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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 
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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 



 

 

  

- 16 - 

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.  
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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. 



 

   

 

- 41 - 

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. 



 

 

  

- 42 - 

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. 



 

   

 

- 43 - 

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 
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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 
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 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. 


