gedenktschriften eener jonge Grieksche vrouw. 

 Dat er sprake is van historische of biografische lectuur waarin het 

Nederlandse verleden of een beroemde Nederlander figureert, is 

waarschijnlijk tekenend voor het opkomende historische bewustzijn van 

de Noord-Nederlanders. Het zijn de onderwerpen waardoor de lezers 
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zich verbonden kunnen voelen met hun eigen nationale verleden. 

Bovendien zijn het onderwerpen uit het nationale verleden, waardoor de 

lezers verwantschap kunnen voelen met de overige leden van 

leesgezelschappen, omdat ze dat verleden delen. Toch zijn de nationale 

onderwerpen slechts een klein deel van de ongeveer 10% aan historische 

of biografische lectuur, dus van een opvallende interesse lijkt geen 

sprake te zijn. 

 

 Romans 

Zo om en nabij de 25% van alle lectuur die door leesgezelschappen wordt 

gekocht, bestaat uit romans is te zien in Diagram 4. Het grootste gedeelte 

van deze romans betreft vertalingen. In het leesgezelschap van Leens 

bedraagt het percentage romans in totaal 27% van hun lectuuraanschaf. 

Romans maken in Cadzand en bij het ‘Eerste Leesgezelschap’ en ‘Utile 

et Jucundum’ respectievelijk 27%, 22% en 30% uit van het totale aanbod 

lectuur. Een vergelijkbaar percentage romans wordt aangeschaft bij de 

boekhandel van S. van Benthem rond 1800 in Middelburg.121 De Haagse 

leden van ‘De Eendragt’ ruimen voor romans 15% van hun 

lectuuraanschaf in, maar aangezien ruim de helft van hun totale 

lectuurconsumptie in het Frans is, is het goed denkbaar dat zij in een deel 

van hun romanbehoefte voorzien met Franstalige lectuur. Wederom 

wijkt het leesgezelschap van de Ring Dordrecht af. Bij hen zijn romans 

nog geen 4% van het totale aanbod. De eerder benadrukte confessionele 

doelen liggen waarschijnlijk ook hieraan ten grondslag. Over het 

algemeen kopen leesgezelschappen bijna twee keer zoveel romans – 

waarvan het merendeel vertaalde buitenlandse boeken met niet-

Nederlandse thematiek betreft – als die boeken die met een ruime 

hantering van het begrip als nationaal te karakteriseren zijn. Tegenover 

elke nationale titel staan dus twee internationale boeken. Maar vloeit 

deze aanschaf nou voort uit een doelbewuste internationale oriëntatie? 

 Leesgezelschappen kopen voor hun leesbehoefte in veel gevallen 

vertalingen en dat is niet verwonderlijk als wordt gekeken naar de 

Nederlandstalige romanproductie, zoals reeds is uiteengezet in hoofdstuk 

                                                 
121 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 63. Tot vergelijkbare conclusies 

komt Van Zonneveld wat betreft het Leidense ‘Miscens Utile Dulci’, waar het 

lectuuraanbod tussen 1830 en 1840 voor maar liefst 35% uit romans bestaat: Van 

Zonneveld, ‘Het leesgezelschap Miscens Utile Dulci’, 351-355. 
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II. We zien hier hoe verschillende ontwikkelingen in elkaar grijpen. Want 

naast toenemend nationalisme en vaderlandsgezindheid zien we in dit 

tijdvak de boekhandel zich professionaliseren en het leespubliek zich 

emanciperen. Vertaalde publicaties vormen een geduchte concurrent 

voor het oorspronkelijk-Nederlandse werk.122 In landen als Frankrijk en 

Engeland is een dergelijke omvangrijke vertaalslag niet nodig: ‘these two 

countries produce a lot of novels (and good novels, too), so they don’t 

need to buy them abroad.’123 Waar komen de boeken die de Noord-

Nederlanders in hun leesgezelschappen lezen nu oorspronkelijk 

vandaan? 

 

V.5.2 Taal 

Als er weinig nationale letterkunde wordt aangeschaft, wat valt er dan in 

de volle breedte te zeggen over de herkomst van de titels? Uit Bijlage IV, 

met daarin de lijsten van aangekochte en jaarlijks geveilde boeken en 

tijdschriften van Noord-Nederlandse leesgezelschappen verwerkt, blijkt 

dat het totale corpus veel vertaalde werken bevat. Het is in dat geval 

voornamelijk oorspronkelijk Duits, Frans en Engels werk. De informatie 

hierover is opgenomen in Diagram 5. 

In Leens is het percentage vertaalde lectuur 49,1%, in Cadzand 

39,4%, bij het Dordtse ‘Eerste Leesgezelschap’ 44,7%, bij ‘Utile et 

Jucundum’ 53,3%, maar bij het leesgezelschap van de Ring Dordrecht 

slechts 11,9% en in Den Haag bij ‘De Eendragt’ 26,2%. Het lage 

percentage van het leesgezelschap van de Ring Dordrecht kan wederom 

worden verklaard door te wijzen op de afwijkende doelstellingen van 

deze vereniging: het is een leesgezelschap gelieerd aan de Nederlandse 

Hervormde Kerk – de officiële naam sinds 1816 van de eerdere 

Nederduitsch Gereformeerde Kerk – en in hun lectuuraanbod domineren 

godsdienstige, protestantse werken. Men schaft deze aan in het 

Nederlands, waarschijnlijk omdat de onderwerpen over de Nederlandse 

religiositeit het dichtste bij de dagelijkse praktijk komen. Het lage 

percentage van vertaalde lectuur bij ‘De Eendragt’ kan worden verklaard 

door het feit dat bijna de helft van alle boeken die zij aanschaffen 

Franstalig is. De behoefte aan vertalingen uit het Frans wordt hiermee 

                                                 
122 Johannes, De lof der aalbessen, 63. 
123 Franco Moretti, Atlas of the European Novel 1800-1900, London en New York 

1999, 151. 
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teruggedrongen en het is goed denkbaar dat bepaalde vertalingen uit het 

Duits of het Engels, reeds in een Franse vertaling zijn aangeschaft. 

 

 
Diagram 5: De lectuuraanschaf van leesgezelschappen naar oorspronkelijke taal 

van de lectuur. 

 

Frans, Duits en Engels 

Een aantal opvallende cijfers: 

 

 29,9% van de boeken in Grijpskerk is vertaald uit het Duits, 

evenals 28,8% bij ‘Utile et Jucundum’ uit Dordrecht en 30,2% in 

Leens. In Barneveld is dat 33,8% 

 12,7% van de boeken uit Gorinchem is vertaald uit het Frans 

evenals 12,4% in Barneveld 

 14,7% van de werken die circuleren in het leesgezelschap van 

Barneveld is vertaald uit het Engels, net als 13,6% bij ‘Utile et 

Jucundum’ en 14,8% bij ‘Oefening’ 

 

De Noord-Nederlandse leesgezelschappen lezen bijna allemaal voor het 

merendeel oorspronkelijk Nederlandse lectuur, maar de vertaalde lectuur 

is dan wel tussen de maximaal 63,7% (bij het leesgezelschap van 

Barneveld) en minimaal 11,9% (bij het leesgezelschap van de Ring in 

Dordrecht). Als de godsdienstige leesgezelschappen niet worden 
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meegeteld, dan is er een minimum percentage vertalingen van 26,7% (in 

Den Haag). 30 tot 50% vertaalde lectuur is een omvangrijk corpus aan 

titels. 

Zoals in hoofdstuk II is aangegeven brengen tijdgenoten het lezen 

van vertalingen in direct verband met een gebrek aan vaderlandsliefde. 

Een hoge aanschaf van vertalingen kan rekenen op kritiek in de 

contemporaine tijdschriften. N.G. van Kampen noemt in dat verband het 

vertalen van Franse literatuur bijvoorbeeld ‘de doodslaap der achttiende 

Eeuw’.124 Men spreekt van een vertaalwoede. Nederlandse auteurs zijn 

in de visie van critici in de tijdschriften te gemakzuchtig om zelf iets te 

schrijven en Nederlandse lezers leggen bovendien vanwege de beperkte 

binding met de nationale cultuur geen voorkeur aan de dag voor 

degelijke, vaderlandse kost.125 Een keuze voor vertalingen zou weinig 

meer betekenen dan culturele onderdanigheid en een misplaatst gebrek 

aan eigenwaarde.126 De kritiek op vertalingen heeft na 1800 duidelijk een 

nationalistisch tintje.127 Bij zijn aantreden als hoogleraar Nederlandse 

taal en welsprekendheid in Groningen in 1815 observeert B.H. Lulofs: 

 

Een beschaafd Volk gevoelt behoefte aan Dichtkunst, aan 

Welsprekendheid, en andere fraaije kunsten en wetenschappen 

[…] Indien nu aan deze behoefte bij een Volk door 

Vaderlandsche voortbrengselen niet voldaan kan worden, wijl, of 

de Vaderlandsche taal en fraaije Letteren verwaarloosd zijn, of, 

wijl men van derzelver vruchten geen gebruik wil maken, zoo zal 

hieruit natuurlijk volgen, dat zulk eene Natie bij den Vreemdeling 

                                                 
124 Luc Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie 

(1750-1820) in een Westeuropees kader, Amsterdam en Atlanta 1992, 16: N.G. van 

Kampen, Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden, 

deel 3, Delft 1826, 219. 
125 Johannes, De lof der aalbessen , 64. 
126 Johan Heilbron, ‘Nederlandse vertalingen wereldwijd. Kleine landen en culturele 

mondialisering’ in: Johan Heilbron, Wouter de Nooy en Wilma Tichelaar red., 

Waarin een klein land. Nederlandse cultuur in internationaal verband, Amsterdam 

1995, 217. 
127 Luc Korpel, In Nederduitsch gewaad. Nederlandse beschouwingen over vertalen 

1760-1820, Den Haag 1993, 8. 



 

 

  

- 276 - 

den honger zoekt te stillen, dien zij in haar eigen land niet 

verzadigen kan, of niet verzadigen wil.128 

 

De typering van Adriaan van der Hoop over de periode 1815-1830, zoals 

uiteengezet op pagina’s 254 en 255, lijkt vooral in deze richting te 

moeten worden gezocht. Ook hij ziet immers een gebrek aan 

vaderlandsliefde. Maar hij gaat nog verder en constateert dat er sprake is 

van een soort van wereldburgerschap. Zou hij het laatste beschouwen als 

gevolg van het eerste? Tegelijkertijd zijn er ook tijdgenoten die 

wereldburgerschap opvatten als een onderdeel van vaderlandsliefde, 

zoals J.F. Helmers.129 

 

 Toegang tot buitenlandse kennis 

Implicieter dan reisverhalen, een veel gelezen genre in die periode, 

verplaatsen ook vertaalde romans hun lezers naar buitenlandse situaties 

en bieden ze toegang tot gedachtegoed uit andere culturen. Ligt een 

potentiële voorkeur voor het ideaal van wereldburgerschap dan besloten 

in een omvangrijke aanschaf van romans? Zulke romans, zoals van 

Walter Scott, houden ‘aan het leespubliek een kleurrijke 

identificatiemogelijkheid met het […] verleden’ voor.130 Aan 

Nederlandse lezers bieden ze een blik op het Schotse verleden. In een 

recensie van zijn Anna van Geijerstein: 

 

Wij twijfelen niet, of lezers en lezeressen zullen genoegen in 

eenen Roman vinden, die, op eene allezins onderhoudende en 

belangwekkende wijze, ons zeden, gewoonten, begrippen, 

meeningen, bijgeloovigheden en  den riddergeest  der vijftiende 

eeuw leert kennen […] Het lezen van zoodanigen Roman, die, 

wat de hoofdzaken betreft, gebeurde zaken behelst, kan althans 

deze nuttigheid hebben, dat men die dagen van bijgeloof en 

                                                 
128 Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 56: B.H. Lulofs, Over de 

noodzakelykheid van de beoefening der eigene taal en letterkunde voor de 

zelfstandigheid en den roem van eene natie, gehouden bij het aanvaarden van dezelfs 

waardigheid op den vijftienden van slagtmaand 1815, Groningen 1815, 48-50. 
129 Lotte Jensen, ‘Wereldburgerschap als verzetsdaad. Kosmopolitisme en patriottisme 

bij Jan Fredrik Helmers’, in: De negentiende eeuw 35 (2011) 1-2, 59-72. 
130 Leerssen, Nationaal denken in Europa, 79. 
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onveiligheid in den lande niet terugwenscht, maar het goede van 

onzen leeftijd des te meer opmerkt en waardeert.131 

 

Is een aanzienlijk corpus vertaalde romans dan wellicht kenmerkend 

voor de lectuuraanschaf van een ware wereldburger?  

 

 Lezen ter ontspanning 

De afhankelijkheid van het buitenlandse aanbod is dus groot voor 

leesgezelschappen waarin de leden – zo luidt de kritiek – voornamelijk 

voor hun plezier lezen. Een analyse van uitleningen bij het Haarlemse 

Leesmuseum bevestigt de toenemende vraag naar ontspanningslectuur in 

de tweede helft van de negentiende eeuw. Er worden vooral romans 

geleend, in die periode overigens in de eerste plaats Nederlandse, daarna 

pas buitenlandse.132 Hoewel een leesmuseum een andere soort 

leesvereniging is dan een leesgezelschap, wordt men er ook vrijwillig lid 

van en hebben leden ook invloed op de samenstelling van het corpus 

lectuur.  

Het is goed denkbaar dat de vraag naar ontspanningslectuur 

tussen 1815 en 1830 reeds aanwezig is, maar dat de nationale 

romanproductie nog niet aan deze vraag kan voldoen. In hoofdstuk II is 

al opgemerkt dat uitgevers zich in de vroege negentiende eeuw inzetten 

om op de hoogte te raken van de wensen van de lezers en daar met hun 

productie zoveel mogelijk mede op inspelen. De afhankelijkheid van 

buitenlandse vertalingen zou daarmee kunnen worden verklaard. 

Afgaande op de constatering van Buijnsters dat men in 

leesgezelschappen ernaar streeft om door collectief lezen betere 

wereldburgers te formeren en de koppeling die wordt gemaakt tussen 

leesgezelschappen en de verspreiding van kosmopolitische ideeën, is 

zo’n gedachte gerechtvaardigd.133 De vraag is dus in hoeverre de door 

leesgezelschappen aangeschafte lectuur gekozen is vanuit een 

welbewuste interesse voor het ideaal van wereldburgerschap. Als we de 

definitie van wereldburgerschrap ruim interpreteren als een open, 

geïnteresseerde houding voor andere landen en culturen, dan kan een 

                                                 
131 Vaderlandsche letter-oefeningen (1832), 134. 
132 De Vries, ‘Lezende burgers’, 59. 
133 P.J. Buijnsters, ‘Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e eeuw’, 188. 
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hoog percentage vertaalde lectuur erop wijzen dat men internationaal 

gedachtegoed of buitenlandse thematiek in ieder geval niet schuwt.  

 

V.5.3 Tijdschriften 

In diverse studies, zowel Nederlandse als internationale, zijn 

leesgezelschappen getypeerd als afnemers bij uitstek van tijdschriften 

zoals aangegeven op pagina’s 92, 93 en 133. Maar in hoeverre is hier 

sprake van in Noord-Nederland tijdens het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden? Lezen de leden van leesgezelschappen daadwerkelijk 

zoveel tijdschriften? Hoe verhoudt het aantal tijdschriften zich tot de 

hoeveelheid overige lectuur? En bestaat er nog een voorkeur voor 

bepaalde titels? 

 Sommige leesgezelschappen beschikken niet over genoeg geld 

om boeken aan te schaffen. Uit een bijdrage van een oud-notaris in 

Morgenrood, de publicatie van het Letterkundig Genootschap ‘Oefening 

Kweekt Kennis’ uit Den Haag:  

 

De kas van ons leesgezelschap […] laat echter niet toe, dat wij 

meer lezen dan de maandwerken; dat men dus voor het overige 

wat ten achteren is, spreekt van zelve – ook daarom minder 

gelukkig? – ik geloof het niet.134 

 

Hoewel de opvatting wordt gebezigd dat men in zekere zin achter loopt 

op de actualiteit – waarschijnlijk met betrekking tot de meest recent 

gepubliceerde boeken – is men daar niet negatief over gestemd; de 

‘maandwerken’ maken veel goed. 

Jensen wijst erop dat op het vrouwentijdschrift Penélopé in de 

vroege negentiende eeuw diverse leesgezelschappen intekenen, naast de 

namen van de koningin der Nederlanden, boekverkopers en 

particulieren. Het zijn met name particulieren die intekenen (337 voor 

371 exemplaren), gevolgd door boekverkopers (82 voor 180 

exemplaren). In totaal tekenen 24 leesgezelschappen in op dit periodiek. 

Verreweg de meeste intekenaars zijn afkomstig uit Amsterdam, Leiden, 

                                                 
134 Morgenrood. Mengelingen van het Letterkundig Genootschap Oefening Kweekt 

Kennis, ’s-Gravenhage 1839, 150. 
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Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Haarlem. In mindere mate zijn de 

overige intekenaren over het hele land verspreid.135  

Leesgezelschappen die intekenen op het tijdschrift zijn ‘La 

Correspondance’ uit Zwolle, ‘Eendragt’ en ‘Leeslust’ uit Den Haag, ‘Tot 

Nut en Vermaak’ uit Rotterdam en ‘Door Onderzoek Leert Men’ uit 

Zierikzee. Ook zijn er bekende auteurs die uit naam van een 

leesgezelschap intekenen, zoals Rhijnvis Feith. Redactrice Van Meerten-

Schilperoort heeft enkele fragmenten van Feith’s treurspel Lady Johanna 

Gray opgenomen in Penélopé. Ook Fenna Mastenbroek tekent in voor 

haar ‘gezelschap van jonge Jufvrouwen te Sneek’. In ieder geval hebben 

veel meer leesgezelschappen een abonnement op dit tijdschrift zonder 

vooraf te hebben ingetekend. 

In het Noord-Brabantse Grave is in 1825 een leesgezelschap voor 

tijdschriften opgericht.136 Mensen die interesse hebben om ‘de Maand of 

Periodieke geschriften die [het] gezamenlijke gezelschap zal ontbieden, 

mede te lezen’ kunnen zich aanmelden. Het derde artikel van het door 

het leesgezelschap opgestelde reglement somt de tijdschriften op die 

worden gelezen: 

 

 De weegschaal 

 Vaderlandsche letter-oefeningen 

 De recensent, ook der recensenten 

 Keur van nuttige en aangename mengelingen 

 Algemeene konst- en letter-bode 

 Algemeen letterlievend maandschrift 

 

Wellicht is enkel het lezen van tijdschriften niet genoeg voor de leden, 

want op de vergadering van 24 april 1826 ondertekenen de leden van het 

leesgezelschap – dat de naam ‘Tot Nut en Uitspanning’ heeft 

aangenomen – een nieuw reglement: er zullen nadien ook boeken worden 

gelezen.137 

                                                 
135 Jensen, ‘Bij uitsluiting geschikt’, 116-117. 
136 Brabants Historisch Informatie Centrum; 7060 Nederlandse Hervormde Gemeente 

Grave, 1676 – 1992; 908 Reglementen voor het leesgezelschap Tot Nut en 

Uitspanning te Grave 1825 – 1826. 
137 Brabants Historisch Informatie Centrum; 7060 Nederlandse Hervormde Gemeente 

Grave, 1676 – 1992; 908 Reglementen voor het leesgezelschap Tot Nut en 

Uitspanning te Grave 1825 – 1826. 
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 In Bijlage VII heb ik een overzicht opgenomen met daarin de 

titels van de tijdschriften die zijn aangeschaft door de leesgezelschappen 

tussen 1815 en 1830 waarvan nog informatie over hun lectuuraanschaf 

bewaard is gebleven, evenals de jaren waarin zij de tijdschriften 

aanschaffen. Uit de tabel in Bijlage VII valt in één oogopslag op te maken 

dat verreweg het meest gelezen tijdschrift de Vaderlandsche letter-

oefeningen is, die in zestien van de 21 leesgezelschappen circuleert en in 

de meeste gevallen voor bijna de hele periode van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden. De reputatie die het tijdschrift heeft, zoals 

eerder op opgemerkt op pagina 94, als een van de bekendste tijdschriften, 

wordt hiermee onderstreept. 

 Onder de leesgezelschappen zijn er vijf die relatief veel 

tijdschriften laten circuleren: ‘Legendo Discimus’ uit ’s-Hertogenbosch 

met 24 titels, ‘Tot Meerder Oeffening’ uit Hoorn met 21 titels, ‘De 

Eendragt’ uit ’s-Gravenhage met negentien titels, ‘Amica Veritas’ uit 

Leeuwarden met negentien titels en ‘Utile et Jucundum’ uit Dordrecht 

met vijftien titels. Dertien van de 21, dus meer dan de helft, van de 

leesgezelschappen leest minder dan tien titels. In het leesgezelschap van 

Grijpskerk schaffen de leden zelfs helemaal géén tijdschriften aan. Het 

moet wel worden opgemerkt dat bij de tijdschriften die door ‘Legendo 

Discimus’ en ‘De Eendragt’ worden aangeschaft voor deels Franse zijn. 

 Naast de Vaderlandsche letter-oefeningen wordt geen enkel 

tijdschrift bij meer dan de helft van de leesgezelschappen gekocht. De 

overige meest aangeschafte titels zijn als volgt: 

 

 Amsterdamsch letterlievend maandschrift/Algemeen 

letterlievend maandschrift (9 maal) 

 De star/De vriend des vaderlands (9 maal) 

 De weegschaal (9 maal) 

 Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak (9 maal) 

 De protestant (8 maal) 

 Keur van nuttige en aangename mengelingen (8 maal) 

 De recensent, ook der recensenten (7 maal) 

 Euphonia (7 maal) 

 Algemeene konst- en letter-bode (6 maal) 

 Boekzaal der geleerde wereld (6 maal) 

 Naamlijst van Nederduitsche boeken (6 maal) 
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Hoewel, zoals eerder op pagina 93 is opgemerkt, de redacteuren van 

Euphonia van mening zijn dat een tijdschrift dat zich oriënteert op 

leesgezelschappen bijdraagt aan de teloorgang van de boekhandel en de 

letterkunde, is hun product toch redelijk in trek bij leesgezelschappen. 

Op basis van de informatie uit Bijlage VII behoort het tijdschrift zelfs tot 

de top tien van meest aangeschafte periodieken. 

 Als we kijken naar de lijst met meest aangeschafte tijdschriften, 

dan valt nog een aantal dingen op. De Vaderlandsche letter-oefeningen 

is een algemeen-cultureel tijdschrift met een sterke nadruk op het 

vaderland. De star, uitgegeven onder auspiciën van de Maatschappij van 

weldadigheid, is een relatief algemeen-cultureel tijdschrift. Het vervolg 

op De star, De vriend des vaderlands heeft een algemeen-

vaderlandslievende context en de redactie probeert door literaire 

bijdragen op te nemen de vaderlandse literatuur te bevorderen. Deze twee 

veel aangeschafte tijdschriften tonen aan dat er als het op periodieken 

aankomt, een behoorlijke belangstelling bestaat voor het vaderland. 

 Uit de aanschaf van de overige tijdschriften, Amsterdamschs 

letterlievend maandschrift, opgevolgd door Algemeen letterlievend 

maandschrift, De weegschaal, Letterkundig magazijn van wetenschap, 

kunst en smaak, Keur van nuttige en aangename mengelingen, De 

recensent, ook der recensenten, Euphonia, Algemeene konst- en letter-

bode, en Boekzaal der geleerde wereld, komt vooral een belangstelling 

naar voren voor cultuur in het algemeen en literatuur in brede zin. Daarbij 

moet worden opgemerkt dat in deze tijdschriften ook bijdragen zijn 

opgenomen met vaderlandslievende inhoud. 

 Verder circuleert De protestant in acht van de 21 

leesgezelschappen. Een tijdschrift met godsdienstige inslag, waaruit 

blijkt dat religie niet helemáál is geweerd uit de Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen. Het tijdschrift bevat recensies over religieuze 

boeken, opstellen en brieven, uitleg over godsdienstige ontwikkelingen 

in het Christendom in het heden en verleden, schetsen van kerkelijke 

personen en berichten over actuele gebeurtenissen in protestantse 

kerkgemeenten. Het tijdschrift heeft dus ook, tot op bepaalde hoogte, een 

algemeen karakter en kan wellicht daardoor interessant zijn bevonden 

door de leden van de leesgezelschappen. 

De afsluiter van de lijst is een interessante: Naamlijst van 

Nederduitsche boeken van de Amsterdamse boekhandelaar A.B. 
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Saakes.138 In deze periodiek heeft Saakes alle bij hem bekende nieuw 

gepubliceerde lectuur opgenomen. Leden van leesgezelschappen waar 

een abonnement is op deze Naamlijst, stellen zichzelf in staat om op de 

hoogte te blijven van het grootste gedeelte van de recent verschenen 

lectuur. Bijna een derde van alle leesgezelschappen heeft hier een 

abonnement op. Zoals al eerder aangegeven op pagina’s 172, 173, 178 

en 229, zijn de leden hierdoor in staat om, met een overzicht in handen, 

een keuze te maken uit het nagenoeg volledige aanbod op de 

boekenmarkt. Zou het dan ook zo zijn dat in leesgezelschappen vooral 

recente lectuur wordt aangeschaft? 

 

V.5.4 Actualiteit 

Op pagina’s 219 en 220 is de kritiek op leesgezelschappen al aan bod 

gekomen. Leesgezelschappen zouden slechts ‘hetgeen dagelijks nieuw 

uitkomt’ kopen ongeacht de inhoud. Ze zouden tijdschriften niet volledig 

lezen maar vooral het ‘nieuws van den dag’. Ze zouden méér op de 

hoeveelheid lectuur letten, dan op de inhoud. 

 De informatie over de aanschaf van tijdschriften levert weinig 

concrete aanknopingspunten om na te gaan of dat werkelijk zo is. 

Immers: het ligt voor de hand dat men in leesgezelschappen de meest 

recente tijdschriften aanschaft – met actuele bijdragen, met een hoge 

nieuwswaarde. Daarnaast kopen de leden van de Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen tussen 1815 en 1830 echter veel méér boeken. 

Tijdschriften maken in de leesgezelschappen gemiddeld 11% van het 

totaal aangeschafte corpus lectuur uit, zoals te zien is in de tabel in 

Bijlage VI. Om na te gaan of de bovenstaande uitspraken ook van 

toepassing zijn op de aangeschafte boeken, is een steekproef uitgevoerd 

met beschikbare gegevens van de lectuuraanschaf van 

leesgezelschappen. In Bijlage VIII is te zien in welk jaar de aangekochte 

lectuur is verschenen die rond 1823 is gekocht. 

 De meeste boeken die zijn aangeschaft in 1823 zijn uitgegeven in 

1822 (154), gevolgd door boeken die zijn verschenen in 1821 (116), 1823 

(74) en 1820 (62). In veel mindere mate zijn er uitgaven gekocht uit 1819 

(14), 1818 (2), 1817 (2) en 1816 (1). Opvallend is wel dat er nog één titel 

uit 1810 is gekocht, twee uit 1806, drie uit 1805 en zelfs een uit 1789. 

Waarschijnlijk zijn deze oude werken wel winkeldochters. In twee van 

                                                 
138 Saakes, Naamlijst. 
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de vijftien leesgezelschappen worden meer boeken uit 1823 dan uit 1822 

gekocht. 

 Of het de leesgezelschappen bij de lectuuraanschaf meer om 

kwantiteit dan om kwaliteit gaat, is op basis van de beschikbare gegevens 

niet vast te stellen. Er verschijnen in Noord-Nederland tussen 1815 en 

1830, zoals eerder aangegeven, rond de 16.000 titels. Aangezien in 

leesgezelschappen jaarlijks hoogstens enkele tientallen boeken en 

tijdschriften circuleren en elk lid in staat wordt gesteld om in een jaar tijd 

de recent gekochte lectuur te lezen, is het eerder te verwachten dat de 

leden van leesgezelschappen niet hoofdzakelijk om kwantiteit gaat. 

 Als we de kritiek op leesgezelschappen, dat ze alleen ‘hetgeen 

dagelijks nieuw uitkomt’, vertalen in een mogelijke voorkeur voor recent 

verschenen lectuur, dan lijken de critici gelijk te hebben. Verreweg de 

meeste lectuur die in of rond 1823 wordt aangeschaft, is verschenen in 

1823, 1822 of 1821. Daaruit is echter niet direct op te maken dat de leden 

van leesgezelschappen deze lectuur kopen omdát het recente uitgaven 

betreft. Zoals aangegeven op pagina’s 172, 174 en 175 komt de 

lectuurkeuze binnen leesgezelschappen immers bijzonder democratisch 

tot stand. Bovendien hebben veel leesgezelschappen abonnementen op 

diverse tijdschriften waarin recent verschenen lectuur wordt 

gerecenseerd en heeft een deel van de leesgezelschappen, mogelijk de 

helft, zelfs een abonnement op de Naamlijst van Saakes. Het ligt dus voor 

de hand dat de leden van leesgezelschappen goed op de hoogte zijn van 

de ontwikkelingen van het boekenaanbod en daarin een beredeneerde 

keuze maken. De hoge mate van recent verschenen lectuur in de totale 

aanschaf duidt dan op een voorkeur voor actualiteit en op een mogelijke 

belangstelling om op de hoogte te blijven van de nieuwste 

ontwikkelingen waarover wordt geschreven. 

 

V.5.5 Aanschafkosten 

Als leesgezelschappen bij de aanschaf van lectuur meer letten op de 

hoeveelheid boeken dan op de inhoud daarvan, dan ligt het in de lijn der 

verwachting dat de leden van leesgezelschappen bij boekhandelaren een 

zo gunstig mogelijke prijs voor hun aankopen proberen te bedingen. Ze 

zullen in dat geval voor goedkope lectuur kiezen, wellicht tegen een 

gereduceerde prijs in het geval van gecombineerde aankopen. Wat dat 

betreft is het ook van belang te wijzen op het toenemende belang van de 

second-hand handel in boeken en het aanbieden van boeken in 
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aantrekkelijke, goedkope pakketten.139 Als wordt gekeken naar de 

actuele aanschaf van leesgezelschappen, zoals in de vorige paragraaf is 

beschreven, dan geeft dat aanleiding te denken dat het met de eventuele 

pakketverkoop van winkeldochters aan leesgezelschappen wel meevalt. 

 Om na te gaan in hoeverre de leden van leesgezelschappen 

boeken tegen een gereduceerde prijs afnemen, zijn in Bijlage IX de 

originele winkelprijs op basis van de bibliografie van Saalmink en de 

prijs opgenomen waartegen de leesgezelschappen uiteindelijk hun 

lectuur kopen. Als er in de bewaard gebleven archiefstukken informatie 

over is te vinden, is ook opgenomen voor welke prijs leden op de 

jaarlijkse veiling uiteindelijk de lectuur kopen. 

 De leden van het leesgezelschap in Barneveld kopen hun boeken 

en tijdschriften bij De Erven Gartman in Amsterdam. Blijkbaar weten ze 

daar af en toe korting te bedingen op hun aankopen. De drie delen van 

Oordeelkundige geschiedenis der Spaansche inquisitie van J.A. Llorente 

kosten veertien gulden, maar in Barneveld hoeven ze slechts vier gulden 

en zestien stuivers te betalen.140 

In het leesgezelschap van de Ring Dordrecht wordt Bezwaren 

tegen den geest der eeuw van Isaäc da Costa voor vier stuivers minder 

dan de winkelprijs gekocht. Ook kopen zij Institutio interpretis Veteris 

Testamenti van Jean Henri Pareau voor een gulden minder.141 Het is 

mogelijk dat in dat jaar, als de aanklacht van Isaäc da Costa veel reacties 

in de vorm van publicaties oproept – waarvan er meerdere worden 

aangeschaft door het leesgezelschap – de boeken iets goedkoper kunnen 

worden aangeschaft omdát het leesgezelschap investeert in deze 

polemiek. De korting voor het boek van Pareau lijkt echter uitzonderlijk. 

 Van alle boeken in 1823 worden gekocht door de leden van het 

leesgezelschap van godsdienstige geschriften in Leeuwarden valt de 

aanschafprijs van één titel op: De oosterlingen van vroegen en lateren 

tijd van E.F.K. Rosenmüller. Het boek verschijnt in vier delen, waarvan 

in 1823 het leesgezelschap in Leeuwarden er drie koopt. De prijs voor de 

                                                 
139 Lisa Kuitert, ‘De second-hand handel. Een doorbraak op het gebied van goedkope 

literatuur’, in: De negentiende eeuw 15 (1991), 190-191, 193-195. 
140 Gemeentearchief Barneveld; Archief van het leesgezelschap te Barneveld, 1806-

1862; Register van notulen 1807 – 1859. 
141 Regionaal Archief Dordrecht; 274 Ring Dordrecht van de classis Dordrecht van de 

Nederlands hervormde gemeente; 1 Notulen van de ringvergaderingen 1816 – 1849. 
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vier delen is ƒ12.00.0. Voor de drie delen betalen de leden ƒ8.16.0.142 

Als we ervan uitgaan dat de delen evenredig geprijsd zouden zijn, dan 

hebben ze een korting van ontvangen van vier stuivers. 

 Bij het leesgezelschap in Leens zijn er meer opvallende 

verschillende tussen de winkelprijs en de aanschafprijs. Oorkonden uit 

de gedenkschriften van het strafregt, en uit die der menschelijke 

misstappen van J.B. Christemeijer uit 1820 kopen ze met twaalf stuivers 

korting. Herinneringen uit mijne reize door Zweden van Christian 

Molbech uit 1819, zowel tweede als het derde deel, kopen ze met – naar 

het lijkt – vier stuivers korting per stuk. Nog een werk van Christemeijer, 

Verscheidenheden uit 1821, kopen ze in Leens eveneens voor twaalf 

stuivers minder dan de in de Naamlijst van Saakes aangegeven 

verkoopprijs. Een grote korting lijken ze te krijgen op Reize naar 

Surinamen van Albert von Sack uit 1821. Deze titel, bestaande uit drie 

delen, kost volgens de Naamlijst ƒ5.18.0, maar in Leens kopen ze het 

volledige werk voor ƒ4.10.0. Reis naar de Levant van L.N.P.A. de Forbin 

uit 1821 komt in hun handen voor twee stuivers minder dan de 

verkoopprijs. Voor telkens zes stuivers onder de verkoopprijs kopen ze 

twee delen van Lektuur voor alle standen uit 1822. Diezelfde korting 

krijgen ze voor de twee delen van Waarnemingen op reizen in en buiten 

Duitschland van A.H. Niemeyer, die verschijnen tussen 1821 en 1827. 

Voor maar liefst drie guldens goedkoper krijgen ze Napoleon in 

ballingschap van Barry Edward O’Meara, gepubliceerd in 1822-1823, in 

handen. Het eerste deel van De Egyptische tooverstaf van Willem Kist 

uit 1822 kopen ze voor twee stuivers onder de winkelprijs. Twee delen 

van G. Belzoni’s Reizen in Egypte en Nubië uit 1821-1823 krijgen ze 

voor veertig cent minder dan de winkelprijs. Bijna 70 cent korting krijgen 

ze op de aanschaf van een deel van Ontdekkingsreis in de Zuidzee van 

Otto von Kotzebue uit 1822.  

Maar de leden in Leens krijgen niet enkel lectuur in handen onder 

de verkoopprijs. De delen van E.A.W. von Zimmerman’s De aarde en 

hare bewoners uit verschillende jaren, worden per stuk voor ongeveer 

zes cent méér aangeschaft, in vergelijking met de prijs van ƒ67,25 voor 

de volledige set van negentien delen. Het kan zo zijn dat de volledige set 

                                                 
142 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 347 Verzameling handschriften, 

afkomstig van de Provinciale Bibliotheek; 433 Notulen- en kasboek van het 

Leesgezelschap van godsdienstige geschriften te Leeuwarden. 
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tegen een relatief goedkopere prijs wordt aangeboden, waardoor de 

jaarlijkse aanschaf van delen uiteindelijk duurder uitvalt. Bloedige 

tafereelen van Jan de Quack uit 1821 kost voor de leden van het 

leesgezelschap uit Leens twee stuivers méér dan de winkelprijs. De leden 

betalen naar verhouding twaalf cent teveel voor het eerste deel van 

Redevoeringen en verhandelingen van Rinse Klaases Koopmans uit 

1819.143 

 Bij ‘Voor Wetenschap en Deugd’ uit Steenbergen zijn er minder 

verschillen tussen winkelprijs en aanschafprijs. Brieven aan jongelingen 

van Johann Caspar Lavater uit 1820 kopen ze met twee stuivers korting. 

Het eerste deel van Museum van beroemde protestanten van G.T. Doin 

uit 1823 kost daarentegen één gulden en tien stuivers méér dan op basis 

van de prijs voor twee delen te verwachten is. Een deel van Zedelijke 

verhalen uit den Bijbel van Fenna Mastenbroek uit 1822-1824 kopen ze 

voor één gulden en twaalf stuivers minder dan de helft van de 

winkelprijs, die voor twee delen geldt.144 

 Aan de hand van de verschillen tussen de winkelprijs en de prijs 

die leden betalen op de jaarlijkse boekenveilingen in Alkmaar en in ’s-

Hertogenbosch is af te leiden dat boeken tussen de 50% en 30% minder 

kosten nadat ze circuleren in een leesgezelschap.145 

 Er zijn op basis van de beschikbare gegevens geen 

regelmatigheden te ontdekken in de kortingen die de leesgezelschappen 

in sommige gevallen krijgen of mogelijk hebben weten te bepleiten. 

Evenmin is het duidelijk waarom er voor een klein deel van de 

aangeschafte lectuur méér is betaald dan de in de Naamlijst 

aangekondigde verkoopprijs. Het valt wél op dat er relatief veel 

verschillen bestaan tussen de winkelprijs en de aanschafprijs die de leden 

van het leesgezelschap in Leens voor hun boeken betalen. Klaarblijkelijk 

kopen zij hun lectuur bij een boekhandelaar die, om wat voor reden dan 

                                                 
143 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
144 Het Markiezenhof Historisch Centrum; 949 Archief van het Leesgezelschap Voor 

Wetenschap en Deugd te Steenbergen; 3 Notulen van de vergaderingen 1809 – 1832 
145 Regionaal Archief Alkmaar; 10.6.7.014 Archief van het Leesgezelschap Leeslust 

Baart Kunde te Alkmaar; 4 Notulen augustus 1809 – mei 1827, 5 Notulen augustus 

1827 – februari 1838; Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het 

leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 

5 april 1839. 
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ook, de oorspronkelijke verkoopprijzen minder strikt hanteert dan zijn 

collega’s in andere delen van het land. 

 

 

V.6 Conclusie 

Hoewel er aanzienlijke hoeveelheden teksten die op enige wijze als 

vaderlandslievend of nationaal te kenmerken zijn beschikbaar zijn, gaat 

de voorkeur van leesgezelschappen hier niet naar uit. In Noord-

Nederlandse leesgezelschappen in het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden lijkt op het eerste gezicht vooral sprake te zijn van weinig 

aandacht voor het eigen land. Misschien komt het onderwerp daarom 

juist opvallend veel voor in de toenmalige tijdschriften en recensies; 

misschien proberen de Nederlandse intellectuelen het publieke debat die 

kant op te sturen zodat vaderlandsliefde wordt gestimuleerd en hopen ze 

door nationale lectuur te bespreken dit ook aantrekkelijker te maken voor 

een groter publiek. 

 De leden van leesgezelschappen hebben zich te houden aan een 

aantal regels: sommige onderwerpen zijn uit den boze. Soms mogen 

boeken niet in delen worden aangeschaft, hoewel uit de bewaard 

gebleven archieven van leesgezelschappen, waarvan met betrekking tot 

de lectuuraanschaf in 1823 in Bijlage IX een deel is opgenomen, blijkt 

dat dat geen universele regel is. Ook mag er volgens veel reglementen 

geen lectuur worden aangeschaft die controverse en debat kan 

veroorzaken. Hoewel de lectuur die dat kan veroorzaken niet bij titel 

wordt genoemd, kunnen we op basis van de uiteindelijk gekochte lectuur 

tot een aardige indicatie komen wat hiermee wordt bedoeld. 

 Zo leest men weinig teksten waarin vaderlandse helden figureren. 

Boeken die in het algemeen raken aan nationale thematiek worden wel 

meer gelezen dan expliciet vaderlandslievende, maar dan nog blijft de 

omvang daarvan beperkt: uiteindelijk is nooit meer dan circa 15% van 

de lectuur in een leesgezelschap in meer of mindere mate als nationaal te 

bestempelen. Literatuuroverzichten en bloemlezingen van oude 

Nederlandse literatuur en nieuwe edities van oude Nederlandse werken 

kunnen ook amper op aandacht rekenen. Een typisch Nederlands geachte 

waarde als huiselijkheid, komt wel voor in lectuur die door 

leesgezelschappen is aangeschaft, maar dan toch vooral in vertaalde 

Duitse werken. 
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Wat men wel leest, is een aanzienlijke hoeveelheid reisverhalen 

en veel buitenlandse boeken in vertaling. Dat is niet per se anti-nationaal 

volgens critici. In positieve contemporaine kritiek wordt er zelfs op 

gewezen dat vertalingen een bijdrage kunnen leveren aan de 

ontwikkeling van de Nederlandse taal en cultuur. Vertalingen 

introduceren nuttige buitenlandse kennis, zeden en gewoonten. Ook 

werken ze volgens sommige tijdgenoten oordeel- en smaakbevorderend, 

omdat ze Nederlandse lezers met stijl en vormgeving van buitenlandse 

teksten laat kennismaken.146 N.G. van Kampen schrijft hierover 

bijvoorbeeld: 

 

Oneindig beter, dit bekennen wij, zou eene voortreffelijke 

Vertaling van een’ uitmuntenden Schrijver der Oudheid, als 

antwoord ingezonden, aan de bedoeling der vrage voldoen; zij 

zou door een voorbeeld toonen, niet alleen hoe men had over te 

zetten, maar ook welke onbekende goudmijnen voor hoofd en 

hart er nog in de Schriften der Ouden voor het groote Publiek 

bedolven liggen, en dus tevens de nuttigheid der Vertalingen 

betoogen.147 

 

De lectuurkeuze in Nederlandse leesgezelschappen wijst op een wens om 

kennis te nemen van andere culturen, een ontwikkeling die al in de 

achttiende eeuw begint. De intelligentsia ontwikkelt dan ‘an interest in 

knowing about other peoples, their manners and culture, and their 

“national” character’.148 Dit sluit aan bij de constatering van Mathijsen 

dat vaderlandsliefde in de letteren wordt gestimuleerd door de 

vergelijking met het buitenland aan te gaan.149 In die zin zou er sprake 

kunnen zijn van een open, wereldburgerlijke houding. 

                                                 
146 Korpel, In Nederduitsch gewaad, 9-10. 
147 Korpel, In Nederduitsch gewaad, 127; N.G. van Kampen, ‘Over de nuttigheid der 

vertalingen van de geschriften der oude Grieken en Romeinen, in ’t Nederduitsch, en 

over de wijze op welke die vertalingen behoren vervaardigd te zijn’, in: Letter- en 

oudheidkundige verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der 

Wetenschappen te Haarlem, Haarlem 1815, 55-56. 
148 Otto Dann, ‘The Invention of National Languages’ in: Tim Blanning en Hagen 

Schulze red., Unity and Diversity in European Culture c. 1800, Oxford 2006, 121. 
149 Mathijsen, ‘De paradox van het international nationalisme’, 49. 
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Toch is het ook mogelijk dat veel buitenlands werk in vertaling 

wordt gelezen vanwege de beperkte omvang van de oorspronkelijk-

Nederlandse romanproductie. De tijdschriften die immers het meeste 

worden aangeschaft in leesgezelschappen, zoals de Vaderlandsche 

letter-oefeningen en De star, later De vriend des vaderlands, hebben 

onmiskenbaar een vaderlandslievende toon. Ook kan het zo zijn dat de 

leden van leesgezelschappen proberen zoveel als mogelijk pas 

verschenen lectuur te lezen – al dan niet met een korting op de prijs. De 

meeste boeken die zij aanschaffen zijn immers verschenen in de 

voorgaande drie jaren. Toch wijst het feit dat in veel leesgezelschappen 

een abonnement is genomen op de Naamlijst van Saakes erop dat de 

leden niet lukraak pas verschenen lectuur kopen: ze zijn goed op de 

hoogte van het actuele aanbod. 

We kunnen natuurlijk niet letterlijk in de hoofden van de leden 

van de leesgezelschappen kijken, maar op basis van de lectuuraanschaf 

van leesgezelschappen lijkt hun keuze in boeken en tijdschriften eerder 

tot stand te komen door de wens naar lezen voor het vermaak, dan door 

een expliciet gecultiveerde visie op het wereldburgerschap of de wens 

om dankzij een vergelijking met buitenlandse zeden en gewoonten tot 

een betere nationale burger te worden.
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VI 

Conclusie 
 

 

 

 

 

ls voorzitter Koopmans uit Oude Bildtzijl in 1842 terugkijkt 

op de voorbije decennia, dan ziet hij een leesgezelschap 

waarvan de leden een paar duidelijke doelen voor ogen 

hebben: kennis en ontwikkeling. Maar dat is volgens 

Koopmans niet enkel te bereiken door boeken en tijdschriften 

te lezen. Juist de deelname aan een leesgezelschap kan op 

zichzelf al bijdragen aan het ontwikkelen van sociale omgang 

en aan het aanleren van een houding die waardevol is voor de 

samenleving in het geheel. En in die samenleving draait het in de 

decennia daaraan voorafgaand om de liefde voor het vaderland.1 In deze 

studie heb ik geprobeerd een antwoord te geven op de vraag wat de 

Noord-Nederlandse lezers in de onrustige periode van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden, tussen 1815 en 1830, voor lectuur kiezen. 

Laat de lectuuraanschaf, zoals blijkt uit de lijsten van leesgezelschappen, 

trends of voorkeuren zien? 

De Noord-Nederlandse leesgezelschappen zijn onderdeel van een 

opbloeiend, hoofdzakelijk West-Europees fenomeen: vrijwillige 

leesinstituties. Vanaf 1800 tot 1850 lijkt de manier waarop deze 

leesinstituties in West-Europa fungeren steeds meer een uitdrukking te 

zijn van een maatschappelijke ontwikkeling richting democratisering. 

Nederland, zoals we hebben kunnen zien, vormt op dat patroon geen 

uitzondering. Hoewel de grondbeginselen voor democratische omgang 

in de achttiende eeuw al aanwezig zijn, worden ze door de toenemende 

verspreiding van leesinstituties toegankelijker voor meer mensen, niet in 

de laatste plaats ook voor mensen lager in de sociale piramide. Het is dus 

niet zo verbazingwekkend dat er in Noord-Nederlandse 

                                                 
1 Zo is het vermoeden althans, afgaande op de recente studies over vaderlandslievende 

literatuur in de vroege negentiende eeuw, van Jensen, Mathijsen, Petiet en Rock. 
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leesgezelschappen personen actief zijn die tot de lagere middenklassen 

behoren, zoals slagers, landbouwers, schoenmakers en smeden. 

In Engeland, Schotland en Duitsland worden in de negentiende 

eeuw steeds meer leesmusea opgericht, terwijl in Nederland het aantal 

leesgezelschappen een vlucht neemt. Wellicht dat in Nederland het aantal 

leesgezelschappen zo hoog is, omdat er minder stedelijke centra zijn en 

men de behoefte aan lectuur dus eenvoudiger kan bevredigen met behulp 

van een leesgezelschap. 

Over het algemeen functioneren leesgenootschappen in West-

Europa steeds meer als kanaal voor lectuur waarin kritiek wordt geuit op 

de autoriteiten – wat in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk tot 

censuurmaatregelen leidt – en rond 1848 fungeren in diverse landen de 

leesinstituties als heuse organisatiecentra voor revolutionairen. Het 

oorspronkelijke, eenvoudige doel om via een leesgenootschap op 

makkelijke wijze aan nuttige, actuele lectuur te komen boet gedurende 

de negentiende eeuw aan belang in, ook in Nederland. Dat is een 

mogelijke verklaring voor de toename van ‘triviale’ ontspanningslectuur, 

waarvan zoals we hebben gezien een aanzienlijke hoeveelheid wordt 

aangeschaft door de leesgezelschappen tussen 1815 en 1830. 

Tegelijkertijd is de deelname aan een dergelijk leesgenootschap op 

zichzelf steeds waardevoller: de oefening in democratische 

grondbeginselen neemt juist aan belang toe. Zo bezien zijn in de 

negentiende eeuw leesgezelschappen in toenemende mate te beschouwen 

als miniatuurdemocratieën. 

De emancipatie van de middenklassen en de oefening in 

democratische idealen gaan hand in hand in Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van aanwijsbare 

sturing door ervaren lezers: de lectuur wordt democratisch gekozen. Wat 

dat betreft is voorzichtig te concluderen dat de literaire socialisatie van 

de lagere middenklassen in Noord-Nederland verder is gevorderd dan tot 

op heden is aangenomen.2 De financiële bepalingen van de 

leesgezelschappen zorgen er verder voor dat het verloop van de 

vergaderingen en de individuele behandeling van de circulerende lectuur 

op gedisciplineerde wijze verlopen. Vrijwillige onderwerping aan de set 

                                                 
2 Volgens Kloek en Mijnhardt is er pas ná 1850 sprake van omvangrijke literaire 

socialisatie in Nederland, maar op basis van de praktijk in Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen tussen 1815 en 1830 behoeft dit beeld enige nuance. 
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van regels in een willekeurig leesgezelschap maakt het aannemelijk dat 

de leden daarvan hun lectuur daadwerkelijk lezen. Maar het kan ze 

evengoed enkel om die ‘democratische ervaring’ te doen zijn geweest. 

Hebben de leesgezelschappen bijgedragen aan de vorming van 

een zekere nationale eenheid in Noord-Nederland? Deze verenigingen 

treden met eventuele vaderlandslievende, nationale idealen niet 

nadrukkelijk naar buiten, maar door deelname aan een leesgezelschap 

kan men wel degelijk kennismaken met een gedeeld gevoel van 

verbroedering. 

De lectuuraanschaf van Noord-Nederlandse leesgezelschappen 

laat echter geen voorkeur zien voor expliciete ideologieën en, ondanks 

de verwachtingen, geen nadrukkelijke belangstelling voor nationale of 

vaderlandslievende thematiek. Hoewel bepaalde aspecten van wat wordt 

beschouwd als de typische, ideale vaderlander zeker via een omweg in 

de lectuurkeuze zijn te bespeuren, gaat het te ver om dit te karakteriseren 

als een bewuste, vanuit nationaal gevoel ontstane, keuze. Door expliciete 

thematiek te vermijden, sluiten de leden van Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen met hun lectuurkeuze aan bij het algemene 

maatschappelijke verzoeningsdiscours, vanuit een nationale wens naar 

harmonie en rust. De keuze komt voor uit consensus en is en sociaal 

acceptabele keuze binnen de contouren van de leesgezelschappen. Dat 

kan maatschappelijke cohesie zeker bevorderen. In zekere zin kan de 

paradoxale keuze voor weinig nationale thematiek dus toch ook weer een 

vaderlandslievende keuze zijn. Het is evengoed mogelijk dat juist 

vanwege de geringe belangstelling voor vaderlandsliefde, intellectuelen 

en cultuurdragers dit onderwerp met behulp van lectuur extra op de 

agenda willen zetten door er aandacht aan te besteden in academische 

redevoeringen en in recensies in tijdschriften. En laten we ook bedenken 

dat schrijvers van nationale werken misschien júíst in de pen zijn 

geklommen om het zwakke vaderlandse vlammetje aan te wakkeren. 

Noord-Nederlandse leesgezelschappen hebben kennelijk geen 

lectuur met vaderlandse thema’s nodig om bij te dragen aan nationale 

eenheid. De wijze waarop ze zijn georganiseerd, bevordert de sociale 

cohesie en daarmee maatschappelijke, nationale samenhang onder de 

bevolking. De inzet van leesgezelschappen voor het landsbelang moet 

dan ook vooral worden gezocht in de democratische wijze van handelen 

binnen deze vrijwillige verenigingen. Illustratief daarvoor is de uitspraak 

van een lid van het leesgezelschap van Koopmans dat ‘de vergadering 
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hoofdzaak was, het lezen meer bijzaak’.3 Democratische idealen die 

bijdragen aan maatschappelijke consensus, gezamenlijke keuzes voor 

lectuur, wat zorg draagt voor het vermijden van conflict en debat, 

verstoken van nadrukkelijk vaderlandslievende onderwerpen; dat zijn de 

idealen die in de leesgezelschappen lijken te overheersen tussen 1815 en 

1830. 

De wijze waarop leesgezelschappen zijn georganiseerd vertoont 

dus de kenmerken van een civil society, een ‘lidmaatschaps’democratie. 

Leden maken zich de ‘spelregels’ van de democratie eigen in een 

netwerk van verenigingen.4 Burgerlijke zelfontplooiing en burgerlijke 

pre-politieke groepsemancipatie liggen in elkaars verlengde en zijn beide 

een uiting van verlichte ideeën. In de late achttiende- en vroege 

negentiende eeuw functioneren verenigingen als eenheidsbevorderende 

onderdelen van de Nederlandse samenleving. Ze dragen bij aan een open 

civil society met een public sphere, aan de verspreiding van verlichte 

ideeën, democratische praktijken en de ontwikkeling van een nationale 

identiteit.5 Het lijkt erop dat vanaf 1800 in leesinstituties de lectuur steeds 

meer ter ontspanning wordt gelezen en dat de feitelijke deelname aan de 

democratische organisatievorm belangrijker wordt geacht dan de kennis 

die men uit de boeken kan opdoen. Om democratische normen en 

waarden aan te leren en om nationale eenheid te bevorderen is lezen is 

wat dat betreft geen doel, maar een middel. Lezen ter ontspanning is zo 

beschouwd een secundair doel geweest. De geringe belangstelling voor 

nationale thematiek in leesgezelschappen moet in het verlengde van deze 

ontwikkeling worden gezocht: omdat tijdgenoten vooral belang hechten 

aan de déélname van leesgezelschappen en niet aan wat er wordt gelézen, 

is er nauwelijks naar boeken met serieuze onderwerpen is gezocht. 

Het feit dat leesgezelschappen – ogenschijnlijk conform de 

kritiek – veelal ‘hetgeen dagelijks nieuw uitkomt’ aanschaffen, is 

daarvoor eveneens een indicatie. Over het algemeen kopen de leden van 

de Noord-Nederlandse leesgezelschappen nauwelijks tot geen boeken 

die ouder dan drie jaar zijn. Dat zijn de boeken die op dat moment worden 

aangeprezen in tijdschriften en waar hen bij boekhandelaren mogelijk 

nadrukkelijk op is gewezen. Maar deze kennelijke voorkeur voor 

                                                 
3 Norder, Ledige uren nuttig besteed, 45. 
4 De Vries, ‘De roman Lidewijde’, 129-156. 
5 De Vries, ‘Voluntary Societies in the Netherlands’, 104. 
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actualiteit lijkt vooral een weloverwegen keuze te zijn. Juist omdat de 

leden van leesgezelschappen recensies van pas verschenen lectuur lezen 

in tijdschriften en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op de 

boekenmarkt dankzij een abonnement op de Naamlijst van Saakes, 

schaffen de leden van leesgezelschappen waarschijnlijk bewust nieuwe 

lectuur omdát ze helemaal ‘bij’ zijn met de Nederlandse boekproductie. 

Toch is het belangrijk op te merken dat niet alle 

leesgezelschappen over één kam geschoren kunnen worden. In sommige 

leesgezelschapen zal veel meer dan in andere sprake zijn geweest van 

lezen ter uitbreiding van kennis. In die leesgezelschappen zijn boeken 

over bijvoorbeeld andere culturen en andere landen vaker aangeschaft. 

Het is in dat opzicht belangrijk om te wijzen op de slimme manieren 

waarop uitgevers en boekhandelaren hun koopwaar hebben verkocht. In 

de vroege negentiende eeuw zoeken uitgevers en boekhandelaren, 

volgens de regels van de markt, naar maximalisatie of op z’n minst 

uitbreiding van hun inkomen. Het uitgeven van vertalingen, in veel 

gevallen van beproefde, succesvolle uitgaven uit het buitenland, ligt in 

een dergelijk economisch klimaat voor de hand. Zulke vertalingen 

kunnen dan goedkoop aan het lezende Nederlandse publiek worden 

aangeboden en het is begrijpelijk dat leden van leesgezelschappen, die 

wellicht minder in de inhoud van boeken dan in het lezen daarvan 

geïnteresseerd zijn, precies díé lectuur aanschaffen. Dat er in de meeste 

gevallen weinig tot geen verschil bestaat tussen de algemene 

verkoopprijs en de uiteindelijke prijs waarvoor de leden van 

leesgezelschappen hun lectuur aanschaffen, wijst erop dat er van sturing 

door boekhandelaren door het aanbieden van kortingen weinig sprake is 

geweest. 

Aan de andere kant moeten we alsnog de invloed van de 

uiteindelijk aangeschafte lectuur niet onderschatten, want de leden van 

leesgezelschappen lezen het natuurlijk wel. Zo krijgen duizenden tot 

tienduizenden Nederlanders teksten onder ogen die hen vér buiten de 

Nederlandse grenzen voert. Ook gaan ze dankzij die lectuur eeuwen 

terug in het verleden, maar krijgen ze ook beschouwingen over bijzonder 

actuele gebeurtenissen in de schoot geworpen, zoals watersnoden en het 

jubileum van de uitvinding van de boekdrukkunst. Of de keuze voor deze 

lectuur nu een bewuste of een onbewuste is geweest, ze zorgt er in ieder 

geval voor dat de grenzen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 

niet overeenkomen met letterkundige grenzen. In het verlengde daarvan 
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stellen de leesgezelschappen de leden dus ook in staat hun geestelijke 

grenzen buiten Noord-Nederland te zoeken. Hoewel het niet als ideaal 

wordt gecultiveerd, zijn in zekere mate deze grote hoeveelheid 

Nederlandse lezers toch te typeren als wereldburgers. En dat staat, zoals 

we hebben gezien, volstrekt niet op gespannen voet met de toenmalige 

maatschappelijke gang richting nationale eenheid. 

Voorzitter Koopmans uit Oude Bildtzijl typeert, achteraf 

bekeken, zijn leesgezelschap – gezien de democratische wijze van 

handelen, het streven naar consensus en harmonie en de sociale cohesie 

bevorderende praktijk – terecht als ‘als ’t ware een republiek in het 

klein’. Maar zijn typering gaat veel verder: het geheel van de leden van 

Noord-Nederlandse leesgezelschappen opereert, los van elkaar, 

verspreid door het land, overal op min of meer vergelijkbare wijze. In 

heel Noord-Nederland gaan tienduizenden mannen en soms ook 

vrouwen op democratische wijze met elkaar om, op harmonieuze wijze. 

De Noord-Nederlandse leesgezelschappen hebben simpelweg met hun 

bestaan een bijdrage geleverd aan nationale eenheid en waren 

gezamenlijk, feitelijk, een republiek in het klein. 
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Nederlanden met Spanje, Nijmegen 1825 

7. G. Stam, Het kasteel Rozenlust, of De familie Reinhart, 

Groningen 1825-1827 
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8. C. Bok, Vooringenomenheid en vooroordeel: eene 

oorspronkelijke Noordhollandsche familie-geschiedenis, uit het 

laatst der voorgaande en het begin der tegenwoordige eeuw, 

Amsterdam 1826 

9. C. Bok, De hut aan de grenzen, of de grijskop. Eene belangrijke 

Nederlandsche familie-geschiedenis, Amsterdam 1827 

10. C. Bok, De witte paal, of Jenne. Eene op waarheid gegronde 

Noordhollandsche geschiedenis, Amsterdam 1828 

11. A.B. van Meerten-Schilperoort, Emilia van Rozenheim, of 

Familie-tafereelen uit het einde der achttiende en het begin der 

negentiende eeuw: een oorspronkelijke Nederlandsche roman, 

Haarlem 1828 

12. C. Bok, Het heidensche Bosch, of het gestolen kind, Amsterdam 

1829 

13. Herman van Apeltern, Eduard Dalhorst. Een Nederlandsch 

verhaal uit het laatst der zeventiende eeuw, Groningen 1829 

14. M.J. de Neufville, De Schildknaap. Iets uit den ouden tijd. Een 

oorspronkelijk historisch romantisch verhaal, Amsterdam 1829 

15. C. Bok, De roebel van Czaar Peter. Een tafereel van 

menschelijke lotgevallen, standverwisselingen en dwalingen, 

Amsterdam 1830 

16. G. Döring, De mumie van Rotterdam. Een geschiedkundig-

romantisch tafereel uit de tijd der Spaansche beroerten in de 

Nederlanden, Amsterdam 1830 

17. F. Herbig, De graven van Horst, Leeuwarden 1830 

 

 

Bijlage II: literatuuroverzichten en bloemlezingen 

1. J.A. Clignett, Bydragen tot de oude Nederlandsche letterkunde, 

’s-Gravenhage 1819 

2. L.G. Visscher, Bloemlezing uit de beste schriften der 

Nederlandsche dichters van de 13de tot en met de 18de eeuw, 

Brussel 1819-1822 

3. J.F. Willems, Verhandeling over de Nederduytsche tael- en 

letterkunde: opzigtelyk de zuydelyke provintien der 

Nederlanden, Arnhem 1819-1824 
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4. N.G. van Kampen, Beknopte geschiedenis der letteren en 

wetenschappen in de Nederlanden, van de vroegste tijden af, tot 

op het begin der negentiende eeuw, ’s-Gravenhage 1821-1826 

5. P.G. Witsen Geysbeek, Epigrammatische anthologie, of Keur 

van puntdichten uit de voornaamste en beste Nederlandsche 

dichters, Amsterdam 1821 

6. P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch, anthologisch en critisch 

woordenboek der Nederduitsche dichters, Amsterdam 1821-

1827 

7. W. de Clercq, Verhandeling van den heer Willem de Clercq, ter 

beantwoordeing der vraag: Welken invloed heeft vreemde 

letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche 

en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, 

sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen?, 

Amsterdam 1824 

8. Hendrik Collot d’Escury, Hollands roem in kunsten en 

wetenschappen, ’s-Gravenhage en Amsterdam, 1824-1844 

9. Derk Buddingh, Aanleiding tot de kennis der letterkundige 

geschiedenis der Nederlanden, ’s-Gravenhage 1825 

10. M. Siegenbeek, Beknopte geschiedenis der Nederlandsche 

letterkunde, Haarlem 1826 

11. D. Groebe, Gedichten van C. van Baerle, J. van der Burgh, J. 

van Heemskerk, L. Reael, Anna en Maria Tesselschade Visscher 

en anderen, Amsterdam 1827-1829 

12. J.M. Schrant, Proeven van Nederlandsche dichtkunde, uit zeven 

eeuwen, Gent 1827 

13. Nicolaas Anslijn, Schets van de Beknopte geschiedenis der 

Nederlandsche letterkunde van den hoogleeraar Matthijs 

Siegenbeek, Haarlem 1828 

14. J.C.W. le Jeune, Letterkundig overzigt en proeven van de 

Nederlandsche volkszangen, sedert de xvde eeuw, ’s-

Gravenhage 1828 

15. G. Engelberts Gerrits, Schoonheden uit de Nederlandsche 

dichters der xviide, xviiide en xixde eeuw. Voor mijne jeugdige 

landgenooten, Amsterdam 1828 
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16. P. van Genabeth, Zede- en letterkundige lessen, of Bloemlezing 

uit Nederlandsche dichters en prozaschrijvers: ten dienste der 

athenaea, kollegien en bijzondere gestichten van opvoeding, 

Brussel 1828 

17. P.G. Witsen Geysbeek, Galerij der Nederlandsche dichters: 

behelzende derzelver afbeeldsels en beknopte levensschetsen, 

van de vroegste tijden af tot op heden, Amsterdam 1828-1829 

18. J.M. Schrant, Proeven van Nederlandschen prozastijl, uit zeven 

eeuwen, Gend 1829 

 

 

Bijlage III: nieuwe edities van oude Nederlandse werken 

1. Jan Steenwinkel, Spiegel historiael of Rijmkronijk van Jacob van 

Maerlant, Amsterdam [1813] 

2. Jacob Arnold Clignett, Bydragen tot de oude Nederlandsche 

letterkunde, ’s-Gravenhage 1819 

3. Ecco Epkema, Berigt aangaande eene nieuwe, met de meeste 

naauwkeurigheid bezorgde uitgave der rijm- en andere werken 

van den Frieschen hoofd-dichter Gijsbert Japiks, [Leeuwarden] 

1820 

4. Willem Bilderdijk, Taal- en Dichtkundige verscheidenheden, 

Rotterdam 1820-1823 

5. Willem Bilderdijk, P.C. Hoofts Gedichten, met ophelderende 

aanteekeningen, Leiden 1823 

6. Daniel Hooft, Bloemlezing der gedichten van Hubert 

Korneliszoon Poot met aant., Amsterdam 1823 

7. Willem Bilderdijk, C. Huygens Korenbloemen Nederlandsche 

gedichten; met ophelderende aantekeningen van W. Bilderdijk, 

Leiden 1824 

8. Johannes Pieter van Capelle, Matthijs Siegenbeek en Adam 

Simons, De Nederlandsche Historiën van P.C. Hooft, met aant. 

en opheld., Amsterdam 1824 

9. Ecco Epkema, Woordenboek op de Gedichten en verdere 

geschriften van Gysbert Japicx, Leeuwarden 1824 

10. Willem Bilderdijk, Nieuwe taal- en dichtkundige 

verscheidenheden, Rotterdam 1824-1825 
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11. Adam Simons, Uitlegkundig woordenboek op de werken van 

Pieter Korneliszoon Hooft uitgegeven door de Tweede Klasse 

van het Koninklijk-Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, 

Letterkunde en Schoone Kunsten, Amsterdam 1825 

12. Pieter Gerardus Witsen Geysbeek, Historisch archief, of 

Verzameling van echte stukken van koningen, vorsten, 

staatsmannen en vermaarde personen der negentiende eeuw om 

te dienen tot opheldering der algemeene en bijzondere 

geschiedenis, Amsterdam 1825 

13. Pieter Gerardus Witsen Geysbeek, Verhandeling over het 

zamenstellen der geschiedenis, of het beschrijven der 

gebeurtenissen, inzonderheid van die van ons vaderland. Door 

Frans van Mieris. In stijl, taal en spelling beschaafd, en, met 

eenige aanteekeningen, op nieuw uitgegeven, Amsterdam 1826 

14. Jan Frans Willems, Mengelingen van historisch-vaderlandschen 

inhoud, Antwerpen 1827-1830 

15. Pieter Gerardus Witsen Geysbeek, De Ystroom, door Joannes 

Antonides, met ophelderende kritische, philologische en 

historische aanteekeningen, Amsterdam 1828 

16. G.D.J. S[chotel], Het oude volkslied Wilhelmus van Nassouwen 

opgehelderd door eenige aanteekeningen, Leiden 1830 
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Bijlage IV: originele taal aangeschafte lectuur in procenten 
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Nederlands 60,8 36,3 60,6 64,6 73,3 55,3 88,1 46,7 64,5 53,0 71,0 70,1 50,9 63,2 59,9 57,7 64,7 64,6 71,9 69,2 

Duits (vertaald) 20,0 33,8 24,5 15,4 14,9 27,4 7,5 28,8 13,6 29,9 17,2 19,4 30,2 26,5 21,2 17,3 18,6 20,6 18,7 17,9 

Frans (vertaald) 7,9 12,4 7,1 7,7 1,5 8,2 1,5 8,2 12,7 6,0 2,7 6,0 6,2 3,8 7,5 9,2 6,9 7,0 6,2 0 

Engels (vertaald) 10,9 14,7 5,2 11,5 9,2 7,7 1,5 13,6 7,7 9,7 8,2 4,5 11,3 5,4 9,8 14,8 8,8 5,8 3,1 10,3 

Overige talen 0,4 0,6 2,6 0,8 0,8 1,4 1,5 2,7 1,4 1,5 0,9 0 1,3 1,1 0,9 1,0 1,0 2,0 0 2,6 
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Bijlage V: categorieën aangeschafte lectuur1 
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 (1
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7
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Theologische en  

stichtelijke lectuur 

47 65 34 6 58 40 50 34 14 33 58 12 17 145 35 15 6 151 5 29 

School- en leer- 

boeken, naslag- 

werken 

0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 53 0 0 

Historische lectuur 

en biografieën 

139 115 37 27 78 18 13 42 34 8 48 4 56 6 102 37 6 53 1 1 

                                                 
1 De onderverdeling in categorieën die is gevolgd, komt uit: Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 2, tabel 2. 
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Romans en  

verhalen- 

bundels 

208 105 42 13 76 46 5 98 85 51 32 18 101 7 192 56 41 0 5 0 

Juridische werken, 

 wetten 

8 1 0 0 2 1 0 2 1 0 1 0 4 0 3 1 0 17 0 0 

Geografie en reis- 

beschrijvingen 

58 57 20 17 69 35 1 47 15 18 47 9 119 1 66 23 8 6 6 0 

Tijdschriften 129 57 4 30 123 10 58 19 15 0 105 2 18 16 91 21 13 0 9 7 

Kranten 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Natuurwetenschappen, 

biologie 

1 1 2 0 3 4 0 2 0 1 0 3 8 0 3 0 0 1 0 0 

Dichtwerken 

(exclusief klassieken) 

52 8 2 4 12 17 0 34 26 2 15 1 10 1 75 17 9 11 0 0 

Almanakken, datum- 

wijzers, getijtafels 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Geneeskunde, schei- 

kunde, farmacie 

1 0 0 3 10 11 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 6 0 0 

Klassieke taal- 

 en letterkunde 

(exclusief 

schoolboeken) 

2 2 0 0 1 3 0 3 2 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 

Kinderboeken 0 0 1 0 1 1 0 4 0 2 1 0 4 1 2 0 3 3 0 0 

Toneel 3 2 0 2 2 3 0 5 5 0 0 0 1 0 7 2 0 1 0 0 

Politieke geschriften 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 3 0 1 

Taal- en letterkunde 

(exclusief klassieken 

en schoolboeken) 

11 0 1 2 1 0 0 2 3 1 1 2 4 0 5 0 1 2 0 0 

Mengelwerk en 

diversen 

40 13 7 5 27 13 3 29 12 12 21 4 17 0 64 20 10 23 5 1 

Onbekend 12 13 5 20 10 5 3 7 5 4 11 12 5 7 5 0 5 15 1 0 
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Totaal 713 604 155 130 

(+ 300 

Frans) 

476 

(+ 446 

Frans) 

208 134 330 220 134 342 67 371 185 656 196 102 345 32 39 

Gemiddeld per jaar 45 38 9 9 

( + 20 

Frans) 

28 

(+ 26 

Frans) 

13 10 22 31 15 21 4 23 19 44 65 17 20 16 3 
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Bijlage VI: categorieën aangeschafte lectuur in procenten2 
 A

lk
m

aar (1
8
1
5

-1
8
3
0
) 

B
arn

ev
eld

 (1
8
1
5

-1
8
3
0
) 

C
ad

zan
d
 (1

8
1
5

-1
8
3
1
) 

D
en

 B
o
sch

 (1
8
1
6

-1
8
3
0
) 

D
en

 H
aag

 (d
E

) (1
8
1
5
-1

8
3
1
) 

D
o
rd

rech
t (E

L
) (1

8
1
5
-1

8
3
0
) 

D
o
rd

rech
t (rin

g
) (1

8
1
8

-1
8
3
0
) *

 

D
o
rd

rech
t (U

eJ) (1
8
1
5

-1
8
2
9
) 

G
o
rin

ch
em

 (1
8
2
5

-1
8
3
1
) 

G
rijp

sk
erk

 (1
8
2
3

-1
8
3
1
)  

H
o
o
rn

 (1
8
1
5

-1
8
3
0
) 

IJzen
d
ijk

e (1
8
1
5

-1
8
3
1
) 

L
een

s (1
8
1
5

-1
8
3
0
) 

L
eeu

w
ard

en
 (g

s) (1
8
2
1
-1

8
3
0
) *

 

L
eeu

w
ard

en
 (L

L
B

) (1
8
1
6

-1
8
3
0
) 

O
n
b
ek

en
d
 (O

efen
in

g
) (1

8
1
9
, 1

8
2
5
-1

8
2
6
) 

S
o
m

m
elsd

ijk
 (1

8
2
5

-1
8
3
0
) 

S
teen

b
erg

en
 (1

8
1
5

-1
8
3
1
) 

W
ad

d
in

x
v
een

 (1
8
2
0

-1
8
2
1
) 

W
ijk

 (1
8
1
7

-1
8
3
0
) *

 

L
u
b
b
ers-%

 

L
u
b
b
ers-%

 (ex
cl. rel. leesg

ez. *
) 

V
an

 B
en

th
em

-%
 

Theologische 

en stichtelijke 

lectuur 

6,6 10,8 21,9 4,6 12,2 19,2 37,3 10,3 6,3 24,6 17,0 17,9 4,5 78,4 5,3 7,7 5,9 43,8 15,6 74,4 20,7 13,8 5,1 

School- en 

leerboeken, 

naslagwerken 

0 0 0,6 0,8 0 0 0,6 0,6 0 1,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 1,7 

Historische lectuur 

en biografieën 

19,5 19,0 23,9 20,8 16,4 8,7 9,7 12,7 15,5 6,0 14,0 6,0 15,1 3,2 15,5 18,9 5,9 15,4 3,1 2,6 12,6 13,9 15,0 

Romans en 

verhalen- 

bundels 

29,2 36,6 27,1 10,0 16,0 22,1 3,7 29,7 38,6 38,1 9,4 26,9 27,2 3,8 29,3 28,6 40,2 15,4 15,6 0 22,4 25,9 23,7 

                                                 
2 De onderverdeling in categorieën die is gevolgd, komt uit: Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 2, tabel 2. 
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Juridische werken, 

wetten 

1,1 0,2 0 0 0,4 0,5 0 0,6 0,5 0 0,3 0 1,1 0 0,5 0,5 0 4,9 0 0 0,5 0,6 1,0 

Geografie en 

reisbeschrijvingen 

8,1 17,4 12,9 13,1 14,5 16,8 0,6 14,2 6,8 13,4 13,7 13,4 32,1 0,5 10,1 11,7 7,8 1,7 18,8 0 11,4 13,3 20,5 

Tijdschriften 18,1 9,4 2,6 23,1 25,8 4,8 43,3 5,8 6,8 0 30,7 3,0 4,9 8,6 13,9 10,7 12,7 0 28,1 17,9 13,5 11,8 13,2 

Kranten 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 

Natuurweten- 

schappen, biologie 

0,1 0,2 1,3 0 0,6 1,9 0 0,6 0 0,7 0 4,5 2,2 0 0,5 0 0 0,3 0 0 0,6 0,7 1,4 

Dichtwerken 

(exclusief 

klassieken) 

7,3 1,3 1,3 3,1 2,5 8,2 0 10,3 11,8 1,5 4,4 1,5 2,7 0,5 11,4 8,7 8,8 3,2 0 0 4,4 5,2 5,5 

Almanakken, 

datumwijzers, 

getijtafels 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geneeskunde, 

scheikunde, 

farmacie 

0,1 0 0 2,3 2,1 5,3 0 0 0,5 0 0,3 0 0 0 0,2 1,0 0 1,7 0 0 0,7 0,8 0,8 
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Klassieke taal- 

en letterkunde 

(exclusief 

schoolboeken) 

0,3 0,3 0 0 0,2 1,4 0 0,9 0,9 0 0 0 0,5 0 0,6 0,5 0 0 0 0 0,3 0,3 0,5 

Kinderboeken 0 0 0,6 0 0,2 0,5 0 1,2 0 1,5 0,3 0 1,1 0,5 0,3 0 2,9 0,9 0 0 0,5 0,6 0,8 

Toneel 0,4 0,3 0 1,5 0,4 1,4 0 1,5 2,3 0 0 0 0,3 0 1,1 1,0 0 0,3 0 0 0,5 0,6 2,2 

Politieke 

geschriften 

0 0 0 0 0,6 0,5 0 0 0,5 0 0,3 0 0,5 0,5 0,2 0,5 0 0,9 0 2,6 0,4 0,2 1,7 

Taal- en letterkunde 

(exclusief 

klassieken en 

schoolboeken) 

1,5 0 0,6 1,5 0,2 0 0 0,6 1,4 0,7 0,3 3,0 1,1 0 0,8 0 1,0 0,6 0 0 0,7 0,8 1,2 

Mengelwerk en 

diversen 

5,6 2,2 4,5 3,8 5,7 6,3 2,2 8,8 5,5 9,0 6,1 6,0 4,5 0 9,8 10,2 9,8 6,7 15,6 2,6 6,2 7,1 5,5 

Onbekend 1,7 2,2 3,2 15,3 2,1 2,4 2,2 2,1 2,3 3,0 3,2 17,9 1,3 3,8 0,8 0 4,9 4,3 3,1 0 3,8 4,1 - 
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Bijlage VII: tijdschriften aangeschaft door leesgezelschappen 
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Vaderlandsche letter-

oefeningen 

1814-

1830 

1815-

1830 

 1812-

1816, 

1818-

1821, 

1823-

1827 

1815-

1830 

 1818-

1830 

 1826-

1830 
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1814-
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1820, 
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1815-
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1822 

1818 16 

Amsterdamsch 

letterlievend 

maandschrift/Algemeen 

letterlievend 

maandschrift 

 1823-
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     1820-

1821, 

1824-
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 1824-

1826 

1826   1822  9 

De star/De vriend des 

vaderlands 

  1823-

1826 

 1819-

1826, 

1827-

1830 

  1818-

1821, 

1829-

1830 

1827-

1830 

 1819, 

1822 

 1821-

1822 

1819-

1825, 

1827-

1830 

  1820    1825 9 

De weegschaal 1827    1823-

1830 

  1815-

1821 

1826, 

1828-

1830 

 1818-

1824 

  1818-

1830 

 1819-

1823 

1820   1821-

1822 

 9 

Letterkundig magazijn 

van wetenschap, kunst 

en smaak 

1814, 

1827-

1828 

  1828   1818-

1820 

1823   1814, 

1823, 

1829 

  1814-

1830 

  1820  1815-

1816 

 1818 9 



 

   

 - 3
1
3
 - 

De protestant 1818-

1828 

   1820-

1830 

1819 1819-

1830 

1829-

1830 

  1821, 

1824, 

1827 

   1822-

1828 

     1819 8 

Keur van nuttige en 

aangename 

mengelingen 

1817-

1830 

1823-

1830 

1819     1818-

1827 

1828-

1830 

 1818  1825-

1828 

  1820-

1822 

 1826-

1827, 

1828-

1830 

   8 

De recensent, ook der 

recensenten 

1815, 

1824-

1830 

  1817, 

1823-

1825 

  1818-

1830 

   1817-

1824, 

1827-

1829 

  1814-

1830 

 1817-

1830 

1820, 

1826-

1827 

    7 

Euphonia 

 

 1818         1817-

1819, 

1824 

  1814-

1828 

 1817-

1819, 

1823 

1820, 

1826-

1827 

1825  1821-

1822 

 7 

Algemeene konst- en 

letter-bode 

 1815   1815-

1830 

   1826  1814, 

1817-

1824, 

1827-

1829 

  1814-

1830 

 1821      6 

Boekzaal der geleerde 

wereld 

 1815-

1830 

        1814, 

1817-

1824, 

1827-

1829 

1822  1815-

1830 

 1819-

1821 

    1818 6 

Naamlijst van 

Nederduitsche boeken 

      1821-

1826, 

1828 

1815-

1821 

1829  1827   1827-

1830 

 1820, 

1822-

1823, 

1829-

1830 

     6 

De Buitenman 1818-

1822, 

1826, 

1828 

         1819-

1824, 

1827 

 1822 1818-

1825, 

1828-

1830 

  1826-

1827 

    5 



 

 

 

  

- 3
1
4
 - 

Magazijn der nieuwste 

en meest belangrijke 

reisbeschrijvingen 

/Cybele 

1821-

1823, 

1825-

1827 

    1820  1820        1827 1826-

1827 

    5 

Algemeen 

zamenvattend 

maandwerk Irene 

    1821 1821 1821 1821              4 

Bijdragen tot de 

beoefening en 

geschiedenis der 

godgeleerde 

wetenschappen 

          1817-

1824, 

1829 

  1816-

1830 

    1817-

1830 

 1818 3 

Christelijk 

maandschrift voor den 

beschaafden stand 

      1822-

1824 

   1822-

1824, 

1827 

         1823 3 

De Argus       1825-

1826 

1829-

1830 

       1826      3 

De Herkaauwer     1816-

1817 

        1817  1817      3 

De oude van den 

Binnen-Amstel 

1819          1819   1819        3 

Gezondheids-blad   1822     1823      1822-

1825 

       3 



 

   

 - 3
1
5
 - 

L’Esprit des journaux 

français et étrangers 

   1819 1817-

1818 

        1818        3 

L’observateur belge    1817 1815-

1819 

        1816        3 

Minerva    1817-

1819, 

1821 

  1818 1817              3 

Apollineum     1824-

1827 

1823                2 

Bibliothèque Belgique    1820 1819                 2 

De tooneelkijker        1817         1820     2 

Groninger 

Maandschrift tot Nut 

van ‘t Algemeen 

1815          1817           2 

Nouvelles annales des 

voyages 

   1826-

1828 

1819-

1820, 

1822-

1830 

                2 



 

 

 

  

- 3
1
6
 - 

Penélopé     1821-

1830 

           1826-

1827 

    2 

Tijdschrift ter 

bevordering van 

Nederlandsche 

letterkunde 

1821          1820-

1821 

          2 

Annales Belgiques    1822-

1823 

                 1 

Apollo                  1827-

1828 

   1 

Bibliothèque 

universelle des 

sciences, belles-lettres 

et arts 

    1821-

1830 

                1 

Christelijk magazijn               1820-

1821 

      1 

De echo              1828-

1830 

       1 

De moniteur der 

vaderlandsche 

letterkunde 

          1819           1 



 

   

 - 3
1
7
 - 

De Noord-Star           1829           1 

De zaadzaaijer                     1822 1 

Het schippertje                1819      1 

Iris                  1830    1 

Journal des dames et 

des modes 

    1815-

1830 

                1 

Journal des savants    1817                  1 

Journal des voyages    1820-

1821, 

1823-

1828 

                 1 

Journal général de la 

littérature étrangère 

   1818                  1 



 

 

 

  

- 3
1
8
 - 

Journal général de 

littérature Française 

   1818                  1 

Keur van 

Nederlandsche letteren 

               1828-

1829 

     1 

L’Abeille    1821                  1 

Le Conservateur    1819-

1820 

                 1 

Le Mercure du 19e 

siècle 

   1824-

1825 

                 1 

Le Minerve française    1818-

1820 

                 1 

Le nain jaune     1815-

1816 

                1 

Le spectateur Belge    1816                  1 



 

   

 - 3
1
9
 - 

Magazijn voor 

schilder- en toonkunst 

       1828-

1829 

             1 

Mercure belge    1821                  1 

Naamlijst der 

overledenen 

    1816-

1829 

                1 

Philopaedion: 

tijdschrift voor de 

jeugd 

                  1822-

1830 

  1 

Receuil des causes 

célèbres 

   1817                  1 

Répertoire dramatique    1828                  1 

Revue encyclopédique    1822-

1824 

                 1 

Revue explicative des 

principes 

fondamentaux et des 

beautés de la langue 

néerlandaise 

    1826                 1 



 

 

 

  

- 3
2
0
 - 

Revue germanique    1828                  1 

Revue protestante 

 

    1827-

1828 

                1 

Roomsch-Catholyke 

bibliotheek voor het 

Koningrijk der 

Nederlanden 

   1821-

1825 

                 1 

Tijdschrift voor 

binnen- en 

buitenlandsche 

letterkunde 

     1823                1 

Tijdschrift voor 

wijsbegeerte 

       1828-

1830 

             1 

Zondagsblad: een 

geschrift voor verstand 

en hart 

     1818                1 
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Bijlage VIII: jaar van publicatie van boeken aangeschaft in ca. 

1823 
 A

lk
rm

aa
r 

B
arn

ev
eld

 

C
ad

zan
d

 

D
en

 B
o
sch

 

D
en

 H
aag

 (d
E

) 

D
o
rd

rech
t (E

L
) 

D
o
rd

rech
t (rin

g
) 

D
o
rd

rech
t (U

eJ) 

H
o
o
rn

 

L
een

s 

L
eeu

w
ard

en
 (A

V
) 

L
eeu

w
ard

en
 (g

s) 

L
eeu

w
ard

en
 (L

L
B

) 

S
teen

b
erg

en
 

W
ijk

 

T
o
taal aan

g
esch

aft 

1789 1               1 

1805  2         1     3 

1806 2               2 

1810  1              1 

1816           1     1 

1817          1 1     2 

1818          1  1    2 

1819      1  1 1 6 4 1    14 

1820 1 3   3   1 2 14 33  2 2 1 62 

1821 13 6 2  6 1  8 3 21 49  2 3 1 116 

1822 18 8 1 4 10 4 1 13 5 6 28 9 35 11 1 154 

1823  7 3  12  9 2 3 2 16 2 7 10 1 74 

onduidelijk 5        2 3 3 2 3   18 
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De cijfers in  Bijlagen IV, V, VI, VII en VIII zijn gebaseerd op informatie uit de 

volgende archieven: 

 

Alkmaar: Regionaal Archief Alkmaar; 10.6.7.014 Archief van het Leesgezelschap 

Leeslust Baart Kunde te Alkmaar; 4 Notulen augustus 1809 – mei 1827; 5 Notulen 

augustus 1827 – februari 1838 

Barneveld: Gemeentearchief Barneveld; Archief van het leesgezelschap te Barneveld, 

1806-1862; Staten van gekochte en verkochte boeken 1807 – 1862 

Cadzand: Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Lijsten van 

voorgestelde en rondgestuurde boeken en tijdschriften 1814 – 1862 

Den Bosch: Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder 

de zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839 

Den Haag (dE): Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 1 

Minuten van notulen 28 december 1795 – 25 maart 1903; 7 Rekeningen met bijlagen 

1796 – 1831 

Dordrecht (EL): Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 8 Notulen 

van de ledenvergaderingen 1801 – 1862 

Dordrecht (ring): Regionaal Archief Dordrecht; 274 Ring Dordrecht van de classis 

Dordrecht van de Nederlands hervormde gemeente; 1 Notulen van de 

ringvergaderingen 1816 – 1849 met rekeningen van inkomsten en uitgaven van het 

Leesgezelschap van de Ring Dordrecht 

Dordrecht: (UeJ): Regionaal Archief Dordrecht; 362 Leesgezelschap ‘Utile et 

jucundum’; 1 Notulen van de ledenvergaderingen 13 februari 1813 – 13 februari 1830 

Gorinchem: Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk 

‘Oefening baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen 

Grijpskerk: Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

lijsten van roulerende boeken en tijdschriften 

Hoorn: Westfries Archief; 0578 Leesgezelshap Tot Meerder Oefening, Hoorn; 1 

Notulen 2-2-1782 – 4-6-1823; 2 Notulen 27-8-1823 – 27-1-1858 

IJzendijke: Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 

1807 – 1864; 410 Lijst houdende bedragen van contributies, boeten en aankopen 

betreffende leden 19e eeuw 

Leens: Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Registers 

houdende notulen van de ledenvergadering en van de directie, jaarrekeningen en 

lijsten van verkochte boeken 1790 – 1876 

Leeuwarden (AV): Historisch Centrum Leeuwarden; 1375 Leesgezelschap ‘Amica 

Veritas’ te Leeuwarden, 1810 – 1892; 14 Lijsten van verkochte of te verkopen boeken 

met de namen der verkopers en de opbrengsten 1812 – 1826; 15 Lijsten van te 

verkopen boeken met de namen der kopers en de opbrengsten 1828 – 1845 

Leeuwarden (gs): Tresoar 347 Verzameling handschriften, afkomstig van de 

Provinciale Bibliotheek; 433 Notulen- en kasboek van het Leesgezelschap van 

godsdienstige geschriften te Leeuwarden 

Leeuwarden (LLB): Historisch Centrum Leeuwarden; 1376 Leesgezelschap ‘Leest, 

leert en betracht’ te Leeuwarden, 1816 – 1956; 1 Resolutie- en Rekenboek 

Onbekend (‘Oefening’): Koninklijke Bibliotheek; Leesgezelschap ‘Oefening’, 

Veilingcatalogus, boeken, 11 maart 1820; Veilingcatalogus, boeken, 11 maart 1826; 

Veilingcatalogus, boeken, 10 maart 1827 
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Sommelsdijk: Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge 

Vriendschap Sommelsdijk 1825 – 1900; Notulenboek 

Steenbergen: Het Markiezenhof Historisch Centrum; 949 Archief van het 

Leesgezelschap voor Wetenschap en Deugd te Steenbergen; 3 Notulen van de 

vergaderingen 1809 – 1832 

Waddinxveen: Groene Hart Archieven; 0501 Archief van het Leesgezelschap 

Waddinxveen; 1 Notulen 1821, 1822 

Wijk: Het Utrechts Archief; 24-3 Nederlandse hervormde classis (Rhenen)-wijk; 266 

Acta met rekeningen van de questor 1816 – 1826, 1816 – 1840  
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Bijlage IX: winkelprijs, aanschafprijs en verkoopprijs op de 

jaarlijkse veiling van boeken aangeschaft in ca. 18231 

 

Leesgezelschap ‘Leeslust Baart Kunde’ uit Alkmaar2 

 A.E. van Braam Houckgeest, Reize van het gezantschap der 

Hollandsche Oostindische Compagnie naar den Keizer van China 

in den jaare 1794 en 1795, Haarlem 1804-1806 

o Winkelprijs: fl.5.00.0 (2 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.10.0 (1 deel) 

 J.H. van der Palm, Salomo, 2e druk, ’s-Gravenhage 1821-1824 

o Winkelprijs: fl.21.00.0 (7 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.2.00.0 (1 deel) 

 F.C.H.L. Pouqueville, Landreis door Griekenland, met name den 

Peloponnesus, Albanien en andere gedeelten des Turkschen Rijks, 

gedaan in 1798, 1799, 1800 en 1801, behelzende mede een verslag 

van de lotgevallen van de Fransche gevangenen in Turkije, Den 

Haag 1806-1807 

o Winkelprijs: fl.8.03.0 (3 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.2.17.0 (1 deel) 

 W.A. Ockerse, Lijkrede aan het graf van Napoleon Buonaparte, 

Amsterdam 1821 

o Winkelprijs: fl.1.10.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.05.0 

 Friedrich Laun, De mensch aan het hof en in het burgerlijke leven, 

geschetst in romans en verhalen, ’s-Gravenhage 1821 

o Winkelprijs: fl.3.00.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.10.0 

 August Lafontaine, De wegen des noodlots, Amsterdam 1821 

o Winkelprijs: fl.3.12.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.04.0 

 

                                                 
1 In dit overzicht zijn slechts de titels opgenomen waarvan ik de originele 

verkoopprijs heb gevonden in de retro-bibliografie van Saalmink. 
2 Regionaal Archief Alkmaar; 10.6.7.014 Archief van het Leesgezelschap Leeslust 

Baart Kunde te Alkmaar; 4 Notulen augustus 1809 – mei 1827; 5 Notulen augustus 

1827 – februari 1838. 
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 A.H. Niemeyer, Waarnemingen op reizen in en buiten Duitschland, 

met herinneringen van merkwaardige levensgevallen en 

tijdgenooten in de laatste vijftig jaren, Haarlem 1821-1827 

o Winkelprijs: fl.21,75 (5 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1,57 (3 delen) 

 Een’ Griek, Beschouwing van den tegenwoordigen oorlog tusschen 

de Grieken en de Turken, Amsterdam 1821 

o Winkelprijs: fl.0.16.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.08.0 

 E.A.W. von Zimmermann, De aarde en hare bewoners, volgens de 

nieuwste ontdekkingen: een werk ter bevordering der kennis van 

landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel, 

Haarlem 1816-(1826), 11e deel 

o Winkelprijs: fl.67,25 (19 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.18.0 (1 deel) 

 Lektuur voor alle standen, of Onderhoud in eenzaamheid, 

Amsterdam 1822, 1e deel 

o Winkelprijs: fl.5.12.0 (2 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.15.0 (1 deel) 

 Willem Bilderdijk, Taal- en dichtkundige verscheidenheden, 

Rotterdam 1820-1823 

o Winkelprijs: fl.12.0.0 (5 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.10.0 (1 deel) 

 Blikken in het menschelijk hart: romantische verhalen, Amsterdam 

1822 

o Winkelprijs: fl.3.00.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.16.0 

 Lektuur voor alle standen, of Onderhoud in eenzaamheid, 

Amsterdam 1822, 2e deel 

o Winkelprijs: fl.5.12.0 (2 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.15.0 (1 deel) 

 H. Clauren, Tafereelen uit het gemeene leven, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.2.16.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.10.0 
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 Staat van Engeland in het begin van 1822, beschouwd uit het 

oogpunt der financiën, buitenlandsche betrekkingen, 

binnenlandsche zaken, kolonien, enz. enz. enz., in het licht gegeven 

op bevel van het ministerie zijner Britsche majesteit, Amsterdam en 

’s-Gravenhage 1822 

o Winkelprijs: fl.2.08.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.02.0 

 Karl Stein, Luimige tijdkortingen, bestaande in uitgezochte romans 

en verhalen, Haarlem 1822 

o Winkelprijs: fl.2.08.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.05.0 

 L. Egeling, Leerrede over Romeinen XI: vers 5, bij gelegenheid van 

de bediening des doops aan drie, tot onzen Heer bekeerde 

Israëlieten, Leiden 1822 

o Winkelprijs: fl.0.08.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.04.0 

 August Lafontaine, De verzoening aan het graf, Utrecht 1822 

o Winkelprijs: fl.2.10.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.04.0 

 Constantijn Huygens, Het leven van Constantijn Huigens, in 

gemeenzamen dichttrant, voor zijne kinderen, door hemzelven 

beschreven in twee boeken, Haarlem 1821 

o Winkelprijs: fl.2.04.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.04.0 

 Barry Edward O’Meara, Napoleon in ballingschap, of Stem uit St. 

Helena: de gevoelens en gedachten van Napoleon, over de 

gewigtigste voorvallen van zijn leven en bestuur, in deszelfs eigene 

woorden, Dordrecht 1822-1823 

o Winkelprijs: fl.7.16.0 (2 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.04.0 (1 deel) 

 Friedrich Laun, Des pastoors liefdes-roman, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.1.16.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.08.0 
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 E.A.W. von Zimmermann, De aarde en hare bewoners, volgens de 

nieuwste ontdekkingen: een werk ter bevordering der kennis van 

landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel, 

Haarlem 1816-(1826), 12e deel 

o Winkelprijs: fl.67,25 (19 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.18.0 (1 deel) 

 A.F.E. Langbein, Sprookjes en vertellingen, Haarlem 1822 

o Winkelprijs: fl.2.06.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.03.0 

 A.H. Niemeyer, Waarnemingen op reizen in en buiten Duitschland, 

met herinneringen van merkwaardige levensgevallen en 

tijdgenooten in de laatste vijftig jaren, Haarlem 1821-1827 

o Winkelprijs: fl.21,75 (5 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.2,45 (? delen) 

 F.P. Wilmsen, Eugenia, of Het leven in geloof in liefde, Amsterdam 

[1820] 

o Winkelprijs: fl.3.15.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.02.0 

 N. Swart, Ernst en Karel, voor jongelingen, Amsterdam 1822  

o Winkelprijs: fl.2.15.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.12.0 

 Anton Cramer, De bogchels mijner luimen, of Overleveringen uit 

het geheimzinnige kabinet, behelzende romantische tafereelen, 

episodieke volksvertelsels en periodieke schetsen, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.5.16.0 (2 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.09.0 (1 deel) 
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Leesgezelschap Barneveld3 

 Jeanne Louise Henriette Campan, Gedenkschriften betrekkelijk het 

bijzondere leven van Maria Antoinette, koningin van Frankrijk en 

Navarre, gevolgd door herinneringen en historische anekdoten, 

omtrent de regering van Lodewijk XIV, van Lodewijk XV en van 

Lodewijk XVI, Amsterdam 1823 

o Winkelprijs: fl.10,50 (3 delen) 

o Aanschafprijs: fl.4.08.0 (2 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.2.04.0 (2 delen) 

 J.A. Llorente, Oordeelkundige geschiedenis der Spaansche 

inquisitie, sedert derzelver vestiging door Ferdinand V, tot aan de 

regering van Ferdinand VI, bijeengebragt uit de archieven van den 

hoogen raad der inquisitie en uit die der provinciale regtbanken 

van het heilig officie, Amsterdam en Franeker 1821-1823 

o Winkelprijs: fl.13.00.0 (3 delen) 

o Aanschafprijs: fl.4.16.0 (3 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.2.08.0 (3 delen) 

 E.A.W. von Zimmermann, De aarde en hare bewoners, volgens de 

nieuwste ontdekkingen: een werk ter bevordering der kennis van 

landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel, 

Haarlem 1816-(1826), 15e deel 

o Winkelprijs: fl.67,25 (19 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.15.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.16.0 (1 deel) 

 Jeanne Louise Henriette Campan, Gedenkschriften betrekkelijk het 

bijzondere leven van Maria Antoinette, koningin van Frankrijk en 

Navarre, gevolgd door herinneringen en historische anekdoten, 

omtrent de regering van Lodewijk XIV, van Lodewijk XV en van 

Lodewijk XVI, Amsterdam 1823 

o Winkelprijs: fl.10,50 (3 delen) 

o Aanschafprijs: fl.2.08.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.04.0 (1 deel) 

 

 

                                                 
3 Gemeentearchief Barneveld; Archief van het leesgezelschap te Barneveld, 1806-

1862; Staten van gekochte en verkochte boeken 1807 – 1862. 
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 Den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden (Wilhelmus 

Kist), De Egyptische tooverstaf, of Karakterschetsen en tafereelen 

des menschelijken levens, ’s-Gravenhage 1822-1823, 3e deel 

o Winkelprijs: fl.7.04.0 (3 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.16.0 (1 deel) 

 Gedenkschriften eener jonge Grieksche vrouw, Paulina-Adelaide 

Alexandra Panam, tegen Z.D.H. den regerenden hertog van Saksen-

Coburg, Amsterdam [1823] 

o Winkelprijs: fl.2.15.0 

o Aanschafprijs: fl.2.15.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.17.8 

 Merkwaardige schipbreuken en andere lotgevallen ter zee, 

Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.2.16.0 

o Aanschafprijs: fl.2.16.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.06.0 

 Een’ooggetuigen, Konstantinopel in het jaar 1821, of Schildering 

der bloedige en afgrijsselijke gebeurtenissen, die in deze hoofdstad, 

sedert de uitbarsting van den krijg tusschen Turkije en Griekenland, 

zijn voorgevallen, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.0.11.0 

o Aanschafprijs: fl.0.11.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.06.0 

 

 

Leesgezelschap ‘Daar Vrede Bloeid Ook Vriendschap Groeid’ uit 

Cadzand4 

 Albert Goedkoop, De waarde der overleveringen als kenbron van 

den christelijken godsdienst onderzocht, in eene leerrede over Joän. 

XXI vs. 23-25, Rotterdam 1823 

o Winkelprijs: fl.0.12.0 

o Aanschafprijs: fl.0.12.0 

 

                                                 
4 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Lijsten van voorgestelde en 

rondgestuurde boeken en tijdschriften 1814 – 1862. 
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 I.J. Dermout, Synodale leerrede, na vervulden vijfentwintigjarigen 

evangeliedienst, in de Kloosterkerk, op den 6 July 1823, ’s-

Gravenhage 1823 

o Winkelprijs: fl.0.12.0 

o Aanschafprijs: fl.0.12.0 

 

 

Leesgezelschap ‘Legendo Discimus’ uit Den Bosch5 

 Anton Cramer, Mijne herinneringen uit Duitschland en Braband, 

gedurende den jare 1814, Amsterdam 1821 

o Winkelprijs: fl.3.18.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.08.0 

 Karl von Eckartshausen, Omars lessen, of Bijdragen tot 

menschenkennis: een boek voor de wereld zoo als zij is, niet zoo als 

zij wezen moet, Leiden [1816] 

o Winkelprijs: fl.1.16.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.00.0 

 A.F.E. Langbein, Sprookjes en vertellingen, Haarlem 1822 

o Winkelprijs: fl.2.06.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.17.0 

 Wilhelmus Kist, De ring van Gyges wedergevonden, of 

Verzameling van meest Nederlandsche karakters, 2e druk, 

Amsterdam 1823 

o Winkelprijs: fl.14.02.0 (4 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.5.04.0 (4 delen) 

 

 

Leesgezelschap van de ring Dordrecht6 

 J.M. Schrant, Verhandelingen over den Bijbel, s.l. 1823 

o Winkelprijs: fl.2.08.0 

o Aanschafprijs: fl.2.08.0 

                                                 
5 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
6 Regionaal Archief Dordrecht; 274 Ring Dordrecht van de classis Dordrecht van de 

Nederlands hervormde gemeente; 1 Notulen van de ringvergaderingen 1816 – 1849 

met rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Leesgezelschap van de Ring 

Dordrecht. 
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 Willem Leonard Mahne, Vita Danielis Wyttenbachii, literarum 

humaniorum nuperrime in Academia Lugduno-Batava professoris, 

Gandavi, Lugduni-Batavorum 1823 

o Winkelprijs: fl.2.14.0 

o Aanschafprijs: fl.2.14.0 

 Isaäc da Costa, Bezwaren tegen den geest der eeuw, Leiden 1823 

o Winkelprijs: fl.1.00.0 

o Aanschafprijs: fl.1.04.0 

 N.G. van Kampen, Verdediging van het goede der negentiende 

eeuw, tegen de bezwaren van den Heer Mr. I. da Costa, Haarlem 

1823 

o Winkelprijs: fl.1.04.0 

o Aanschafprijs: fl.1.04.0 

 J.J.E.F. Schröter, Aan mijne waarde landgenooten, Dordrecht 1823 

o Winkelprijs: fl.0,80 

o Aanschafprijs: fl.0.16.0 [= fl.0,80] 

 Jean Henri Pareau, Institutio interpretis Veteris Testamenti, Trajecti 

ad Rhenum 1822 

o Winkelprijs: fl.5.10.0  

o Aanschafprijs: fl.4.10.0 

 

 

Leesgezelschap Leens7 

 J.B. Christemeijer, Oorkonden uit de gedenkschriften van het 

strafregt, en uit die der menschelijke misstappen, Amsterdam 1820 

o Winkelprijs: fl.3.00.0 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.12.0 

 Carolina Pichler, Tulpen: romans en verhalen, Amsterdam 1820, 1e 

deel 

o Winkelprijs: fl.7.04.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.12.0 (1 deel) 

                                                 
7 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Registers 

houdende notulen van de ledenvergadering en van de directie, jaarrekeningen en 

lijsten van verkochte boeken 1790 – 1876. 
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 C.J. Wagevier, Aanteekeningen gehouden gedurende mijnen marsch 

naar, gevangenschap in, en terugreize uit Rusland, in den jaren 

1812, 1813 en 1814, Amsterdam 1820 

o Winkelprijs: fl.2.08.0 

o Aanschafprijs: fl.2.08.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.18.0 

 Christian Molbech, Herinneringen uit mijne reize door Zweden, 

Leeuwarden 1819, 2e deel 

o Winkelprijs: fl.9.12.0 (3 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.00.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.12.0 (1 deel) 

 Christian Molbech, Herinneringen uit mijne reize door Zweden, 

Leeuwarden 1819, 3e deel 

o Winkelprijs: fl.9.12.0 (3 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.00.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.12.0 (1 deel) 

 Adrianus Bruggemans, Afwisselende lectuur, of Gemengde 

verhalen: naar voorname buitenlandsche schrijvers vrij gevolgd, 

Dordrecht 1820 

o Winkelprijs: fl.2.18.0 

o Aanschafprijs: fl.2.18.0 

 Heinrich August Müller, Vasco en Isabella, of De groot-inquisiteur: 

een schrikbarend tafereel van de inquisitie in Spanje, Rotterdam 

1820 

o Winkelprijs: fl.2.18.0 

o Aanschafprijs: fl.2.18.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.16.0 

 Mevr. van Stael Holstein, Duitschland, ’s-Hertogenbosch 1818-

1820, 3e deel 

o Winkelprijs: fl.8.08.0 (3 delen) 

o Aanschafprijs: fl.2.16.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.06.0 (1 deel) 

 Friederich Gottlob Köhler, Reis naar de IJszee, en naar de kusten 

van Groenland en Spitsbergen, in het jaar 1801, benevens eene 

beschrijving van de walvischvangst, Amsterdam 1820 

o Winkelprijs: fl.1.10.0 

o Aanschafprijs: fl.1.10.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.14.0 
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 Carolina Pichler, Tulpen: romans en verhalen, Amsterdam 1820, 2e 

deel 

o Winkelprijs: fl.7.04.0 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.12.0 (1 deel) 

 F.P. Wilmsen, Eugenia, of Het leven in geloof en in liefde, 

Amsterdam 1820 

o Winkelprijs: fl.3.15.0 

o Aanschafprijs: fl.3.15.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.08.0 

 E.A.W. von Zimmermann, De aarde en hare bewoners, volgens de 

nieuwste ontdekkingen: een werk ter bevordering der kennis van 

landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel, 

Haarlem 1816-(1826), 7e deel 

o Winkelprijs: fl.67,25 (19 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 (1 deel) 

 F. Jakobs, Herfstavonden in de pastorij te Mainau, Haarlem 1822 

o Winkelprijs: fl.1.16.0 

o Aanschafprijs: fl.1.16.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.08.0 

 Jan de Quack, Keur van uitgezochte verhalen, Rotterdam 1821 

o Winkelprijs: fl.3.00.0 

o Aanschafprijs: fl.3.00.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.00.0 

 E.A.W. von Zimmermann, De aarde en hare bewoners, volgens de 

nieuwste ontdekkingen: een werk ter bevordering der kennis van 

landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel, 

Haarlem 1816-(1826), 8e deel 

o Winkelprijs: fl.67,25 (19 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 (1 deel) 

 F.C.H.L. Pouqueville, Leven van Ali Pascha van Janina, 

Amsterdam 1821 

o Winkelprijs: fl.1.10.0 

o Aanschafprijs: fl.1.10.0 
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 F.J.L. Meyer, Tafereelen uit het noordelijk gedeelte van 

Duitschland, Dordrecht 1819 

o Winkelprijs: fl.3.12.0 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.00.0 

 Rinse Klaases Koopmans, Redevoeringen en verhandelingen, 

Amsterdam 1819(-1820), 2e deel 

o Winkelprijs: fl.5.15.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.00.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.18.0 (1 deel) 

 F.C. von Perryn Parnajon, Levensgevallen, ongelukken, veldtogten 

en reizen van eenen wereldburger: geen roman, Amsterdam 1821 

o Winkelprijs: fl.4.16.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.2.08.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.14.0 (1 deel) 

 Petronella Moens, Frederik Bornstein, Amsterdam 1821-1822 

o Winkelprijs: fl.8.00.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.8.00.0 (2 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.17.0 

 H. Clauren, Drie verhalen, Amsterdam 1821 

o Winkelprijs: fl.2.16.0 

o Aanschafprijs: fl.2.16.0 

 E.A.W. von Zimmermann, De aarde en hare bewoners, volgens de 

nieuwste ontdekkingen: een werk ter bevordering der kennis van 

landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel, 

Haarlem 1816-(1826), 9e deel 

o Winkelprijs: fl.67,25 (19 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.4.15.0 (1 deel) 

 J.B. Christemeijer, Verscheidenheden: verhalen van gemengden 

inhoud, Amsterdam 1821 

o Winkelprijs: fl.3.12.0 

o Aanschafprijs: fl.3.00.0 

 Jan de Quack, Bloedige tafereelen, geschetst in geschiedenissen, 

welke zoo wel de rampen als die der wraakzucht, der verleiding en 

der roofzucht voorstellen, Amsterdam 1821 

o Winkelprijs: fl.2.08.0 

o Aanschafprijs: fl.2.10.0 
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 L’Homme Saint-Alphonse, De heilige rustplaats, of De gevolgen 

van den laster: geschiedkundige roman, ’s-Gravenhage 1821 

o Winkelprijs: fl.5.00.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.5.00.0 (2 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.00.0 (2 delen) 

 De roovers in de latro-rotzen: een tafereel van boosheid en 

overheersching, Utrecht 1821 

o Winkelprijs: fl.1.10.0 

o Aanschafprijs: fl.1.10.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.10.0 

 F.C. von Perryn Parnajon, Levensgevallen, ongelukken, veldtogten 

en reizen van eenen wereldburger: geen roman, Amsterdam 1821, 

2e deel 

o Winkelprijs: fl.4.16.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.2.08.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.14.0 (1 deel) 

 Albert von Sack, Reize naar Surinamen, verblijf aldaar en terugtogt 

over Noord-Amerika naar Europa, Haarlem 1821 

o Winkelprijs: fl.5.18.0 (3 delen) 

o Aanschafprijs: fl.4.10.0 (3 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.04.0 (3 delen) 

 L.N.P.A. de Forbin, Reis naar de Levant, gedaan in de jaren 1817 

en 1818, Haarlem 1821 

o Winkelprijs: fl.4.00.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.18.0 (2 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.12.0 (2 delen) 

 H. Clauren, Tafereelen uit het gemeene leven, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.2.16.0 

o Aanschafprijs: fl.2.16.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.01.0 

 Lektuur voor alle standen, of Onderhoud in eenzaamheid, 

Amsterdam 1822, 1e deel 

o Winkelprijs: fl.5.12.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.2.16.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.16.0 (1 deel) 
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 Theodoor von Leithold, Mijn uitstap naar Brazilie, of Reize van 

Berlijn naar Rio de Janeiro en van daar terug, enz., Amsterdam 

1821 

o Winkelprijs: fl.2.10.0 

o Aanschafprijs: fl.2.10.0 

 A.H. Niemeyer, Waarnemingen op reizen in en buiten Duitschland: 

met herinneringen van merkwaardige levensgevallen en 

tijdgenooten in de laatste vijftig jaren, Haarlem 1821(-1827) 

o Winkelprijs: fl.21,75 (5 delen) 

o Aanschafprijs: fl.8.08.0 (2 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.10.0 (2 delen) 

 Barry Edward O’Meara, Napoleon in ballingschap, of Stem uit St. 

Helena: de gevoelens en gedachten van Napoleon, over de 

gewigtigste voorvallen van zijn leven en bestuur, in deszelfs eigene 

woorden, Dordrecht 1822-1823 

o Winkelprijs: fl.7.16.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.4.16.0 (2 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.08.0 (2 delen) 

 Den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden (Wilhelmus 

Kist), De Egyptische tooverstaf, of Karakterschetsen en tafereelen 

des menschelijken levens, ’s-Gravenhage 1822-1823, 1e deel 

o Winkelprijs: fl.7.04.0 (3 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.16.0 (1 deel) 

 Lektuur voor alle standen, of Onderhoud in eenzaamheid, 

Amsterdam 1822, 2e deel 

o Winkelprijs: fl.5.12.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.2.16.0 (1 deel) 

 G. Belzoni, Reizen in Egypte en Nubië: behelzende een verhaal van 

de oudheidkundige nasporingen en ontdekkingen, gedaan in de 

piramiden, tempels, bouwvallen en begraafplaatsen van deze 

landen, gevolgd door eene reize op de kust van de Roode Zee, en 

naar de oasis van Jupiter Ammon, Groningen 1821-1823 

o Winkelprijs: fl.8.10.0 (3 delen) 

o Aanschafprijs: fl.5.00.0 (2 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.04.0 (2 delen) 
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 John Ross, Reizen naar Ysland en de Baffinsbaai, de laatste gedaan 

ter ontdekking eener doorvaart ten noordwesten van Groenland in 

den jare 1818, ’s-Gravenhage 1821 

o Winkelprijs: fl.3.04.0 

o Aanschafprijs: fl.3.04.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.12.0 

 Otto von Kotzebue, Ontdekkingsreis in de Zuidzee, en naar de 

Berings-straat in de jaren 1815, 1816, 1817 en 1818, Amsterdam 

1822, 1e deel 

o Winkelprijs: fl.16.14.0 (3 delen) 

o Aanschafprijs: fl.4.18.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.14.0 (1 deel) 

 John Oxley, Reizen in de binnenlanden van Australië, in de jaren 

1817 en 1818, Dordrecht 1821 

o Winkelprijs: fl.4.16.0 

o Aanschafprijs: fl.4.16.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.00.0 

 Rinse Klaases Koopmans, Redevoeringen en verhandelingen, 

Amsterdam 1819(-1820), 1e deel 

o Winkelprijs: fl.5.15.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.00.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.18.0 (1 deel) 

 E.A.W. von Zimmermann, De aarde en hare bewoners, volgens de 

nieuwste ontdekkingen: een werk ter bevordering der kennis van 

landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel, 

Haarlem 1816-(1826), 11e deel 

o Winkelprijs: fl.67,25 (19 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.4.15.0 (1 deel) 
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Leesgezelschap van godsdienstige geschriften te Leeuwarden8 

 Willem Broes, Geschiedkundig onderzoek over de vereeniging der 

protestanten in de Nederlanden, ’s-Gravenhage 1822 

o Winkelprijs: fl.3.12.0 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 

 N. Swart, Leerredenen, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.3.05.0 

o Aanschafprijs: fl.3.05.0 

 J.G. Müller, Aan Serena: kleine bijdragen tot opscherping van het 

zedelijk en godsdienstig gevoel, Groningen 1822 

o Winkelprijs: fl.3.00.0 

o Aanschafprijs: fl.3.00.0 

 Jan van Hulst Lz., Overdenkingen, aan den godsdienst geheiligd, of 

opwekkingen tot deugd en godzaligheid, Groningen 1822-1823 

o Winkelprijs: fl.6.00.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.00.0 (2 delen) 

 Johann Jakob Hess, Over het bestuur der voorzieningheid, zigtbaar 

in de bevordering van de verbreiding van den bijbel in onze dagen, 

Groningen 1818 

o Winkelprijs: fl.1.05.0 

o Aanschafprijs: fl.1.05.0 

 Johannes Clarisse, Aanleiding tot huisselijke godsdienstoefening, ‘s-

Gravenhage 1822 

o Winkelprijs: fl.1.16.0 

o Aanschafprijs: fl.1.16.0 

 J.J. Scholten, Leerredenen, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.2.00.0 

o Aanschafprijs: fl.2.00.0 

 Bernardus Verwey, Godsdienstig jaarboekje voor bijzondere en 

huisselijke stichting, Amsterdam 1823-1827 

o Winkelprijs: fl.4.00.0 

o Aanschafprijs: fl.2.00.0 (mogelijk een deel) 

 

 

                                                 
8 Tresoar 347 Verzameling handschriften, afkomstig van de Provinciale Bibliotheek; 

433 Notulen- en kasboek van het Leesgezelschap van godsdienstige geschriften te 

Leeuwarden. 
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 Jacobus Johannes Le Roy, De zuivere zedelijkheid, de wezenlijke 

grondslag van het ware Christendom: vooraf gegaan van eene korte 

ontwikkeling van den voornamen hoofdinhoud van Kant’s 

beoefenende wijsbegeerte, Dordrecht 1822 

o Winkelprijs: fl.2.08.0 

o Aanschafprijs: fl.2.08.0 

 William Wilberforce, Het ware christendom, vergeleken met de 

heerschende denkwijze van deszelfs belijders, bijzonder in de 

hoogere- en middelstanden, Haarlem 1822 

o Winkelprijs: fl.3.12.0 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 

 E.F.K. Rosenmüller, De oosterlingen van vroegen en lateren tijd; of 

Ophelderingen der Heilige Schrift, uit de natuurlijke gesteldheid, de 

overleveringen, zeden en gewoonten van het Oosten, Groningen 

1819-1823 

o Winkelprijs: fl.12.00.0 (4 delen) 

o Aanschafprijs: fl.8.16.0 (3 delen) 

 

 

Leesgezelschap ‘Leest, Leert en Betracht’ uit Leeuwarden9 

 G.H. Schubert, Rozengaard, bijdragen tot de kennis van het 

menschelijk hart en lot, Groningen 1822 

o Winkelprijs: fl.5.10.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.10.0 (2 delen) 

 Jacob Haafner, Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa, 

Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.5.18.0 

o Aanschafprijs: fl.5.18.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.19.0 

 Carolina Pichler, De medeminnaars, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.4.16.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.4.16.0 (2 delen) 

 Julius von Voss, Verhalen voor jongelingen, Amsterdam 1821 

o Winkelprijs: fl.3.00.0 

o Aanschafprijs: fl.3.00.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.10.0 

                                                 
9 Historisch Centrum Leeuwarden; 1376 Leesgezelschap ‘Leest, leert en betracht’ te 

Leeuwarden, 1816 – 1956; 1 Resolutie- en Rekenboek. 



 

 

 

  

 

- 340 - 

 Johannes von Müller, Algemeene geschiedenis, Haarlem 1820-1822 

o Winkelprijs: fl.14.14.0 (3 delen) 

o Aanschafprijs: fl.4.18.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.4.04.0 (1 deel) 

 J.G. Müller, Aan Serena, kleine bijdragen tot opscherping van het 

zedelijk en godsdienstig gevoel, Groningen [1822] 

o Winkelprijs: fl.3.00.0 

o Aanschafprijs: fl.3.00.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.10.0 

 Vernes de Luze, Mathilda op den berg Carmel, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.6.00.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.6.00.0 (2 delen) 

 Jan van Walré, Democritische tafelliedjes, Haarlem 1822 

o Winkelprijs: fl.1.02.0 

o Aanschafprijs: fl.1.02.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.12.0 

 Lektuur voor alle standen, of Onderhoud in eenzaamheid, 

Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.5.12.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.2.16.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.02.0 (1 deel) 

 Samuel Bauer, Biographiën van beroemde en beruchte menschen, 

Leeuwarden 1822 

o Winkelprijs: fl.2.00.0 

o Aanschafprijs: fl.3.00.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.05.0 

 Carl Richard, De republiek Columbia, of tafereel van derselver 

tegenwoordigen toestand en betrekkingen, in brieven van daar aan 

zijne vrienden geschreven, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.2.08.0 

o Aanschafprijs: fl.2.08.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.04.0 

 Vincent Loosjes, Zedekundige uitspanningen, Haarlem 1822 

o Winkelprijs: fl.2.08.0 

o Aanschafprijs: fl.2.08.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.04.0 
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 Cornelis Johannes van Heusden, Christina, of De gevolgen van 

wellust en vooroordeel, oorspronkelijk Nederlandsch, Rotterdam 

1822 

o Winkelprijs: fl.2.16.0 

o Aanschafprijs: fl.2.16.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.00.0 

 F. Jakobs, Herfstavonden in de pastorij te Mainau, Haarlem 1822 

o Winkelprijs: fl.1.16.0 

o Aanschafprijs: fl.1.16.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.19.0 

 Gustaaf Schilling, Guido van Sohnsdom, Leeuwarden 1822 

o Winkelprijs: fl.5.16.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.6.16.0 (2 delen) 

 H. Muller, De Algerijnen, of De wegen der Voorzienigheid, ’s-

Gravenhage 1822 

o Winkelprijs: fl.2.12.0 

o Aanschafprijs: fl.2.12.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.00.0 

 Adam Simons, Verstrooide gedichten, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.2.08.0 

o Aanschafprijs: fl.2.08.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.2.02.0 

 Marten Westerman, Dichterlijke mengelingen, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.2.00.0 

o Aanschafprijs: fl.2.00.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.08.0 

 Den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden (Wilhelmus 

Kist), De Egyptische tooverstaf, of Karakterschetsen en tafereelen 

des menschelijken levens, ’s-Gravenhage 1822-1823, 2e deel 

o Winkelprijs: fl.7.04.0 (3 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.10.0 (1 deel) 

 J.B. Christemeijer, Vrolijke tafereelen: aan de vrienden van luim en 

gezelligheid toegewijd, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.3.12.0 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.05.0 
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 Friedrich Laun, Des pastoors liefdes-roman, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.1.16.0 

o Aanschafprijs: fl.1.16.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.00.0 

 J.L. Nierstrasz Jr., John Howard, dichtstuk, Leeuwarden 1822 

o Winkelprijs: fl.1.04.0 

o Aanschafprijs: fl.1.04.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.17.0 

 Alexandre Savérien, Geschiedkundig overzigt der vorderingen van 

den menschelijken geest in de eigenlijk gezegde wetenschappen en 

de kunsten die met dezelve in betrekking staan, Gorinchem 1822 

o Winkelprijs: fl.4.04.0 

o Aanschafprijs: fl.4.04.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.13.0 

 William Holloway, De baron van Lauderbrooke, of De besturende 

hand der voorzienigheid, Amsterdam 1823 

o Winkelprijs: fl.1.04.0 

o Aanschafprijs: fl.1.04.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.18.0 

 Archibald Arnott, De laatste levensdagen, dood en lijkopening van 

Napoleon Bonaparte, Amsterdam 1823 

o Winkelprijs: fl.0.11.0 

o Aanschafprijs: fl.0.11.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.08.0 

 J.L. Nierstrasz Jr., Briefwisseling over den John Howard van den 

heer J.L. Nierstrasz, junior, Amsterdam 1823 

o Winkelprijs: fl.0.06.0 

o Aanschafprijs: fl.0.06.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.04.0 

 Iets aangaande het ontwerp tot een nieuw uit te geven weekblad, 

onder den titel van: Vaderlandsch Verlichtings-kwispedoor, of 

Tijdschrift tot bevordering van verlichting, vrijheid en regt, tot 

zinspreuk voerende: Leve de vitterij! onder de zinspreuk: 

toegevendheid en inschikkelijkheid zijn de behoeften der 

maatschappij, hardheid en ruwheid daar en tegen hare geessels, 

Groningen 1822 

o Winkelprijs: fl.0.04.0 

o Aanschafprijs: fl.0.04.0 
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 De Verlichtings-kwispedoor, Groningen 1822 

o Winkelprijs: fl.0.02.0 

o Aanschafprijs: fl.0.02.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.07.0 (samen met bovenstaande) 

 Barry Edward O’Meara, Napoleon in ballingschap, of Stem uit St. 

Helena: de gevoelens en gedachten van Napoleon, over de 

gewigtigste voorvallen van zijn leven en bestuur, in deszelfs eigene 

woorden, Dordrecht 1822-1823 

o Winkelprijs: fl.7.16.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.7.16.0 (2 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.3.10.0 (2 delen) 

 A.H.L. Heeren, Handboek der geschiedenis van de 

staatsgesteldheid van Europa en deszelfs volksplantingen, van 

derzelver begin, sedert de ontdekking der beide Indiën, tot aan 

derzelver herstelling, na den val van den keizerlijken troon in 

Frankrijk, en tot het vrij worden van Zuid Amerika, Zutphen 1822 

o Winkelprijs: fl.6.16.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.6.16.0 (2 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.5.10.0 (2 delen) 

 Joannes Lublink de Jonge, Verhandelingen over verscheidene 

onderwerpen, 2e uitgave, Rotterdam 1823, 1e deel 

o Winkelprijs: fl.7.04.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.2.10.0 (1 deel) 

 Carl Venturini, Geschiedkundige galerij der beroemdste Duitsche 

helden van de oudste tijden af tot op de tegenwoordige eeuw, 

Dordrecht en Rotterdam, 1822-1823, 1e deel 

o Winkelprijs: fl.7.16.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.18.0 (1 deel) 

o Verkoopprijs veiling: fl.2.14.0 (1 deel) 

 Karl Nicolai, Over zelfkennis, menschenkennis, en verkeering met 

menschen, Arnhem 1822 

o Winkelprijs: fl.3.15.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.15.0 (2 delen) 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.10.0 (2 delen) 
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 Een’ooggetuigen, Konstantinopel in het jaar 1821, of Schildering 

der bloedige en afgrijsselijke gebeurtenissen, die in deze hoofdstad, 

sedert de uitbarsting van den krijg tusschen Turkije en Griekenland, 

zijn voorgevallen, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.0.11.0 

o Aanschafprijs: fl.0.11.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.0.04.0 

 L.P. de Jussieu, Anthon en Maurits, de geschiedenis van twee 

misdadigers, een boek geschikt ter zedelijke verbetering der 

gevangenen, Amsterdam en Leeuwarden 1823 

o Winkelprijs: fl.1.16.0 

o Aanschafprijs: fl.1.16.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.09.0 

 Jacob Haafner, Proeve van Indische dichtkunde, volgens den 

Ramayon, Amsterdam 1823 

o Winkelprijs: fl.5.12.0 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 

o Verkoopprijs veiling: fl.1.00.0 

 

 

Leesgezelschap ‘Voor Wetenschap en Deugd’ in Steenbergen10 

 B.F. Tydeman, J. Pluim de Jaager en W.H.J. van Westreenen van 

Tiellandt, Bij het graf van den wel eerwaarden zeer geleerden heer 

Ewaldus Kist, predikant te Dordrecht, overleden den 20, en 

begraven in de Grotte Kerk op het Koor, den 25 Maart 1822, 

Dordrecht 1822 

o Winkelprijs: fl.2.02.0 

o Aanschafprijs: fl.2.02.0 

 J.B. Christemeijer, Verscheidenheden: verhalen van gemengden 

inhoud, Amsterdam 1821 

o Winkelprijs: fl.3.12.0 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 

 Johann Caspar Lavater, Brieven aan jongelingen, Amsterdam 1820 

o Winkelprijs: fl.1.05.0 

o Aanschafprijs: fl.1.15.0 

 

                                                 
10 Het Markiezenhof Historisch Centrum; 949 Archief van het Leesgezelschap voor 

Wetenschap en Deugd te Steenbergen; 3 Notulen van de vergaderingen 1809 – 1832. 
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 J.L. Nierstrasz Jr., John Howard: dichtstuk, Leeuwarden 1822 

o Winkelprijs: fl.1.04.0 

o Aanschafprijs: fl.1.04.0 

 Thomas Chalmers, Het bewijs en gezag der Christelijke 

openbaring, Haarlem 1820 

o Winkelprijs: fl.2.04.0 

o Aanschafprijs: fl.2.04.0 

 A. Goedkoop, De waarde der overleveringen als kenbron van den 

christelijken godsdienst onderzocht, in eene leerrede over Joän. 

XXI vs. 23-25, Rotterdam 1823 

o Winkelprijs: fl.0.12.0 

o Aanschafprijs: fl.0.12.0 

 G.T. Doin, Museum van beroemde protestanten, of 

Karakterschetsen en geschied- en letterkundige berigten van de, 

zich in de geschiedenis van de Hervorming en het protestantendom 

het meest onderscheiden hebbende personen, Amsterdam 1823, 1e 

deel 

o Winkelprijs: fl.6.00.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.2.50.0 (1 deel) 

 Redevoering van den heer Manuel, afgevaardigde uit de Vendée, 

uitgesproken, den 26sten maart 1823, in de Kamer der 

Gedeputeerden te Parijs, Amsterdam 1823 

o Winkelprijs: fl.0.14.0 

o Aanschafprijs: fl.0.14.0 

 Douglas Loveday, Nadere ophelderingen, bewijsstukken en 

aanteekeningen van den heer Douglas Loveday, Engelschman en 

protestant, ter staving van het beweerde in zijn Request aan de 

beide kamers aangeboden en ter wederlegging van het antwoord 

van mejuffrouw Reboul, Haarlem 1822 

o Winkelprijs: fl.0.10.0 

o Aanschafprijs: fl.0.10.0 

 F. van der Breggen Cz., Feestviering ter huldiging van Edward 

Jenner, en ter verheffing van de waardij der koepokinënting van 

wegen het genootschap Arti Salutiferea, te Amsterdam, gehouden 

den 14 mei 1823, Amsterdam 1823  

o Winkelprijs: fl.1.04.0 

o Aanschafprijs: fl.1.04.0 
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 Assuerus Doyer, Leerrede ter aanprijzing der koepok-inenting, 

Zwolle 1823 

o Winkelprijs: fl.0,40 

o Aanschafprijs: fl.0.00.40 

 Fenna Mastenbroek, Zedelijke verhalen uit den Bijbel, voor 

vrouwen en meisjes, Sneek 1822-1824 

o Winkelprijs: fl.5.80.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.2.18.0 (1 deel) 

 J.B. Christemeijer, Vrolijke tafereelen: aan de vrienden van luim en 

gezelligheid toegewijd, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.3.12.0 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 

 Jan de Quack, Bloedige tafereelen, geschetst in geschiedenissen, 

welke zoo wel de rampen des oorlogs als die der wraakzucht, der 

verleiding en der roofzucht voorstellen, Amsterdam 1821 

o Winkelprijs: fl.2.08.0 

o Aanschafprijs: fl.2.08.0 

 Jan van Eijk, Bijbeloefening over de Handelingen der apostelen, of 

Vroegste geschiedenis der christelijke kerk, naar het tweede boek 

van Lucas, Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.1.10.0 

o Aanschafprijs: fl.1.10.0 

 H.W.C.A. Visser, Bijbeloefeningen over den Brief van den apostel 

Paulus aan de Filippensen, Sneek 1822 

o Winkelprijs: fl.1.16.0 

o Aanschafprijs: fl.1.16.0 

 Lektuur voor alle standen, of Onderhoud in eenzaamheid, 

Amsterdam 1822 

o Winkelprijs: fl.5.12.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.5.12.0 (2 delen) 

 Isaäc Prins, Leerredenen over de hooge waarde des Bijbels, 

Dordrecht 1823 

o Winkelprijs: fl.1.10.0 

o Aanschafprijs: fl.1.10.0 

 J. Roemer, Voordeelen van den geest der eeuw, Leiden 1823 

o Winkelprijs: fl.1.04.0 

o Aanschafprijs: fl.1.04.0 
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 J.L. Ewald, De bestemming des huisselijken levens: ter bevordering 

van huisselijke deugd en huisselijk geluk, Groningen 1819 

o Winkelprijs: fl.1.12.0 

o Aanschafprijs: fl.1.16.0 

 

Leesgezelschap van de ring Wijk11 

 Joannes Lublink de Jonge, Verhandelingen over verscheidene 

onderwerpen, 2e uitgave, Rotterdam 1823 

o Winkelprijs: fl.7.04.0 (2 delen) 

o Aanschafprijs: fl.3.12.0 (1 deel) 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Het Utrechts Archief; 24-3 Nederlandse hervormde classis (Rhenen)-wijk; 266 Acta 

met rekeningen van de questor 1816 – 1826, 1816 – 1840. 
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Bronnen- en literatuurlijst 
 

 

 

 

 

Archieven: 

 

Brabants Historisch Informatie Centrum 

 Nederlandse Hervormde Gemeente Grave, 1676 – 1992 (7060) 

Reglementen voor het leesgezelschap Tot Nut en 

Uitspanning te Grave 1825 – 1826 (908) 

 Cuypers van Velthoven, 1320 – 1870 (346) 

Reglement leesgezelschap ‘Roosendaals vermaak’ 19e 

eeuw (1678) 

Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam 

Bedrijfsdocumentatie J. van der Hey, PP 652: 11, UB UvA. 

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers 

 H. Odink, Eibergen, Bibliotheek, 19e en 20e eeuw (0049) 

Poezij van L. Rietberg, Haarlem 1814 met op het 

schutblad een rondzendlijst van een leesgezelschap (673) 

 Hervormde Gemeente Lichtenvoorde 1625 – 2000 (0648) 

Reglement voor het leesgezelschap van Winterswijk 1816 

(4) 

Gemeentearchief Barneveld 

 Archief van het leesgezelschap te Barneveld, 1806-1862 

  Register van notulen 1807 – 1859 

  Rekeningen 1807 – 1860 

  Ledenlijst 1806 – 1852 

  Staten van gekochte en verkochte boeken 1807 – 1862 

  Rekeningen van gekochte boeken 1807 – 1829 

Groene Hart Archieven 

 Archief van het Leesgezelschap Waddinxveen (0501) 

  Notulen 1821, 1822 (1) 
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Groninger Archieven 

 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954 (461) 

Registers houdende reglementen 1823, notulen van de 

ledenvergaderingen 1823 – 1914 en lijsten van roulerende 

boeken en tijdschriften (1) 

 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967 (463) 

Registers houdende notulen van de ledenvergadering en 

van de directie, jaarrekeningen en lijsten van verkochte 

boeken 1790 – 1876, bevat tevens reglementen 1803 – 

1827 (2) 

 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 1972 (465) 

  Register houdende reglementen 1822 (1) 

Leesgezelschap ‘Zooveele meesters, zooveele leerlingen’ te 

Kommerzijl 1810 – 1815 (462) 

Register houdende notulen 1812 – 1815, lijsten van door 

leden gestelde vragen 1810 – 1814 en ledenlijst (1) 

 Leesgezelschap Middelstum 1820 – 1979 (1884) 

  Notulen met reglementen 1820 – 1876 (1) 

  Reglement of wetten 1820 (5) 

Haags gemeentearchief 

 Familie Arntzenius (0240-01) 

Bewijs van inschrijving van P.N. Arntzenius als extra-

ordinair lid van het leesgezelschap ‘Leerzaam Vermaak’ 

te Amsterdam 1822 (100) 

 Leesgezelschap ‘De Eendragt’ (0049-01) 

Minuten van notulen 28 december 1795 – 25 maart 1903 

(1) 

Ingekomen en stukken van uitgaande stukken 4 maart 

1807 – 1 mei 1903 (3) 

  Wetten en reglementen 19e eeuw (4) 

  Rekeningen met bijlagen 1796 – 1831 (7) 

 Leesgezelschap ‘Voor Kennis en Waarheid’ (0052-01) 

  Register van notulen 26 februari 1814 – 6 juli 1822 (1) 

  Register van notulen 16 juli 1822 – 4 oktober 1842 (2) 

  Wetten en reglementen zonder jaar (6) 

 Leesgezelschap ‘Vriendschap en Oefening’ (0618-01) 

  Notulen 1817 – 1824 (1) 
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W.P. van Stockum (0770-01) 

Archief van het leesgezelschap onder de zinspreuk 

‘Eensgezindheid’ (1.2.7) 

  Rekening 1818 – 1819 

Het Archief Nijmegen 

Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 1820 – 

1833 (86) 

Register, houdende de notulen der vergaderingen en de 

rekeningen van het Leesgezelschap ‘De Scheikunde 

Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847 

Het Markiezenhof Historisch Centrum 

Archief van het Leesgezelschap Voor Wetenschap en Deugd te 

Steenbergen (949) 

  Notulen van de vergaderingen 1809 – 1832 (3) 

Het Utrechts Archief 

 Nederlandse hervormde classis (Rhenen)-wijk (24-3) 

Acta met reglement van de ring en het daaraan verbonden 

leesgezelschap 1821 en rekeningen van de questor 1816 

– 1826, 1816 – 1840 (266) 

Historisch Centrum Leeuwarden 

Leesgezelschap ‘Leest, leert en betracht’ te Leeuwarden, 1816 – 

1956 (1376) 

  Resolutie- en Rekenboek (1) 

  Notulen der jaarlijkse Algemene Vergaderingen (2) 

Naamlijst der leden sedert 1816, opgemaakt 1889 en 

bijgehouden tot 1924, alsmede naamlijsten van de leden 

der keuzecommissie en directeuren 1816 – na 1910 (7) 

Leesgezelschap ‘Amica Veritas’ te Leeuwarden, 1810 – 1892 

(1375) 

  Resolutie- en Rekenboek (1) 

Lijsten van verkochte of te verkopen boeken met de 

namen der kopers en de opbrengsten 1812 – 1826 (14) 

Lijsten van te verkopen boeken met de namen der kopers 

en de opbrengsten 1828 – 1845 (15) 

Koninklijke Bibliotheek 

Leesgezelschap ‘Oefening’, Veilingcatalogus, boeken, 11 maart 

1820 

Leesgezelschap ‘Oefening’, Veilingcatalogus, boeken, 11 maart 

1826 
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Leesgezelschap ‘Oefening’, Veilingcatalogus, boeken, 10 maart 

1827 

Nationaal Archief 

 Ragay (2.21.220) 

Kasboek van het leesgezelschap, opgericht te Den Haag, 

tot het kopen en lezen van Engelse werken (34) 

 Berg (3.20.03) 

Akte van overeenkomst tot oprichting en vaststelling van 

het reglement van het leesgezelschap ‘Tot Nut en 

Vermaak’ 1816 (150) 

Regionaal Archief Alkmaar 

Archief van het Leesgezelschap Leeslust Baart Kunde te 

Alkmaar (10.6.7.014) 

 Wetten van het leesgezelschap 16 augustus 1820 (1) 

 Notulen augustus 1809 – mei 1827 (4) 

 Notulen augustus 1827 – februari 1838 (5) 

 Naamlijst der leden 1793 – 1820 (9) 

 Kasboek van ontvangsten en uitgaven 1806 – 1819 (12) 

Register van kandidaten voor het lidmaatschap 1828 – 

1861 (15) 

Lijst van betaalde maar nog onverkochte boeken 1829 – 

1904 (16) 

Regionaal Archief Dordrecht 

 Eerste leesgezelschap (47) 

  Wetten en reglementen 1813 (1) 

  Wetten en reglementen 1813 (2) 

  Notulen van de ledenvergaderingen 1801 – 1862 (8) 

Registers houdende aantekening van de aangekochte en 

verzonden boeken 1830 – 1848 (16) 

Ring Dordrecht van de classis Dordrecht van de Nederlands 

hervormde gemeente (274) 

Notulen van de ringvergaderingen 1816 – 1849, met 

rekeningen van inkomsten en uitgaven van het 

Leesgezelschap van de Ring Dordrecht (1) 

 Leesgezelschap ‘Utile et jucundum’ (362) 

Notulen van de ledenvergaderingen 13 februari 1813 – 13 

februari 1830 (1) 

  Reglement (4) 
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Gemeente Papendrecht 1607 – 1937 (533) 

  Reglement voor Leesgezelschap te Papendrecht (630) 

Regionaal Archief Gorinchem 

Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening baart Verlichting’ 

1824 – 1875 (142) 

  Notulen (1) 

Regionaal Archief Tilburg 

 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg (2635) 

Reglement voor het Geertruidenbergs en Raamsdonks 

Leesgezelschap opgemaakt naar het origineel met de van 

tijd tot tijd gemaakte ampliatiën en alteratiën 1774 – 1778 

(41) 

Aftekenlijsten voor de leden van het Geertruidenbergs en 

Raamsdonks Leesgezelschap dezer dagen 1775 en 1830 

(44) 

Bijvoegsel voor het reglement van het Geertruidenbergs 

en Raamsdonks Leesgezelschap, opgemaakt omstreeks 

1819 (45) 

Verzen en historische schets, opgemaakt bij de 

gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het 

Geertruidenbergs en Raamsdonks Leesgezelschap, 

origineel en twee afschriften 1874 (46) 

Stadsarchief Amsterdam 

Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot Steun aan het 

Genootschap Het Leesmuseum (130) 

Geneeskundig leesgezelschap ‘Legendo Discimus’, 

sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum (2) 

Notulen 11 november 1811 – 8 april 1816 met 

naam- en adreslijstje van leden (315) 

Notulen 22 april 1816 – 20 november 1820 (316) 

Notulen 4 december 1820 – 1 maart 1836 (317) 

Wetten met aanvullingen en veranderingen 1815, 

1818, 1828 (319) 

Register met verkochte boeken en tijdschriften, 

vermelding van in- en verkoopprijs en namen van 

kopers 1814 – 1830 (327) 
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Stadsarchief Rotterdam 

Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente 

IJsselmonde (8) 

Wetten en bepalingen van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde (1953) 

Societe de Lecture Utile et Agreable (185) 

  Reglement (2) 

Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 

Archief van het leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Legendo 

Discimus’ (151) 

  Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839 (1) 

  Rekeningen over 1809 – 1815 (5) 

  Lijst van opgelegde boeten 1815 (10) 

Stadsarchief Vlaardingen 

 Leesgezelschap ‘De Honingbij’ (0064) 

  Reglementen en wetten 1826 – 1853 (1) 

Streekarchief Goeree-Overflakkee 

Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap Sommelsdijk 1825 – 

1900 

  Notulenboek 

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland 

 Leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig Besteed’ (375) 

Register van notulen en verslagen van bijeenkomsten 2 

maart 1823 – 7 december 1879 (001) 

Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum 

Verzameling handschriften, afkomstig van de Provinciale 

Bibliotheek (347) 

Notulen- en kasboek van het Leesgezelschap van 

godsdienstige geschriften te Leeuwarden (433) 

 Verzameling H. Sannes (342-13) 

Afschriften van testamenten, genealogische 

aantekeningen, aantekeningen betreffende en ledenlijst 
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Oude Bildtzijl (20) 

 Fa. M.H. Kingma te Makkum (98) 

Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam 

Vermaak’ te Makkum 1816 (290) 
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Collectie Handschriften van het Historisch Genootschap J.A. 

Leeghwater te Beemster (0528) 
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‘Nuttig en Aangenaam’ 1825 (13) 

Westfries Archief 

 Leesgezelschap Tot Meerder Oefening, Hoorn (0578) 

  Notulen 2-2-1782 – 4-6-1823 (1) 

  Notulen 27-8-1823 – 27-1-1858 (2) 

 Leesgezelschap Laurens Coster, Venhuizen (1216) 

  Reglement (1) 

Zeeuws Archief 

 Leesgezelschappen te Cadzand (425) 

Notulen van de bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 
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en rondgestuurde boeken en tijdschriften 1814 – 1862, 

kasboek 1815 – 1860 (10) 

 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg (426) 

  Notulen van de vergaderingen 1819 – 1903 (1) 

 Hervormde Gemeente te IJzendijke (234) 

  Notulen 1807 – 1864 (407) 

Lijst houdende bedragen van contributies, boeten en 

aankopen betreffende leden 19e eeuw (410) 

 

 

Gedrukte wetten en reglementen van leesgezelschappen: 

 

Reglement, of wetten voor het lees-gezelschap, opgericht in october  

1790, bij nadere herziening vastgesteld in september 1815, Breda 

1815 

Reglement voor het leesgezelschap, onder de zinspreuk Vriendschap en  

leeslust, opgerigt te Bergen op Zoom den 5 february 1798, 

Bergen op Zoom [1819] 

Wetten van het leesgezelschap te Kollum en Buitenpost onder de  

zinspreuk ‘Tot voeding van de geest’, Leeuwarden 1830 

Wetten van het leesgezelschap ‘Leest en denkt’, opgericht 1 jan. 1805,  

Amsterdam 1824 

Wetten voor het leesgezelschap onder de zinspreuk: Tot bevordering van  

geneeskundige kennis, [Bergumerdam] 1816 
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Wetten voor het leesgezelschap te Tholen, onder de zinspreuk Tot nut en  

ontspanning, Dordrecht 1817 

Wetten voor het Leesgezelschap Tot Nut en Vermaak te Eindhoven, ’s- 

Hertogenbosch 1820 

Wetten voor het leesgezelschap van het eiland Tessel, s.l. 1817 

Wet van het leesgezelschap ‘Veritatis Ergo’, Leiden 1822 

Wet voor het leesgezelschap in ’s Gravenhage onder de zinspreuk, Voor  

kennis en waarheid, opgerigt den 1n januarij 1810, ’s-

Gravenhage 1824 

 

 

Kranten en tijdschriften: 

 

Arnhemsche courant (29-11-1825); (27-12-1825) 

Bredasche Courant (5-3-1825) (14-1-1831) 

Boeken-verslag tot aanwijzing van den inhoud en de strekking van nieuw  

uitkomende werken; zonder recensie. Ten dienste van alle letter-

beoefenaars, leesgezelschappen, boekhandelaren, enz. (1837) 

Dagblad ’s Gravenhage (9-4-1827) (7-2-1827) 

De Curaçaosche Courant (12-4-1823) (25-10-1823) (1-11-1823) (22- 

11-1823)  

De Fakkel; of, Bijdragen tot de kennis van het ware, schoone en goede 5  

(1829) 

De Gids (1836) (1840) 

De morgenstar (1835) 

De vriend des vaderlands; een tijdschrift toegewijd aan den roem en  

welvaart van Nederland en in het byzonder aan de 

hulpbehoeftigen in hetzelve (1827) 4; 12 (1834) 5 (1837) 

De wekker; weekblad voor onderwijs en opvoeding 1 (22-11-1844) 47; 2  

(14-3-1845) 11 

Groninger courant (10-8-1827) (29-4-1828) (28-4-1829) (6-11-1829) 

Hedendaagsche vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en  

smaak 10 (1808) 

Javasche Courant (3-10-1829) 

Journal de la province de Limbourg (17-7-1822) 165 

Letter- en geschiedkundig allerlei, of Verpozingen in ledige  

oogenblikken, Amsterdam 1831 

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, Mengelingen  

(1818) 7 
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Nederlandsche Staatscourant (9-1-1821) (14-7-1815) (25-7-1815) (14- 

3-1825) (15-11-1826) (22-2-1827) (12-3-1825) (27-12-1824) (8-

1-1825) (25-3-1825) (30-3-1825) (13-3-1826) (12-11-1830) (19-

11-1830) (2-12-1830) (10-12-1830) (11-12-1830) (6-1-1831) 

(11-1-1831) (25-1-1831) (12-3-1831) (6-7-1831) (3-3-1831) (18-

2-1831) (26-1-1831) (11-3-1818) 

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding  

voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de 

Vereenigde Nederlanden voor den jare 1820 1 (1-6-1820) 6 

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding  

voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de  

Vereenigde Nederlanden voor den jare 1825 7 (1825) 

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding,  

voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het 

Koningrijk der Nederlanden, voor den jaren 1830 10 (1830) 

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding,  

voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het  

Koningrijk der Nederlanden, voor den jare 1848 (1848) 3 

Nieuws- en advertentieblad voor de provincie Drenthe (4-3-1825) 18 

Noord-Brabander (19-11-1829) 

Opregte Haarlemsche Courant (17-3-1825) (7-11-1826) (21-11-1826)  

(6-3-1828) (20-10-1825) (8-12-1827) 

Overijsselsche Courant (21-1-1831)  

Rotterdamsche Courant (5-11-1825)  

’s Gravenhaagsche Courant (10-6-1822)  

Tijdschrift ter bevordering van algemeene kundigheden bestaande in  

mengelingen, dichtstukken, charades, reken- en stelkundige 

opgaven, met derzelve beantwoordingen 4 (1827) 

Vaderlandsche letter-oefeningen (1826) (1832) 
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Samenvatting 
 

 

 

 

 

In de historiografie wordt de periode van de vroege negentiende eeuw 

getypeerd als een periode waarin nationalisme welig tiert in Nederland. 

De normen en waarden waardoor de Nederlanders hun vaderlandsliefde 

wordt aangeleerd, doen zij vooral op via allerlei boeken en tijdschriften 

waarin de Nederlandse geschiedenis op een voetstuk wordt geplaatst. Het 

ligt bovendien voor de hand dat de betrokkenheid bij en liefde voor het 

vaderland sterk opleven na de bevrijding van het Franse juk, als de 

vrijheid van meningsuiting weer volledig kan worden beleefd. 

In de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 

tussen 1815 en 1830, als Nederland in één staatkundige unie verkeert met 

België en Luxemburg, wakkert Koning Willem I het nationalisme aan, 

door allerlei maatregelen te nemen die de staatkundige eenheid van de 

verenigde landsdelen moeten bevorderen. Ondanks zijn pogingen de 

Noord- en Zuid-Nederlanders op het gebied van taal, cultuur, religie, 

economie en politiek dichter bij elkaar te brengen, valt na 1830 het 

koninkrijk uiteen als de Belgen zich afscheiden. 

De vroege negentiende eeuw wordt ook gekenmerkt door een 

opleving van een vorm van vrijwillige vereniging in Noord-Nederland: 

de leesgezelschappen. Met name in de decennia van 1820 tot 1840 

komen er in het land honderden van deze verenigingen voor, althans, 

voor zover meetbaar is geweest. In eerder onderzoek is er incidenteel 

aandacht voor deze leesgezelschappen geweest, maar met behulp van de 

voortdurend toenemende online mogelijkheden om archiefingangen te 

doorzoeken, is het momenteel mogelijk om de archieven van een 

veelvoud aan leesgezelschappen op te sporen. Van 56 leesgezelschappen 

zijn op deze manier primaire bronnen gevonden. Daarvan heb ik van 41 

de wetten en reglementen gevonden en van 21 informatie over de boeken 

en tijdschriften die de toenmalige leden hebben gekocht. 

Bestudering van de wetten, reglementen en lectuuraanschaf van 

leesgezelschappen biedt de mogelijkheid om tot op zekere hoogte in de 

hoofden te kijken van de Noord-Nederlanders uit het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden. Op die manier is na te gaan in hoeverre er 

er interesse bestaat voor het vaderland of de natie. Kortom: aan de hand 
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van de lectuuraanschaf is bekeken in welke mate de leesgezelschappen 

een bijdrage hebben geleverd aan het proces van natievorming. 

De wetten en reglementen van de leesgezelschapen laten een 

beeld zien van een buitengewoon actief verenigingsleven: tien- tot 

honderdduizenden Noord-Nederlanders melden zich vrijwillig aan en 

bestellen jaarlijks tientallen verschillende boeken en tijdschriften. De 

onderwerpen daarvan lopen enorm uiteen. Er worden boeken gelezen 

over reizen naar Suriname, de levens van bekende misdadigers, 

avonturen van ridders, maar ook over overstromingen in Nederland en 

over beroemde zeevaarders uit de zogenaamde Gouden Eeuw. Een deel 

van de lectuur is vaderlandslievend te noemen, maar dat is uiteindelijk 

toch een klein deel van de totale aanschaf van de leesgezelschappen. 

De Noord-Nederlanders lezen bovendien in hoge mate vertaalde 

lectuur, vooral uit Duitsland en in mindere mate uit Frankrijk en 

Engeland. Ze komen op die manier in aanraking met normen en waarden 

die in West-Europa in diverse landen worden gedeeld. Wat dat betreft 

lijkt het erop dat de interesse van de leden van leesgezelschappen niet 

beperkt is tot de grenzen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 

Als de lectuur heeft bijgedragen aan het proces van natievorming door 

Nederlanders kennis te laten maken met uiteenlopende normen en 

waarden, dan zijn dat West-Europese normen en waarden geweest en niet 

uitsluitend Nederlandse. Op dat punt lijkt de lectuuraanschaf op het 

fenomeen van leesgezelschapen zelf: de ontwikkeling daarvan is 

eveneens een internationale ontwikkeling. Zowel de Nederlandse cultuur 

als de leescultuur hebben internationale kenmerken. 

Bovendien wordt in leesgezelschappen potentiële controverse op 

voorhand vermeden. Over religie wordt amper gelezen, omdat dat 

mogelijk discussies in de hand werkt. Er lijkt in elke geval nauwelijks 

gediscussieerd te zijn in de leesgezelschappen. De harmonie en rust die 

zij nastreven, sluiten nauw aan bij dan de maatschappelijk gewenste rust. 

Uiteindelijk moet de natievormende, samenbindende invloed van 

leesgezelschappen vooral worden gezocht simpelweg in het bestaan van 

de leesgezelschappen. De leden vormen hechte verenigingen met strikte 

wetten en regels. Door deelname aan een leesgezelschap doet een Noord-

Nederlander tussen 1815 en 1830 ervaring op met een democratische 

manier van denken en handelen. De leesgezelschappen dragen op die 

manier bij aan de ontwikkeling van de civil society in Nederland, wat 

uiteindelijk de basis vormt van de democratische samenleving.  
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Synopsis 
 

 

 

 

 

In historical literature the period of the early nineteenth century is 

described as a period in which nationalism is rampant in the Netherlands. 

The standards and values through which the Dutch get taught their 

patriotism, they mostly get by reading books and magazines in which the 

Dutch past is put on a pedestal. Besides, it makes sense that commitment 

to and love for the motherland are envigorated after being freed from 

French oppression, when the freedom of expression can be experienced 

again in full. 

In the period of the United Kingdom of the Netherlands, between 

1815 and 1830, when the Netherlands is in one political union with 

Belgium and Luxembourg, King William I stimulates nationalism, by 

taking several measures to further the political union of the country parts. 

Despite his efforts to bring the Northern and Southern Dutch closer 

together in the domains of language, culture, religion, economy and 

politics, after 1830 the kingdom falls apart when the Belgians secede. 

The early nineteenth century is also characterized by a surge in 

the number of a particular kind of voluntary organizations in the Nothern 

Netherlands: the book clubs. Especially in the decades from 1820 to 1840 

hundreds of these organizations exist in the country, at least, according 

to what can still be measured. In previous research there has been interest 

for these book clubs incidentally, but by using the ongoing expanding 

digital options to search through archive inventories, it is currently 

possible to track down archive material of a multitude of book clubs. This 

way primary source material of 56 book clubs has been found. The laws 

and regulations of 41 of those have been found and of 21 information 

remains about the books and magazines that the contemporary members 

have bought.   

Investigating the laws, regulations and reading matter purchasing 

habits offers the possibility to look into the heads of the Northern Dutch 

from the United Kingdom of the Netherlands up to a certain degree. In 

doing so, it is possible to study to what extent there was an interest for 

the motherland or the nation. In short: the contemporary reading matter 
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purchasing habits have been studied to see if and to what extent book 

clubs have contributed to the nation building process. 

The laws and regulations of book clubs show an image of an 

extraordinary active associational life: tens to hundreds of thousands of 

Northern Dutch request membership voluntarily and annually order 

dozens of different books and magazines. The topics vary hugely. Books 

are read on travels to Suriname, the lifes of well known criminals, 

adventures of knights, but also on floodings in the Netherlands and on 

famous seafarers from the so-called Golden Age. A part of the reading 

matter can be called patriotic, but in the end that is a small part of the 

total purchase of the book clubs. 

Furthermore, the Northern Dutch read translated reading matter 

to a high degree, mainly from Germany and to a lesser extent from France 

and England. That way they get in touch with standards and values that 

are shared in several countries in Western Europe. In that regard it seems 

that the interests of the members of book clubs are not limited to the 

borders of the United Kingdom of the Netherlands. In the case the 

reading matter has contributed to the nation building process by 

introducing various standards and values, those have been Western 

European and not exclusively Dutch. On that point the purchases 

resemble the phenomenon of book clubs: the development of those is 

also an international development. Both Dutch culture and reading 

culture have international features. 

Moreover, in book clubs potentially controversial topics are 

avoided beforehand. Religion is hardly read about, because the topic 

could incite discussions. It seems in the book clubs barely any 

discussions took place. The harmony and rest that they pursue, closely 

connect to the societal peace that is longed for. 

In the end, the nation building, unifying influence of book clubs 

should mostly be sought in their sheer existence. The members form 

closely knit organizations with strict laws and regulations. By 

participating, between 1815 and 1830 a Northern Dutchman gains 

experience with a democratic way of thinking and acting. That way book 

clubs contribute to the development of civil society in the Netherlands, 

which eventually forms the foundation of the democratic society. 
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