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II 

De boekenwereld tussen 1815 en 1830 
 

 

 

 

 

II.1 Inleiding 

eesgezelschappen kopen boeken in om ze gezamenlijk te 

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

boekenmarkt ingesteld op deze klantenkring? Het aanblik van 

de Nederlandse boekenwereld verandert in negentiende eeuw 

voortdurend en ingrijpend, mede dankzij ontwikkelingen op 

technologisch, politiek, economisch en sociaal gebied. De 

roerige eerste decennia van de negentiende eeuw staan in het 

teken van verschuivende machtsverhoudingen en de groei van nationale 

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

en tijdschriften worden vaderlandse gevoelens gepropageerd en 

tegelijkertijd vertolkt literatuur ‘het specifieke Nederlandse 

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

 Het totale literaire bedrijf maakt in de negentiende eeuw grote 

veranderingen door op het gebied van de productie, distributie en 

consumptie van de literatuur. De drukpers verandert dankzij 

technologische innovatie, de bevolking alfabetiseert door de uitbreiding 

van het onderwijs waarmee een toenemende leesvaardigheid gepaard 

gaat, het aantal uitgevers en boekhandelaren stijgt en de negentiende 

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

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

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

genoemde hausse aan leesgezelschappen tussen 1820 en 1840 past dus 

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

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

lezende publiek. 

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

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

ontwikkelingen aanleiding geven tot de oprichting van 

leesgezelschappen. 

 

 

II.2 Boekcultuur 

 

Wie las wat? 

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

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

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

– is in feite een typisch boekhistorische aangelegenheid. In de 

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

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

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

 

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

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

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

sexe, maatschappelijke positie, leeftijd, opleiding, 

taalvaardigheid, kerkelijke gezindheid, leeservaring en misschien 

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

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

leenprijs, vertaald of oorspronkelijk en ook misschien nog wel 

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

wat las, dat wil zeggen binnen welke historische situatie qua 

economische en staatkundige toestand, levensbeschouwelijke 

opvattingen, bij welk peil van de volksontwikkeling, bij welke 

hoeveelheid beschikbare vrije tijd – met inachtname van het 

bestedingspatroon van die vrije tijd. Dan willen we nog weten 

met welk doel men las en hoe men las.3 

 

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

deze vragen zijn slechts een klein onderdeel van het totale 

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

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

werkterrein waarbinnen tal van onderzoekers uit tal van disciplines op 

hun beurt tal van vragen proberen te beantwoorden.  

 In de tweede helft van de negentiende eeuw trekt de 

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

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

geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de halve 

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

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

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

onderneming de basis voor het eerste boekhistorische onderzoek in 

Nederland.4 Het Nederlandse boekhistorische onderzoek in een meer 

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

door bijzonder hoogleraar in de wetenschap van het boek en de 

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

boekwetenschap een grote reikwijdte heeft. Voortbouwend op resultaten 

van eerder onderzoek van bibliografen, bibliothecarissen, uitgevers, 

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

nieuwe richting ingeslagen. De gangbare wijze van onderzoek naar de 

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

aangevuld met onderzoek naar het boek als materieel object en als 

tekstdrager. Onderzoekers beginnen aandacht te besteden aan onder meer 

uitgevers, boekverkopers, illustraties en papiersoorten. De uitbreiding 

van het onderzoeksveld levert boekgeschiedenis een zelfstandig profiel 

op in het pantheon van de historische wetenschappen. 

 

 Boekgeschiedenis als interdisciplinair ontmoetingspunt 

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

Nederland,6 terwijl in het buitenland de boekhistorische discipline 

eveneens nieuwe wegen inslaat. Darnton formuleert in 1982 een 

communicatiemodel voor de geschiedenis van het boek. Hierin is niet 

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

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

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

Inzichten en vergezichten. Zes beschouwingen over het onderzoek naar de 

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

inzicht ontstaat dat intellectuele ontwikkelingen, evenals economische, 

sociale, politieke en wettelijke, tijdens elke fase in dit 

communicatiemodel van invloed kunnen zijn op de totstandkoming, 

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

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

Beoefenaren van de ideeëngeschiedenis zoeken naar informatie over de 

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

Literatuurwetenschappers en literatuurhistorici raken geïnteresseerd in 

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

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

informatie over geletterdheid. De studie van de boekcultuur biedt de 

uiteenlopende onderzoekers een breed bruikbaar onderzoeksmodel.10 

  De bekendste onderneming naar aanleiding van het model van 

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

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

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

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

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

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

optimaal functionerend model zou zijn. Daarnaast zijn er nieuwe modellen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geschiedenis. Het lezende publiek speelt hierin een ondergeschikte rol. 

Darnton en Chartier ontwikkelen uiteenlopende standpunten over het 

belang van boeken. Volgens Darnton zijn boeken vooral dragers van 

ideeën en zorgen ze door gelezen te worden voor veranderingen in 

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

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

is van veranderende houdingen, aangezien ook tegenstanders van de 

Franse Revolutie dezelfde boeken lezen die deze veranderingen zouden 

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

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

katalysator van ontwikkelingen, vanwege het grote bereik dat zij 

vertegenwoordigen is aan boeken altijd a priori een enorm belang 

toegekend.’14  

Deze studie naar maatschappelijke interesses in het verleden sluit 

aan bij de rijke, interdisciplinaire traditie van onderzoek naar de 

boekcultuur. Het inzicht dat boeken ontwikkelingen uit het verleden 

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

kan de aanschaf van lectuur, zoals in leesgezelschappen, een mogelijke 

belangstelling voor bepaalde ontwikkelingen blootleggen. In de eerste 

plaats is het daarbij van belang om na te gaan hoe de productie van 

lectuur is geregeld en hoe deze aan de man is gebracht in de vroege 

negentiende eeuw. 

 

 

II.3 Uitgevers en boekhandelaren 

De boekenmarkt functioneert in de eerste helft van de negentiende eeuw 

volgens een marktdynamiek waarin de aanbieders van gelijksoortige 

producten elkaars concurrenten zijn en dus inventief moeten zijn om niet 

ten onder te gaan. Uitgevers en drukkers moeten voor vergelijkbare 

                                                 
12 Zoals blijkt uit: Robert Darnton, ‘A clandestine bookseller in the provinces’, in: 

idem, The Literary Underground of the Old Regime, Cambridge 1982, 122-147. 
13 Roger Chartier, ‘Een leesrevolutie? Afzetmarkten van het boek en leesgedrag in 

Frankrijk in de achttiende eeuw’, in: Theo Bijvoet e.a. red., Bladeren in andermans 

hoofd. Over lezers en leescultuur, Nijmegen 1996, 183-207. 
14 J. de Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de 

achttiende eeuw, Zutphen 1999, 19. 
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werken in de negentiende eeuw concurrerende prijzen berekenen om 

zichzelf niet uit de markt te prijzen. Daarbij moeten ze rekening houden 

met allerlei mensen en zaken die voor hun inkomen afhankelijk zijn van 

de productie van lectuur, zoals vertalers, drukkers, druk- en papierkosten, 

illustratoren, binders, auteurshonoraria, advertentiekosten, 

reclameactiviteiten, prospectussen, recensies in tijdschriften en andere 

afzetaspecten.  

Uitgevers-boekhandelaren hebben in de eerste helft van de 

negentiende eeuw uiteenlopende ideeën over de voornaamste taak van 

het boekverkopersbedrijf. De Leidse boekhandelaren S. & J. Luchtmans 

vinden in 1810-1811 dat boekhandelaren vooral Griekse en Latijnse 

boeken aan de man moeten brengen en weinig actuele boeken. De 

Middelburgse boekhandelaar S. van Benthem is van mening dat zowel 

oude als nieuwe boeken moeten worden verkocht en ook dat een 

leesbibliotheek moet worden geëxploiteerd.15 

Naast uiteenlopende meningen over het boekenvak en 

toenemende invloeden op de productie en distributie van boeken, is de 

vraag of en op welke wijze uitgevers en boekhandelaren aandacht hebben 

voor leesgezelschappen. Zien zij deze als belangrijke klanten? Passen ze 

hun productie of reclame aan? Deze vragen krijgen een antwoord in een 

uiteenzetting van de bredere praktijk van uitgevers en boekhandelaren op 

de Nederlandse boekenmarkt in de vroege negentiende eeuw. 

 

II.3.1 Uitgevers en hun netwerk 

Er zijn verschillende manieren waarop uitgevers een fonds opbouwen: 

zij kunnen zelf de pen ter hand nemen, wachten tot een auteur hen een 

oorspronkelijk of vertaald manuscript stuurt of door derden teksten laten 

schrijven of vertalen. Vooral vertalen is in de vroege negentiende eeuw 

aantrekkelijk voor uitgevers: bij oorspronkelijke teksten is er sprake van 

voortdurende contacten met auteurs die hun wensen gerealiseerd willen 

zien terwijl er in het geval van een vertaling slechts tijdig de rechten 

moeten worden geregistreerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er 

grote hoeveelheden aanvragen tot vertalingen worden voorgenomen, 

waarvan soms maar een klein deel uiteindelijk het levenslicht ziet. 

                                                 
15 B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior (1776-1841). Het bedrijf van een 

uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw, Amstelveen 1992, 

112. 
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Hoewel een omvangrijk deel van de Nederlandse boekenmarkt in 

de vroege negentiende eeuw uit vertalingen bestaat, is weinig bekend 

over vertalers. Er zijn zowel auteurs als hoogleraren actief als vertaler, 

maar ze werken niet voor algemeen geldende honoraria. Ook voor 

schrijvers ligt in de vroege negentiende eeuw de vergoeding niet vast. 

Soms ontvangt een auteur slechts een of enkele presentexemplaren of een 

paar boeken uit het fonds van de uitgever. Aan de andere kant kan een 

honorarium oplopen tot ƒ400. Als de auteur een bekende, gerespecteerde 

persoon betreft, dan komt het vaak voor dat uitgevers uit zichzelf een 

vergoeding aanbieden.16 Van een aankomende auteur als Nicolaas Beets 

is bijvoorbeeld bekend dat hij nauwelijks meer vraagt dan een 

presentexemplaar, terwijl een gevestigde auteur als Willem Bilderdijk is 

getypeerd als broodschrijver; hij publiceert voor zijn inkomen. Hendrik 

Tollens echter, toch ook een gevestigde auteur, ziet af van structurele 

betalingen, maar heeft daarnaast een inkomen als koopman in 

verfstoffen.17 

Uitgevers werken in het algemeen met diverse drukkers samen. 

Dat er soms van drukker wordt gewisseld, kan te maken hebben met 

onvrede over de uitvoering van aanwijzingen van auteurs of uitgevers, 

toegepaste correcties of onleesbare drukken. Op vergelijkbare wijze 

werken uitgevers met uiteenlopende illustratoren, die onder meer 

vignetten, titelpagina’s en platen voor hen maken. Bij hen geldt ook: 

sommige professionele contacten zijn incidenteel, andere zijn 

structureler van aard. Het binden van boeken is niet een taak die altijd 

door uitgevers wordt verzorgd: in een groot deel van de gevallen laten 

kopers een boek zelf inbinden. Uitgevers werken ook met veel 

verschillende auteurs en zoeken daarbij voornamelijk in hun regionale 

netwerk naar samenwerking. Dat is een noodzaak in de druk bezette 

Nederlandse boekenmarkt.18 Van uitgever Johannes Immerzeel Jr. is 

bijvoorbeeld bekend dat een aantal auteurs uit zijn fonds afkomstig zijn 

uit de vrijmetselaarskring waar hij ook tot is toegetreden, zoals Johannes 

Kinker, Jan Schouten, H. van Loghem, M. Westerman en H.H. Klijn. 

Veel van deze namen komen uiteindelijk ook voor in de door Immerzeel 

                                                 
16 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 143. 
17 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 144. 
18 J. de Kruif, ‘Poetry as a commodity. The practical application of network analysis’, 

in: Marieke van Delft, Frank de Gals en Jeroen Salman ed., New perspectives in Book 

History. Contributions from the Low Countries, Zutphen 2006, 133-134. 
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uitgegeven Nederlandsche Muzen-almanak. Deze onderneming brengt 

hem vervolgens weer in contact met andere auteurs als A.C.W. Staring, 

Jeronimo de Vries en M.C. van Hall. De betekenis van intrede en 

deelname aan zulke netwerken in de letterkundige wereld is een aspect 

dat zeker nader onderzoek verdient. 

Uitgevers kopen soms titels uit het fonds van andere uitgevers, 

waarbij sprake kan zijn van overname van restantexemplaren al dan niet 

met het kopijrecht. Zo zijn uitgevers theoretisch in staat om van bepaalde 

auteurs nagenoeg het hele oeuvre in handen te krijgen. 

 

II.3.2 De afzetmarkt 

Oplages van boeken variëren in de vroege negentiende eeuw tussen de 

500 en 1.000 exemplaren per druk. Dat betekent dat maar een heel klein 

deel van de Nederlandse bevolking, 0,025 tot 0,075%, individueel in 

bezit kan raken van een exemplaar.19 In het geval van herdrukken loopt 

dat percentage op. Als mensen hun boeken doorverkopen zijn die 

percentages hoger. Boeken zijn in de vroege negentiende eeuw daarnaast 

een duur product en dus niet voor ieder individu te betalen. Gezamenlijke 

aanschaf kan dan een oplossing bieden. 

De mogelijkheden om een grotere afzet te bereiken op de 

binnenlandse markt is niet groot, gezien de beperkte oplagecijfers. Een 

uitgever werkt doorgaans met een groep confraters – collega’s die 

doorgaans in elke grote plaats gevestigd zijn – die een aantal exemplaren 

ontvangen en op die manier fungeren als distributiepunt voor de lokale 

of regionale markt. Bij dure of schaarse titels worden boeken minder snel 

in commissie gestuurd, maar voor rekening verzonden.20 Een andere 

reden om voor rekening te sturen is laksheid in betaling van sommige 

collega-boekhandelaren evenals de soms slechte staat waarin 

terugkomende boeken verkeren. In een deel van de gevallen richten 

particulieren zich rechtstreeks tot een uitgever; confraters fungeren in dat 

geval slechts als tussenpersoon. Bij de distributie en afzet van boeken 

spelen lokale boekhandelaren dus een belangrijke rol.21 

                                                 
19 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 150. 
20 Boekhandelaren leveren collega’s in een deel van de gevallen boeken in commissie. 

Dat houdt in dat boekhandelaren een partij boeken geleverd krijgen, waarvoor ze niet 

meteen hoeven te betalen. Ze betalen telkens ná de verkoop van een exemplaar. De 

onverkochte boeken sturen ze na een bepaalde periode terug naar hun collega. 
21 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 151. 
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 Uitgevers-boekhandelaren bevorderen de verkoop van boeken 

met behulp van fonds-, magazijn- en veilingcatalogi. Die geven aan waar 

geïnteresseerden boeken kunnen kopen en wat er op een bepaald moment 

voorradig is. Een uitgever laat ook vaak achter in zijn uitgaven een lijstje 

met leverbare titels afdrukken. Het verzamelen van intekeningen is een 

andere manier om de belangstelling van het publiek te peilen. 

Boekhandelaren roepen potentiële lezers op om op nieuw uit te geven 

titels in te tekenen met behulp van posters met aankondigingen, 

loopjongens komen bij mensen aan de deur en lijsten liggen bij 

boekhandelaren in de zaak. 

 Door circulaires rond te sturen naar boekhandelaren, peilen 

uitgevers de belangstelling voor een te ondernemen uitgave. De 

circulaires gaan meestal gepaard met een aantal prospectussen en 

intekenlijsten. Het initiatief om boeken aan de man te brengen wordt in 

dat geval hoofdzakelijk bij boekhandelaren gelegd. Het is in het belang 

van boekhandelaren om zoveel mogelijk mensen te laten intekenen, 

omdat hun premie daardoor uiteindelijk hoger zal uitvallen. 

Intekenlijsten fungeren overigens niet enkel om belangstelling te peilen, 

maar ook om een oplage beter te kunnen bepalen en een startbedrag te 

vergaren. Intekenaren hebben daarnaast soms een ander motief om in te 

schrijven op een werk: vooral bij dure of meerdelige werken nemen 

uitgevers vaak een gedrukte intekenlijst in het boek op. Voor sommige 

mensen kan het afdrukken van een intekenlijst een motief zijn om daarop 

in te tekenen, als vorm van verwerving van prestige; soms zijn de werken 

waarop ingetekend kan worden exclusief en prijken er namen uit de 

adellijke elite op de intekenlijsten. In de jaren 1820 begint een zekere 

intekenmoeheid bij particulieren op te treden. Dat is mede veroorzaakt 

door het verschijnsel dat na intekening boeken uiteindelijk te vaak niet 

verschijnen.22 Afgaande op het eerder genoemde onderzoek van Jansen, 

lijken leesgezelschappen in ieder geval tot aan 1840 nog in te tekenen. 

De tekst van prospectussen verschijnt doorgaans ook als 

advertentie in kranten. Dit doen uitgevers-boekhandelaren waarschijnlijk 

niet alleen om nieuwe klanten te trekken. Potentiële kopers die al op de 

hoogte zijn van een aankomende uitgave worden door een advertentie in 

een krant daar mogelijk extra op geattendeerd. Een advertentie kan dus 

als steun in de rug fungeren voor boekverkopers. Zeker als het gaat om 

                                                 
22 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 157. 
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publicaties naar aanleiding van een actuele gebeurtenis, lijkt deze manier 

van reclame geschikt.23 In deze advertenties noemen uitgevers 

verschillende redenen voor potentiële kopers om een boek aan te 

schaffen: het boek is elders populair gebleken, het is bijna uitverkocht, 

het is actueel of het is uitermate nuttig voor specifieke doelgroepen. Bij 

goedkope uitgaven is de voordelige prijs ook een verkoopargument. 

Daarnaast laten uitgevers aan het begin of eind van het jaar overzichten 

van uitgaven in het jaar daaraan voorafgaand afdrukken. 

 Als een uitgever periodieken uitgeeft, dan is het niet ongewoon 

dat hij zijn eigen uitgaven in die periodieken laat recenseren. Johannes 

Immerzeel Junior stuurt bijvoorbeeld recensie-exemplaren naar de 

redacties van beeldbepalende letterkundige (of letterkundig 

georiënteerde) tijdschriften, zoals Vaderlandsche letter-oefeningen , De 

recensent, ook der recensenten en Algemeene konst- en letter-bode. 

Soms zoeken recensenten ook zelf contact met uitgevers.24 

 

 De blik op leesgezelschappen 

Uitgevers-boekhandelaren richten zich in hun advertenties soms 

rechtstreeks tot leesgezelschappen. J. de Vos en Comp. adverteert 

bijvoorbeeld met een aantekeningenboekje voor directeuren en leden van 

leesgezelschappen.25 H.M.E. Meijer uit Amsterdam benut de ruimte 

achterin De Atheïst van J. de Vries om reclame te maken voor pas bij 

hem verschenen en te kopen boeken. Zo adverteert hij onder meer voor 

De Schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtsen oorlog 1481-1483 van 

J. van den Hage, die volgens Meijer ‘voor elk Leesgezelschap onmisbaar 

is’.26 Boekhandelaar J. Oomkens uit Groningen roept individuen op bij 

hem langs te komen als ze voor zichzelf ‘of voor eenig Collegie, 

Leesgezelschap, of voor eenige andere inrigting’ boeken willen kopen 

uit het fonds dat door verschillende Nederlandse boekverkopers is 

geschonken ten behoeve van zieke collega’s.27 Een deel van de uitgevers 

                                                 
23 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 158. 
24 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 161. 
25 Arnhemsche courant (29-11-1825), 4; Arnhemsche courant  (27-12-1825), 4; Pieter 

van Schelle, Heldinnenbrieven, Dordrecht 1825, 45. 
26 J. de Vries, De Atheïst, Amsterdam 1840, 213. 
27 Groninger courant (10-8-1827) 64, 2. 
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publiceert specifieke lectuur voor leesgezelschappen.28 In een prospectus 

schrijft uitgever-boekhandelaar J. van der Hey: 

 

Ziet daar, Landgenooten! u de gelegenheid aangeboden, om u een 

echt Vaderlandsch Tijdschrift aan te schaffen; gij, die de 

vermogens bezit, om met vrucht de pen te bewandelen, weigert 

uwe bijdragen niet tot bevordering der beste zaak; en gij, die alleen, 

in uren van uitspanning, in het lezen nut en vermaak zoekt, teekent, 

het zij in leesgezelschappen vereenigd, of wel voor u in het 

bijzonder, op de Vriend des Vaderlands in (hetgeen telkens slechts 

voor één jaargang geschiedt), en houdt u verzekerd, dat alle 

krachten zullen ingespannen worden, om u genoegen te geven en 

Nederlands belangen te bevorderen.29 

 

Maar uitgevers spreken in de eerste helft van de negentiende eeuw 

leesgezelschappen niet enkel aan om ‘Nederlands belangen’ te 

bevorderen. P.J.W. de Vos uit Amsterdam heeft in 1842 De vlugtelingen 

van George Lau, vertaald uit het Duits, al ‘alom verzonden’, als hij de 

verenigingen specifiek benadert: 

 

Bovenstaand verhaal bevat in een Romantische vorm zulk een 

schat van wijsbegeerte, godsdienst en menschenkennis, dat zeker 

elk Leesgezelschap nadat zij met het werk zullen bekend zijn er 

één van zullen plaatsen.30 

 

Sommige auteurs schrijven met leesgezelschappen indachtig als publiek. 

‘Twee Christen-leeraren’ publiceren in 1818 bijvoorbeeld een 

mengelwerk, waarvan uit de titel blijkt dat deze mede geschreven is voor 

leesgezelschappen: De ernstige mengelingen ter bevordering van echte 

kennis, en reine deugd, uit den voorraad van geleerden des vorigen, en 

                                                 
28 G.J. Johannes, De lof der aalbessen. Over (Noord-)Nederlandse literatuurtheorie, 

literatuur en de consequenties van kleinschaligheid 1770-1830, Amsterdam 1997, 58-

59. 
29 Berigt wegens de uitgaaf van een nieuw tijdschrift onder de naam van de Vriend 

des Vaderlands, 8; bedrijfsdocumentatie J. van der Hey, PP 652: 11, UB UvA. Deze 

verschijnt ook in: Nederlandsche Staatscourant (11-12-1826) 292, 4. 
30 Nieuwsblad voor den boekhandel 9 (2-6-1842) 22, 2. 
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des tegenwoordigen tijds, bijeen gebragt, ten nutte van bijzondere 

personen, en vereenigde leesgezelschappen.31 

Op hun beurt komt het ook voor dat leesgezelschappen zich tot 

uitgevers en auteurs richten, om specifiek voor de behoefte van hun 

vereniging lectuur te produceren. Een leesgezelschap voor godsdienstige 

geschriften uit Uithuizen, plaatst in 1818 in Letterkundig magazijn van 

wetenschap, kunst en smaak een korte tekst, waarin de vereniging haar 

manier van werken uit de doeken doet en een kleine keur aan 

aangeschafte lectuur opsomt. Het leesgezelschap sluit af met de volgende 

woorden: 

 

Wij willen door de mededeeling van dit eenvoudig berigt, alle 

menschenvrienden, hoogachters van den Christelijken 

Godsdienst, opmerkzaam gemaakt hebben, op het onberekenbare 

nut, dat zij, door hunnen invloed bij anderen, onder den 

Goddelijken zegen, kunnen stichten. – Ook de Schrijvers en 

Uitgevers van Zedekundige en Godsdienstige werken, zouden, 

indien dusdanige Leesgezelschappen algemeen wierden opgerigt, 

daardoor geene geringe aanmoediging vinden. – 32 

 

Naast een pleidooi voor het oprichten van meer godsdienstige 

leesgezelschappen, is het tevens een suggestie voor schrijvers en 

uitgevers om lectuur voor verenigingen met een dergelijke ideologische 

insteek tot hun doelgroep te rekenen. 

 Toch is de verhouding tussen uitgevers-boekhandelaren en 

leesgezelschappen niet altijd een positieve. Dit blijkt uit een ingezonden 

stuk van een schrijver die ondertekent met Anti-Aristocratus. De heer 

verhaalt over een reis per diligence, waarin hij twee heren, onder wie een 

schoolonderwijzer, uit Dordrecht had getroffen. De schoolonderwijzer 

vertelt over boekhandelaren Blussé en Van Braam die hem hun 

‘schoolgoed’ met 20% korting hadden aangeboden. De andere heer vond 

dat een ongeoorloofde werkwijze omdat hij slechts 15% korting kreeg 

op boeken en tijdschriften, terwijl hij maar liefst voor ƒ150 per jaar aan 

                                                 
31 De ernstige mengelingen ter bevordering van echte kennis, en reine deugd, uit den 

voorraad van geleerden des vorigen, en des tegenwoordigen tijds, bijeen gebragt, ten 

nutte van bijzondere personen, en vereenigde leesgezelschappen, Rotterdam 1818. 
32 Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, Mengelingen (1818) 7, 

325. 
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lectuur voor het leesgezelschap in Oud-Beijerland kocht.33 Collega-

boekhandelaren zijn ook niet altijd te spreken over aanbiedingen: 

 

Deze aanbiedingen, vooral van reisbeschrijvingen en romans, 

legden den grond tot de grote uitbreiding van leesbibliotheken, 

maar gaven te gelijk aanleiding tot scherpe klachten, in geval 

soms deze of gene zich verstout had een partikulier 

leesgezelschap in de rechten der prijsvermindering te laten 

deelen.34 

 

Dat ze niet altijd te spreken zijn over de manier waarop collega’s met 

leesgezelschappen omgaan, laat onverlet dat uitgevers-boekhandelaren 

in de vroege negentiende eeuw goed in de gaten hebben dat 

leesgezelschappen een belangrijke bron van inkomsten kunnen vormen. 

 

 Ontwikkelingen op de boekenmarkt 

Uitgevers-boekhandelaren kijken niet enkel naar afzetmogelijkheden om 

hun omzet te vergroten, maar proberen ook door creatief met de vorm en 

inhoud van hun drukwerk om te gaan tot een hogere omzet te komen. 

Om vaderlandse dichtwerken onder een groter publiek te kunnen 

verspreiden, zo suggereren Hendrik Tollens en de Vlaamse Jan Frans 

Willems aan uitgever Immerzeel, is een goedkopere uitgave van een 

boekwerk soms gewenst. Het besef lijkt door te breken dat kleinere 

formaten en lagere prijzen nieuwe doelgroepen kunnen bereiken. Het 

blijkt een schot in de roos en Immerzeel drukt 10.000 exemplaren van 

Tollens’ Gedichten. Ook Helmers, Bilderdijk en Feith zien er wel brood 

in. Ook andere uitgevers gaan langzaamaan over op het uitgeven van 

boeken in ‘Tollens-formaat’. In de jaren 1820 wordt dus de aanzet 

gegeven tot goedkopere uitgaven in een hogere oplage, waardoor niet 

alleen meer mensen lectuur kunnen aanschaffen, maar ook minder 

kapitaalkrachtige mensen.35 

 De Noord-Nederlandse uitgevers richten zich na 1815 ook op de 

markt in Zuid-Nederland, maar lopen tegen verschillende obstakels aan. 

                                                 
33 Nieuwsblad voor den boekhandel 13 (14-5-1846) 20, 3. 
34 A.C. Kruseman, Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen 

boekhandel gedurende de halve eeuw 1830-1880, Amsterdam 1886-1887, 96. 
35 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 166-167. 
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Van sommige uitgaven zijn ook Franse edities in omloop die vaak veel 

goedkoper zijn, waardoor de concurrentiepositie van de oorspronkelijk 

Nederlandse werken op voorhand slecht is. Er zijn Zuid-Nederlanders 

die aangeven geïnteresseerd te zijn in de Noord-Nederlandse uitgaven, 

maar het blijft voor de uitgevers-boekhandelaren lastig om collega’s in 

het Zuiden te vinden om hun werk aan te bieden. Het lezen van 

Nederlandse boeken is volgens de contacten van Willems, zoals 

Johannes Kinker in Luik, bovendien geen regulier verschijnsel: ‘[…] uit 

het geen gij uit het gezegde reeds kunt opmaken, is het lezen van 

Hollandsche boeken eener allerzeldzaamste zaak […]’.36 

 Op de Noord-Nederlandse boekenmarkt zijn er minimaal 100 tot 

200 uitgevers-boekhandelaren actief,37 die, hoewel ze voor een deel van 

de verspreiding van hun publicaties van elkaar afhankelijk zijn, elkaar in 

feite beconcurreren. Het aantal winkels dat verder boeken verkoopt ligt 

nog veel hoger. De provincies Holland en Utrecht beschikken tussen 

1810 en 1812 over het dichtste netwerk van boekbedrijven van het hele 

keizerrijk en Amsterdam is met 36 drukkers en 202 boekwinkels de 

grootste boekenstad na Parijs.38 Om tot een goede afzet van hun 

publicaties te komen, stellen uitgevers-boekhandelaren veel in het werk: 

ze peilen de belangstelling van het boekenkopende publiek en proberen 

op diverse manieren hun publicaties onder de aandacht te brengen. Zo 

richt men zich zoals eerder getoond soms rechtstreeks tot 

leesgezelschappen, waar ze blijkbaar een aantrekkelijke bron van 

inkomsten in zien. Het is begrijpelijk dat leesgezelschappen worden 

benaderd, omdat deze voor minder kapitaalkrachtige potentiële lezers 

een interessante mogelijkheid zijn om boeken aan te schaffen. Hoewel 

                                                 
36 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 175-177: Ada Deprez, Brieven van, aan 

en over Jan Frans Willems 1793-1846. Deel 3, Brugge 1965-1968, 287-288. 
37 Deze schatting is gebaseerd op: A.M. Ledeboer, ‘Chronologisch register op de 

alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland, 

sedert het jaar 1440 tot het begin dezer eeuw’, in: A.M. Ledeboer, Alfabetische lijst 

der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland sedert de 

uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw, Utrecht 

1876, 52-69; B.P.M. Dongelmans, Van Alkmaar tot Zwijndrecht. Alfabet van 

boekverkopers, drukkers en uitgevers in Noord-Nederland 1801-1850, Amsterdam 

1988. 
38 B.P.M. Dongelmans en J. de Kruif, ‘Technische vooruitgang zoekt gretig publiek. 

Het boekbedrijf in de negentiende eeuw’, in: Kopij en druk revisited. Jaarboek voor 

Nederlandse Boekgeschiedenis 17 (2010), 224. 
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de oplages van boeken over het algemeen vrij beperkt zijn, stellen 

leesgezelschappen een groep mensen in staat alsnog lectuur in handen te 

krijgen: een enkel boek heeft zo mogelijk meerdere lezers. Waaruit 

bestaat het aanbod van uitgevers-boekhandelaren? 

  

 

II.4 Het titelaanbod 

De gemiddelde oplage van boeken in de gehele negentiende eeuw ligt 

rond de 1000 exemplaren, maar voor veel literair werk liggen de 

oplagecijfers beduidend lager. Een ongekende uitschieter in 1824 is de 

10.000 exemplaren waarin de vierde druk van Tollens’ Gedichten 

verschijnt.39 

In de vroege negentiende eeuw doen zich een aantal opvallende 

ontwikkelingen voor in de boekproductie. Zo verschijnt er een groeiend 

aantal vertaalde werken op de Nederlandse boekenmarkt. Op welke 

manier verhoudt deze groei zich tot de leesgezelschappen? Gezien de 

samenvoeging met Zuid-Nederland is ook daarmee de boekenmarkt in 

één keer enorm gegroeid. Is het nu ook zo dat in Noord-Nederland meer 

zuiderlingen boeken publiceren? 

 

II.4.1 Vertalingen 

De negentiende eeuw staat onder onderzoekers bekend als de eeuw van 

de roman, maar vooral in de vroege negentiende eeuw komen er jaren 

voor dat er geen enkele oorspronkelijk Nederlandse roman verschijnt.40 

Tussen 1815 en 1830 verschijnen er tussen de vijftien en 35 romans per 

jaar, waarvan de meeste vertaald zijn.41 Het zijn titels als Mijne intrede 

in de wereld van H. Clauren en De aarde en hare bewoners van E.A.W. 

von Zimmerman die zijn vertaald uit het Duits, Reis naar de Levant van 

L.N.P.A. de Forbin en De jonge vrouwen van J.N. Bouilly die zijn 

vertaald uit het Frans en De tooverkragt des rijkdoms van T.S. Surr en 

                                                 
39 Dongelmans en De Kruif, ‘Technische vooruitgang zoekt gretig publiek’, 239. 
40 Toos Streng, ‘Een kwestie van vraag en aanbod. Lezers en kopers van romans in 

Nederland 1790-1899’, in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 18 (2011), 

70: op basis van de in klein lettertype gepresenteerde grafiek is het lastig om met 

zekerheid te zeggen, maar het ziet er naar uit dat vooral tussen 1818 en 1822 de 

oorspronkelijke roman nauwelijks het daglicht ziet. 
41 Streng, ‘Een kwestie van vraag en aanbod’, 70. 
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Reizen in de binnendeelen van Brazilië van John Mawe die zijn vertaald 

uit het Engels. 

Tussen 1810 en 1819 verschijnen in totaal 192 romans, waarvan 

38 oorspronkelijk Nederlands en 154 vertaald zijn. Tussen 1820 en 1829 

verschijnen 276 romans, waarvan 72 oorspronkelijk en 205 vertaald 

zijn.42 Kortom: er is een toename van oorspronkelijk Nederlandse 

romans op de Noord-Nederlandse boekenmarkt, van 20% in de jaren 

1810 naar 26% in de jaren 1820, maar dat is niet onmiddellijk 

verwonderlijk aangezien Nederland een deel van de eerste periode nog 

onder Frans bewind is. Pas in 1826 verschijnen voor het eerst meer dan 

tien oorspronkelijke romans per jaar.43 

In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn romans vrijwel 

zonder uitzondering eerste drukken, die in groot formaat verschijnen en 

ongebonden op de markt worden gebracht.44 Het zijn geen herdrukken 

en ze zijn nog niet in een handig gebonden formaat. Eigenlijk begint de 

echte ‘eeuw van de roman’ na 1837, volgens Streng, omdat er dan pas 

gemiddeld minimaal een keer per week een roman verschijnt. In 1842 

concludeert men zelfs dat de roman de ‘poëtische uitspanningslectuur’ 

heeft vervangen.45 Over de ontwikkeling van het romangenre weten we 

dankzij Streng tegenwoordig veel, maar helaas ontbreekt het vooralsnog 

aan een analyse van het totale aanbod van lectuur in Nederland in de 

negentiende eeuw. Hoewel Kruseman in zijn Bouwstoffen per decennium 

wel telkens een overzicht publiceert van wat hij beschouwd als de 

belangrijke titels per genre zijn deze boekenlijsten niet volledig. 

In de vroege negentiende eeuw wordt het leeuwendeel van de 

romans, evenals het grootste deel van de reisbeschrijvingen, kranten en 

tijdschriften, volgens Streng afgenomen door leesgezelschappen.46 Die 

mening lijkt te zijn gedeeld met de redactie van De Gids, die een recensie 

van Rusland gedurende de oorlogen met Frankrijk van Armand 

Domergue afsluit met: ‘Ter afwisseling van Romanlectuur bevelen wij 

het Werk onzen leesgezelschappen aan’.47 

                                                 
42 Toos Streng, ‘De roman in Nederland, 1790-1899. Een boekhistorische 

verkenning’, in: TNTL 127 (2011) 2, 141. 
43 Streng, ‘De roman in Nederland’, 143. 
44 Streng, ‘Een kwestie van vraag en aanbod’, 84. 
45 Streng, ‘Een kwestie van vraag en aanbod’, 93-94. 
46 Streng, ‘De roman in Nederland’, 145. 
47 De Gids (1836), 580. 
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Tabel 3: Het aandeel van vertaalde en oorspronkelijk Nederlandse romans op de 

Nederlandse boekenmarkt. 48 

 

De combinatie van leesgezelschappen en het lezen van romans wordt in 

de vroege negentiende eeuw in verband gebracht met het aanleren van 

slechte zeden: 

 

De meisjes kennen in haar twaalfde jaar de ondeugd der 

zelfbevlekking reeds. Voornamelijk hebben de 

Leesgezelschappen, die ook in de kleinste plaatsen zijn, de 

meisjes met dat vergift bedorven, hetwelk die stroom van kleine 

Romans, die met elke Misse aangroeit, over haar uitstort.49 

 

Tijdgenoten veronderstellen tot halverwege de jaren 1820 dat romans 

voornamelijk aantrekkingskracht uitoefenen op vrouwen en kinderen die 

zoeken naar ontspanning.50 Dit aspect boet aan belang in na 1825, terwijl 

de koppeling tussen romans en actualiteit juist aan kracht wint volgens 

Streng: ‘Wie wilde weten wat er speelde, moest romans lezen en het liefst 

zo snel mogelijk na verschijnen.’51 

Om de kosten van het drukken van romans te beperken en 

zodoende een groter potentieel lezerspubliek te bereiken, geven uitgevers 

                                                 
48 Toos Streng, ‘‘Gedwongen tot specialismen’. Uitgevers van Franse romans in 

Nederland, 1790-1899, in: TNTL 128 (2012) 1, 33. 
49 Hedendaagsche vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak 10 

(1808), 468-469. 
50 Streng, ‘De roman in Nederland’, 145. 
51 Streng, ‘De roman in Nederland’, 145. 

 Eerste 

druk 

vertaald 

Eerste druk 

oorspr. 

Nederlands 

Herdruk 

vertaald 

Herdruk  

oorspr. 

Nederlands 

Totaal 

vertaald 

Totaal  

oorspr. 

Nederlands 

1815-

1819 

82,2% 17,8% 76,5% 23,5% 81,4% 18,6% 

1820-

1824 

88,4% 11,6% 54,5% 45,5% 85,4% 14,6% 

1825-

1829 

62,5% 37,5% 88,2% 11,8% 65,4% 34,6% 

1830-

1834 

65,3% 34,7% 50,0% 50,0% 64,6% 35,4% 
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hun romans soms uit in afleveringen: per keer kunnen kopers een katern 

van een paar tientallen bladzijden aanschaffen om die later te laten 

binden. De kosten zijn per aflevering laag, maar als je de afleveringen 

optelt is men vaak toch duurder uit.52 Als we afgaan op Streng zijn 

romans die in afleveringen verschijnen, wellicht bij uitstek geliefd in 

leesgezelschappen. Nog voordat een roman geheel verschijnt, hebben zij 

dan immers al de tekst in delen gelezen, waarmee ze de actualiteit op de 

voet hebben gevolgd. 

 

 Reacties op vertalingen 

Vanuit de gedachte dat de vaderlandse taal- en cultuur worden bedreigd, 

schrijft men in tijdschriften negatief over het verschijnen van vertalingen 

op de Noord-Nederlandse boekenmarkt. Korpel vat dat als volgt samen: 

 

Al die slechte vertalingen, vindt men, doen de Nederlandse 

cultuur geen goed. Ze zorgen voor een verbastering van de 

Nederlandse taal en introduceren inferieure teksten en 

denkbeelden in Nederland. Echter, zelfs al zijn de vertalingen niet 

slecht, zo redeneert men, de vertaalwoede heeft zulke excessieve 

vormen aangenomen dat de preoccupatie met andere culturen 

hand in hand gaat met een verwaarlozing van eigen taal en 

cultuur.53 

 

Ondanks zulke kritiek bestaat het titelaanbod voor een groot deel uit 

vertaald werk. Althans: dat is het overheersende beeld, gebaseerd op de 

productiecijfers van en recensies over fictioneel proza, drama en zelfs 

deels voor poëzie rond 1800. Volgens Korpel maken ‘vertalingen in het 

tijdvak 1750-1820 steeds meer dan de helft van de produktie van 

fictioneel proza uit […].’54 De gegevens van Streng over romans, 

gepresenteerd in Tabel 3, ondersteunen die visie. De vertaalactiviteit op 

het gebied van drama en fictioneel proza neemt rond 1800 zelfs alleen 

maar toe. Zo zijn het in de eerste decennia van de negentiende eeuw 

bijvoorbeeld hoofdzakelijk vertaalde Duitse romans die in vertaling op 

                                                 
52 Lisa Kuitert, ‘Schrijven per nummer. Een populair literair medium in de 

negentiende eeuw’, in: Spiegel der Letteren 50 (2008) 2, 223-224. 
53 Luc Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie 

(1750-1820) in een Westeuropees kader, Amsterdam 1992, 54. 
54 Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 20. 
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de Nederlandse boekenmarkt verschijnen.55 De meningen daarover zijn 

verre van positief.56 Naast de gevoelde bedreiging van de Nederlandse 

taal en cultuur, wordt de negatieve houding mede ingegeven door de 

opvatting dat vertalers een slechte beheersing hebben van het Duits, dat 

ze onder druk moeten functioneren vanwege de financiële belangen die 

uitgevers hebben bij het snel laten verschijnen van vertaald drama en 

fictioneel proza en dat de vertaalde teksten onbenullig zijn.57 Vertalers 

worden bespot en krijgen er in de media flink van langs.58 

Een góéde vertaling valt in een dergelijk klimaat dan natuurlijk 

op. In de Arnhemsche courant schrijft men naar aanleiding van de serie 

vertaalde boeken en verhalen die de Haagse uitgever-boekhandelaar 

Vervloet uitgeeft het volgende:  

 

[…] wij zullen hier nog aanmerken dat deze verzameling van 

nieuwste romans, of liever romantische voortbrengsels, zich 

inzonderheid onderscheidt door eene keurige vertaling, zuivere 

taal en goeden stijl, waardoor zij gunstig afsteekt bij zoo vele 

andere vertalingen, die heden aan het Nederlandsche publiek 

worden aangeboden, en onze letterkunde waarlijk schande 

aandoen. […] Voor onze talrijke leesgezelschappen vooral zal dit 

werk, hetwelk wij aan dezelve gerust durven aanbevelen, eene 

aangenaame lectuur zijn.59 

 

Hoewel over het algemeen vertalingen dus op een negatieve reactie 

kunnen rekenen, worden goede vertalingen aangeraden voor de 

Nederlandse lezers, onder wie de leden van leesgezelschappen. 

Er zijn ook verdedigers van de vertaalpraktijk. Zij beschouwen 

vertalen niet als een bedreiging voor de Nederlandse taal en cultuur en 

allerminst als ‘volgziekte’. Buitenlandse teksten kunnen Nederlandse 

auteurs ondersteunen bij het ontwikkelen van hun stijl, kunnen nieuwe 

                                                 
55 Streng, ‘Gedwongen tot specialismen’, 35; Inger Leemans, ‘The translation 

machine. Mechanisms of Cultural Transfer between the German Lands and the 

Netherlands 1750-1840’, in: J. Konst, I. Leemans en B. Noak red., Niederländisch-

deutsche Kulturbeziehungen, 1600-1830, Göttingen 2009, 343-356. 
56 Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 22-24. 
57 Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 25 en 49. 
58 Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 50-52. 
59 Arnhemsche courant (22-11-1831) 146, 3-4. 
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woorden of uitdrukkingsmogelijkheden introduceren, evenals nuttige 

buitenlandse kennis, zeden en gewoonten en werkten tot slot oordeel- en 

smaakbevorderend.60 Maar wellicht minstens zo belangrijk, zeker vanuit 

het oogpunt van uitgevers-boekhandelaren, is dat vertalingen in een 

leemte voorzien: er verschijnen te weinig oorspronkelijke werken.61 

 Ondanks de discussie over de vertaalwoede van uitgevers, blijven 

uitgevers vertaalde werken uitgeven. Over de vroege negentiende eeuw 

schrijft Kruseman daarom: 

 

Het was nog de welaangename tijd, dat slechts eenige weinige 

uitgevers zich op deze literatuur [romans] toelegden en, indien zij 

goede waar leverden, zeker konden zijn van een winstgevend 

debiet aan leesgezelschappen en partikulieren.62 

  

Hoewel de verhouding tussen het aantal oorspronkelijke en het aantal 

vertaalde romans aan verandering onderhevig is, blijft de trend gelijk: 

20% oorspronkelijk werk tegen 80% vertaald werk. In economisch 

onzekere tijden krijgen oorspronkelijk Nederlandse romans de voorkeur 

boven vertaalde romans. Wat betreft de periode van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden is na een afname tussen de jaren 1815 en 

1820 een toename te zien van het aantal oorspronkelijke romans tussen 

de jaren 1820 en 1830.63 De verklaring daarvoor is vooral gelegen in de 

verwachtingen die uitgevers hebben over de wensen van het 

boekenkopende publiek en de daarop gebaseerde productie.64 

 

II.4.2 Zuid-Nederlandse lectuur in het Noorden? 

De staatkundige eenwording van Noord en Zuid zorgt ervoor dat in het 

Zuiden diverse pogingen worden ondernomen om noordelijke lectuur te 

verspreiden, hoewel dat nauwelijks succes heeft opgeleverd.65 Wordt er, 

omgekeerd, tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden nou ook lectuur aangeboden van de ‘nieuwe Nederlanders’, 

de Zuid-Nederlanders, in Noord-Nederland? Een telling op basis van de 

                                                 
60 Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 60-62. 
61 Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 64. 
62 Kruseman, Bouwstoffen, 74. 
63 Streng, ‘De roman in Nederland’, 154-155. Zie specifiek Grafiek 6. 
64 Streng, ‘De roman in Nederland’, 156. 
65 Weijermars, Stiefbroeders, 68-76, 206-210, 214-220, 319-336. 
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bibliografie van Saalmink levert 16.647 titels op die in Noord-Nederland 

zijn gepubliceerd tussen 1815 en 1830. Een steekproef onder 1.000 

boeken heeft, gebruik makend van biografische woordenboeken, geleid 

tot het achterhalen van de nationaliteit van de auteurs van 804 titels.66 

Hiervan blijken maximaal 23 van Zuid-Nederlandse afkomst. Het zijn 

titels als Lofrede op Hermanus Boerhaave van J.L. Kesteloot, Geschied- 

en oordeelkundig vertoog, over de poorterijen en gemeenten der 

Nederlanden van J.J. Raepsaet en De slag van Navarino van H.G. Moke. 

Na extrapolatie tot het totale aantal uitgegeven titels, zijn er in 

Noord-Nederland bij benadering dan maximaal 476 boeken van 

zuidelijke auteurs verschenen. Dat is 2,9% van het totale titelaanbod, een 

zéér klein aantal.67 Het is veel waarschijnlijker dat de meeste Zuid-

Nederlandse auteurs ervoor kiezen om in Zuid-Nederland te publiceren, 

waar de bevolkingsomvang groter is en waarschijnlijk dus ook het 

potentiële boekenkopende publiek. Als uitgevers zich bij het bepalen van 

hun aanbod inderdaad baseren op de interesses van het publiek, zoals 

eerder is vermeld, dan kan op basis daarvan worden geconcludeerd dat 

er onder het Noord-Nederlandse leespubliek geen opvallende aandacht 

bestaat voor Zuid-Nederlandse lectuur. 

 

 Waarom weinig Zuid-Nederlandse lectuur in het Noorden? 

Wat zou hier nu een verklaring voor kunnen zijn? Een mogelijke 

verklaring is te bedenken op basis van theorieën over internationale 

transacties toegepast op de boekenmarkt ten tijde van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden. De volgende vuistregel gaat op: naarmate 

een land groter is, worden er des te meer transacties binnenslands 

                                                 
66 De bedoelde biografische bronnen zijn: E. de Seyn, Dictionnaire des écrivains 

belges: bio-bibliographie, Brugge 1930-1931; J. Maton, Nationaal biografisch 

woordenboek, Brussel 1964-2007; Biographie nationale, Brussel 1866-1944; F. Jos 

van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en 

Zuidnederlandsche letterkunde, Amsterdam 1888-1894; K. ter Laan, Letterkundig 

woordenboek voor Noord en Zuid, ’s-Gravenhage 1952. De gegevens uit de 

bibliografie van Saalmink konden worden gebruikt dankzij Menno Anbeek.  
67 Gezien het feit dat, zoals Saalmink in de verantwoording van zijn bibliografie in 

andere bewoordingen aangeeft, de bibliografie met een dekkingsgraad van 100% 

waarschijnlijk nooit zal worden geschreven, zijn er zeker meer titels verschenen van 

zuidelijke auteurs. Toch is het aannemelijk dat de hoeveelheid titels uit het Zuiden dat 

in het Noorden is verschenen, beperkt is gebleven. Zuid-Nederlandse werken, 

genieten dus in ieder geval bij uitgevers geen voorkeur. 
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afgehandeld; naarmate een land kleiner is, vinden er des te meer 

transacties plaats met het buitenland.68 Wat betreft bevolkingsomvang is 

Zuid-Nederland in de periode 1815-1830 met circa drie miljoen inwoners 

dan wel groter dan Noord-Nederland, maar zowel in strategisch opzicht 

als in economisch perspectief is het Zuiden dienend voor het Noorden.69  

Een verdere verklaring is te vinden in de relatieve daling van het 

aantal transnationale uitwisselingen naarmate de omvang van een land 

toeneemt. Transnationale uitwisselingen hebben minder gewicht 

naarmate een groep of land groter is. Een relatief kleiner deel van een 

groter land is in dat geval namelijk betrokken bij uitwisselingen met een 

absoluut gezien even groot aantal deelnemers uit een kleinere groep of 

kleiner land.70 Voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zou dit in 

theorie betekenen dat de import van zuidelijke lectuur in Noord-

Nederland een kleine impact heeft, terwijl de import van noordelijke 

lectuur in Zuid-Nederland van relatief groter belang kan zijn voor de 

boekenmarkt. Economisch gezien liggen de voordelen van de 

uitwisselingen bij de grotere groep: culturele producten kennen in grotere 

landen een grotere afzetmarkt, waardoor de productiekosten lager 

liggen.71 Aangezien een kleiner land in theorie minder culturele 

producten voortbrengt, is de diversiteit daarvan doorgaans eveneens 

beperkter. In een kleiner land is men daardoor over het algemeen sneller 

geneigd zich op het buitenland te oriënteren.72 

Ook is er in grotere taalgebieden in absolute zin veelal een hogere 

productie van origineel werk dan in kleinere taalgebieden. Vanwege het 

feit dat er geen kosten verbonden zijn aan het vertalen van buitenlands 

werk, is het voor uitgevers aantrekkelijk in de vroege negentiende eeuw 

om Duitse, Engelse en Franse boeken te vertalen. Hoewel de theorie van 

                                                 
68 Karl Deutsch, ‘The Propensity to International Transactions’, in: Political Studies 8 

(1960) 2, 147-155. 
69 N.C.F. van Sas, ‘Het Grote Nederland van Willem I. Een schone slaapster die niet 

wakker wilde worden’, in: Idem, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar 

moderniteit 1750-1900, Amsterdam 2005, 403. 
70 Peter M. Blau, Inequality and Heterogeneity. A Primitive Theory of Social 

Structure, New York 1977, 19-44, 248-255. 
71 Johan Heilbron, ‘Nederlandse vertalingen wereldwijd. Kleine landen en culturele 

mondialisering’, in: Johan Heilbron, Wouter de Nooy en Wilma Tichelaar red., 

Waarin een klein land. Nederlandse cultuur in internationaal verband, Amsterdam 

1995, 210-211. 
72 Heilbron, ‘Nederlandse vertalingen wereldwijd’, 211. 
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Heilbron is toegespitst op de Nederlandse boekenmarkt in tweede helft 

van de twintigste eeuw, zou het evengoed kunnen opgaan voor de situatie 

in de vroege negentiende eeuw. De omvang van het Duitse, Engelse en 

Franse aanbod, de lage kosten voor uitgevers om uit die talen te vertalen 

en de mogelijke belangstelling van de lezende Nederlanders voor deze 

buitenlandse cultuurproducten kunnen de verklaring bieden voor zowel 

het hoge aanbod vertaalde werken uit die landen, als het beperkte aanbod 

zuidelijke titels in Noord-Nederland. 

De gang van zaken rond een boek van een van de bekendste en 

actiefste zuidelijke literatoren illustreert hoe moeilijk het is voor 

zuiderlingen om in het Noorden te publiceren. Uiteindelijk verschijnt het 

bedoelde boek toch in het Noorden: de Verhandeling over de 

Nederduitsche Tael- en Letterkunde van Jan Frans Willems. 

Aanvankelijk wordt deze via de Amsterdamse boekverkoper J.H. den 

Ouden in Noord-Nederland verspreid, maar deze blijft zitten met een 

restpartij. Uitgever Immerzeel koopt de partij van 200 exemplaren om in 

zijn fonds op te nemen en een jaar later geeft Willems aan de uitgever 

onverwacht nog eens 100 exemplaren. Willems doet de uitgever een 

voorstel voor verdere samenwerking, maar daar ziet Immerzeel vanaf 

omdat hij weinig opbrengst in Noord-Nederland verwacht.73 Ondanks 

actief netwerken lukt het de zuiderling amper om door te dringen op de 

noordelijke boekenmarkt. 

Uitgevers baseren zich bij de keuze van uit te geven lectuur op de 

verwachte smaak van het publiek.74 Of zoals Kruseman het beschrijft: 

‘Dan neemt hij zijn tijd en dienst behoeften waar’.75 Uitgevers 

vergewissen zich daar ook van: 

 

Het publiek, dat in die dagen boeken kocht, werd bij voorkeur in 

den gegoeden middenstand gevonden. Het bepaalde zich in den 

regel tot enkele liefhebbers, bij ieder boekverkooper bekend, en 

werd aangevuld door de leesgezelschappen, in ons huiselijk 

Nederland zulk een eigenaardig verschijnsel. Een uitgever, die 

met smaak en voorzichtigheid te werk ging, en aan dezulken 

ontbrak het niet, kon dien ten gevolge op een eenigermate vast 

                                                 
73 Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior, 234-235. 
74 Streng, ‘De roman in Nederland’, 156. 
75 Kruseman, Bouwstoffen, xxvi. 
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debiet rekenen, wel overtuigd dat hij geen grove winst behalen 

zou, maar even zeker, dat hij zich niet aan aanzienlijke schade 

zou blootstellen.76 

 

Het titelaanbod op de Noord-Nederlandse boekenmarkt is zo beschouwd 

een weerspiegeling van de uitkomsten van ‘peilingen’ die uitgevers doen 

onder de Noord-Nederlandse bevolking. Uitgevers-boekhandelaren 

beschouwen leesgezelschappen als een interessante bron van inkomsten 

en richten zich in hun advertenties soms rechtstreeks tot 

leesgezelschappen. Maar in plaats van de productiekant van de 

boekcultuur, bevinden de leesgezelschappen zich aan de 

consumptiekant. Welke ontwikkelingen vinden daar plaats? 

  

 

II.5 Leescultuur 

In het verlengde van onderzoek naar de productie en de verspreiding van 

drukwerk, ligt de studie van leescultuur. Vanwege het belang dat is 

toegekend aan boeken, is ook het onderzoek naar het lezen ervan 

beschouwd als een wezenlijke bijdrage tot de cultuurgeschiedenis, zoals 

Darnton en Chartier hebben laten zien in diverse studies.77 Lezen is in 

dat onderzoek niet het passief ‘kennis nemen van’ een tekst, maar een 

actieve, zingevende en betekenis scheppende bezigheid. Het kiezen van 

lectuur veronderstelt bovendien een zekere mate van wat Verdaasdonk 

literaire socialisatie noemt: een bekendheid met het actuele aanbod en 

een bepaalde vorm van bekendheid met wat er van elk boek te 

                                                 
76 Kruseman, Bouwstoffen, 69. 
77 Een selectie belangrijke titels: Robert Darnton, The Literary Underground of the 

Old Regime, Cambridge 1982; Robert Darnton, The Great Cat Massacre and Other 

Episodes in French Cultural History, New York 1984; Robert Darnton, The Kiss of 

Lamourette. Reflections in Cultural History, New York 1990; Robert Darnton, The 

Forbidden Best-Sellers of Prerevolutionary France, New York 1996; Roger Chartier, 

Henri-Jean Martin et.al. red., Histoire de l’édition française, Paris 1983-1986; Roger 

Chartier, Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime, Paris 1987; Roger 

Chartier en Guglielmo Cavallo red., Histoire de la lecture dans le monde occidental, 

Paris 1997; Roger Chartier, Les origines culturelles de la Révolution Française, Paris 

1999. 
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verwachten is.78 Door de studie van lezen en lectuurkeuze kan een beter 

inzicht worden verkregen in algemeen historische patronen. 

Een voorheen veel gehanteerd begrip in het onderzoek naar de 

leescultuur, betreft de these van de Leserevolution. Deze these komt erop 

neer dat er in de tweede helft van de achttiende eeuw in Duitsland een 

sterke groei van het lezerspubliek heeft plaats gevonden evenals een 

verandering in het leesgedrag. Lezers zouden niet langer telkens dezelfde 

kleine hoeveelheid, vooral religieuze, boeken opnieuw lezen, maar méér 

en diversere boeken en in zekere zin ook oppervlakkiger. Deze 

verandering zou de overgang markeren van ‘intensief’ naar ‘extensief’ 

lezen.79 Deze gedachte is gebaseerd op de grote toename van het aantal 

tijdschriften. Het gegeven dat de roman in deze periode tot bloei komt, 

vormt eveneens een argument. Een reden om de these van de 

lezersrevolutie ook op Nederland toe te passen, is de toenemende 

productie van Nederlandse titels rond 1800.  

 Brouwer, Kloek, Mijnhardt en De Kruif hebben de 

lezersrevolutie voor wat betreft de Nederlandse situatie tot rond 1850 zo 

goed als verworpen.80 Empirische bewijzen ontbreken en zo is voor wat 

betreft Nederland de conclusie dat ‘de lezersrevolutie gevoeglijk naar de 

prullenbak van de geschiedenis kon worden verwezen’.81 De 

verkoopcijfers van onbeschreven papier in vergelijking met de weinig 

                                                 
78 H. Verdaasdonk, De vluchtigheid van literatuur. Het verwerven van boeken als 

vorm van cultureel gedrag, Amsterdam 1989. 
79 Rolf Engelsing, Der Bürger als Leser. Lesergeschichte in Deutschland 1500-1800, 

Stuttgart 1974. 
80 H. Brouwer, ‘Leescultuur in Zwolle. Boekaanschaf en boekgebruik (1777-1854)’, 

in: Zwols Historisch Jaarboek 4 (1987), 47-73; Idem, ‘Lesekulturforschung in den 

Niederlanden. Buchhandel und Lesepublikum im 18. und 19. Jahrhundert’, in: 

Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 17 (1992), 177-190; Idem, Lezen en 

schrijven in de provincie; J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘In andermans boeken is het 

duister lezen. Reconstructie van de vroeg negentiende-eeuwse leescultuur in 

Middelburg op basis van een boekhandelsadministratie’, in: Forum der letteren 29 

(1988), 15-29; J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘Bij Van Benthem geboekt. Een 

reconstructie van het Middelburgs koperspubliek in 1808’, in: Willem van den Berg 

en Hanna Stouten red., Het woord aan de lezers. Zeven literatuurhistorische 

verkenningen, Groningen 1987, 142-165; J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, Leescultuur 

in Middelburg; J. de Kruif, ‘“En nog enige boeken van weinig waarde”. Boeken in 

Haagse boedelinventarissen halverwege de 18e eeuw’, in: Historisch tijdschrift 

Holland 26 (1994), 314-327; J. de Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers. 
81 Kloek en Mijnhardt, ‘Lezersrevolutie of literaire socialisatie’, 219. 
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toegenomen verkoopcijfers van drukwerk in Zwolse boekhandels, heeft 

Brouwer er toe gebracht de aanvankelijk vermoede leesrevolutie eerder 

te typeren als een schrijfrevolutie.82 Ten slotte blijkt er op de 

boekenmarkt van Den Haag in de achttiende eeuw zelfs stagnatie op te 

treden.83 De conclusies komen voort uit kwantitatief onderzoek naar de 

boekenmarkt, waar Baggerman een kanttekening bij plaatst: 

 

Om toetsend onderzoek te kunnen uitvoeren heeft men nu 

eenmaal gegevens nodig die kwantificeerbaar zijn. Lezers 

moeten aldus worden gereduceerd tot kopers en bezitters met als 

voornaamste eigenschap hun impostklasse, boeken kunnen niet 

op hun inhoud worden gewogen, maar wel in genres worden 

opgeborgen. De foto’s die vervolgens op grote afstand van het 

literaire landschap zijn gemaakt, laten met name een grote 

onbeweeglijkheid zien.84 

 

De verzameling en analyse van empirische gegevens, heeft dus geleid tot 

een beeld van de achttiende- en vroege negentiende-eeuwse boekcultuur 

waarin nauwelijks sprake is van grote veranderingen. Baggerman heeft 

daarom geopperd om de studie naar de boekenwereld juist of aanvullend 

op microniveau uit te voeren. ‘Men kan proberen zich te verplaatsen in 

de wereld van een eigentijdse auteur, lezer of drukker om vanuit diens 

gezichtspunt ontwikkelingen waar te nemen.’85 Het stilstaande beeld van 

de boekcultuur van door een kwantitatieve bril bekeken, kan vanuit 

micro-perspectief toch opvallende beweging laten zien. De meest ideale 

bron voor leesgedrag en boekgebruik zijn waarschijnlijk dagboeken 

maar daarvan zijn er weer te weinig.86 De massaliteit van geproduceerde 

                                                 
82 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 291-309. 
83 De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, 135-145. 
84 A. Baggerman, Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de 

achttiende eeuw, Den Haag 2000, 4-6. 
85 Baggerman, Een lot uit de loterij, 6. 
86 De studie naar leescultuur en leesgedrag op basis van egodocumenten is de 

afgelopen jaren toegenomen. Aangezien er in mijn onderzoek geen gebruik is 

gemaakt van egodocumenten, is ervoor gekozen om hierover niet uit te weiden. Een 

aantal belangrijke resultaten van dergelijke studies zijn: Blaak, Geletterde levens; A. 

Baggerman, R. Dekker en M. Mascuch red., Controlling Time and Shaping the Self. 

Developments in Autobiographical Writing Since the Sixteenth Century, Leiden 2011; 

A. Baggerman, ‘De dynamiek van de herinnering. Autobiografische terugblikken op een 
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lectuur is dan wel weer een argument om groepen van lezers en hun 

lectuuraanschaf te bestuderen, in plaats van individuele gevallen. Een 

studie naar leesgezelschappen voorziet daarom in een leemte: 

kwantitatieve gegevens van kleine groepen lezers worden bestudeerd, 

waarna een kwalitatieve interpretatie volgt. 

De boekhistorische discipline heeft in Nederland overigens 

nauwelijks een kwantitatieve fase doorgemaakt.87 Voor deze studie is 

gekozen voor die zojuist genoemde mengvorm: beschrijvende en 

kwantitatieve boekgeschiedenis. Het kwantitatieve zit hem in het zoeken 

naar een antwoord op de wie las wat-vragen die van oudsher zijn gesteld 

in studies naar leescultuur, het beschrijvende in het zoeken naar het 

‘waarom’ vanuit de gedachte dat de keuze van lectuur inzicht oplevert 

over de belangstelling van het lezende deel van de samenleving. 

Onderzoek naar leesgezelschappen biedt de mogelijkheid om 

kwantitatief onderzoek uit te voeren naar lectuurkeuze in het verleden en 

op basis van de interpretatie van de uitkomsten daarvan iets te weten te 

komen over de leefwereld van historische lezers: niet van individuele 

mensen, maar van groepen lezers.  

 

 

II.6 Groepen lezers 

De praktijk van lectuurconsumptie is van groot belang in de bestudering 

van leescultuur, ‘[w]ant het is immers in het gebruik dat de werkelijke 

macht van het gedrukte woord tot uiting komt.’88 Verenigingen waarin 

lezen de voornaamste bezigheid is, bieden een goede mogelijkheid om 

historische lezers te bestuderen. Dat heeft onder meer te maken met de 

definitie van het de term ‘lezer’, wat eigenlijk een containerbegrip is voor 

een grote diversiteit aan individuele lezers. De abstracte lezer of groep 

                                                 
tijdperk van  revolutie’, in: F. Grijzenhout, N. van Sas en W. Velema red., Het Bataafse 

experiment. Politiek en cultuur rond 1800, Nijmegen 2013, 275-305; A. Baggerman, 

‘“Zo een vrijheid begeer ik nimmer meer te beleven”. Het witwassen van het verleden in 

Nederlandse ego-documenten (1800-1850)’, in: De Negentiende Eeuw 33 (2009) 2, 73-

95. 
87 J. de Kruif, ‘Boekhistorici en hun theorieën: kennis of inzicht? Waarom 

boekgeschiedenis te boekhistorisch is’, in: S. van Rossem en M. de Wilde red., 

Boekgeschiedenis in het kwadraat. Context & casus, Brussel 2006, 9-19. 
88 Lizet Duyvendak, ‘Gij zult slechts onze boeken lezen. Over lezen en 

levensbeschouwing’, in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 5 (1998), 156. 
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lezers bestaat namelijk niet, aldus Darnton.89 ‘Geen individuele lezers 

dus maar groepen lezers. En ook geen individuele teksten maar groepen 

teksten.’90 Het bestuderen van leesverenigingen biedt dan een ingang, 

omdat daarin groepen lezers samenkomen. Volgens Kloek zetten 

leesinstituties reguleringsprocessen in gang aan de hand waarvan 

individuele leespraktijken zich vermengen tot groepspatronen.91 

Oftewel: in leesinstituties wordt op een gestroomlijnde manier tot een 

groepskeuze gekomen met betrekking tot lectuur. De lectuuraanschaf is 

dan, abstract beschouwd, een afspiegeling van gedeelde interesses en 

voorkeuren. De bestudering van deze lectuuraanschaf kan een blik 

bieden in de hoofden van groepen lezers uit het verleden. Bovendien kan 

worden geprobeerd na te gaan in hoeverre lectuurdifferentiatie 

samenhangt met sociale differentiatie. 

De sociale achtergrond van lezers wordt over het algemeen 

namelijk meegenomen in de bestudering van leescultuur. Zo is onder 

meer aan de hand van klantenboeken van boekverkopers, volgens 

Brouwer ‘de meest ideale bron’,92 eerder getracht een stratificatie van 

een boekenkopend publiek te ontwikkelen. Na uitgebreid onderzoek in 

Zwolle blijkt het niet mogelijk te komen tot een stratificatie van 

boekenkopers die aansluit op de bestaande sociale hiërarchie: het publiek 

is daarvoor te gering en blijkt over alle rangen en standen verdeeld. De 

aanschaf van traditionele en nieuwe genres lectuur is eveneens over alle 

rangen en standen verdeeld. ‘De lectuurliefhebber laat zich weinig 

gelegen liggen aan de verwachtingshorizon van de onderzoeker,’ aldus 

Brouwer.93 Resultaten van het onderzoek van Kloek en Mijnhardt naar 

het boekenkopende publiek van boekhandelaar S. van Benthem in 

Middelburg wijzen in dezelfde richting.94 

                                                 
89 Roger Chartier, L’Orde des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre 

XIVe et XVIIIe siècle, Aix-en-Provence 1992; Robert Darnton, ‘Readers respond to 

Rousseau. The fabrication of romantic sensitivity’, in: idem, The great cat massacre 

and other episodes in French cultural history, New York 1985, 215-256. 
90 J.J. Kloek, ‘Van receptie-esthetica naar leescultuur – en terug?’, in: Forum der 

Letteren 34 (1994) 4, 250-251. 
91 J.J. Kloek, ‘Synthese en slotbeschouwing’, in: Th. Bijvoet e.a. red., Bladeren in 

andermans hoofd, Nijmegen 1996, 309-318. 
92 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 6. 
93 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 224. 
94 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg. 
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Toch is er over de sociale achtergrond van boekenlezers wel iets 

te zeggen. Het lezen van literatuur werkt niet alleen statusverhogend; zo 

heeft De Kruif geconcludeerd wat betreft het Nederland van de 

achttiende eeuw. De meerderheid van de bevolking leefde in die tijd 

onder het bestaansminimum, waardoor er voor cultuurgoederen als 

boeken wellicht een heel ander waarderingspatroon van toepassing is 

geweest.95 Kopen en lenen blijken verschillende grootheden in dit 

verband. Boeken die zijn aangeraden door recensenten, zoals fictie en 

literaire romans, maar ook historische werken, memoires, reisverslagen 

en biografieën worden meerdere malen gelezen en doorgaans gekocht 

nádat ze eerst zijn geleend. Ontspanningsromans en detectives worden 

slechts eenmaal gelezen en meestal niet gekocht, maar geleend.96 De 

reden daarvoor is wat De Kruif het dubbele gezicht van boeken noemt: 

ze zijn niet alleen dragers van cultuur, maar tegelijkertijd handelswaar.97 

De motieven om boeken aan te schaffen en de rol die lectuur 

speelt in het maatschappelijke leven van de vroege negentiende eeuw, 

kunnen een indicatie zijn voor wat er leeft in de samenleving. Dat is 

makkelijker op te merken bij keuzes die door een grote groep lezers zijn 

gemaakt dan bij individuele keuzes. De institutionele leescultuur biedt 

daarom een ingang tot breed gedeelde maatschappelijke interesses. 

Leesgezelschappen zijn op te vatten als collectieve kopers van lectuur en 

om die reden interessant. Ze maken daarnaast deel uit van een zekere 

traditie in het letterkundige leven: die van de literaire 

genootschappelijkheid.  

 

II.7 Genootschappen  

Leesgezelschappen lijken onderdeel uit te maken van een zekere trend: 

het genootschapsleven uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Er 

bestaat in die tijd een enorme hoeveelheid grotere en kleinere literaire 

clubs, genootschappen en maatschappijen.98 Zij passen binnen de brede 

waaier aan verenigingen zoals die rond 1750 tot ontwikkeling is 

gekomen, van landelijk tot lokaal, open of gesloten, breed georiënteerd 

                                                 
95 De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, 45. 
96 De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, 45, gebaseerd op: Peter H. Mann en 

Jacqueline L. Burgoyne, Books and reading, London 1969. 
97 De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, 262. 
98 Van den Berg en Couttenier, Alles is taal geworden, 28. 
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of toegespitst op een specifieke tak van wetenschap, letteren of met een 

doel zoals educatie of armenzorg.99 

Een opvallend type genootschap is het literaire genootschap, een 

uniek literair-sociaal fenomeen, waarbinnen lettervruchten worden 

gepresenteerd aan het publiek. In de eerste helft van de negentiende eeuw 

ging aan uitgegeven poëzie en proza een voorgedragen variant vooraf, 

aldus Van den Berg. Dit verklaart de retorische opzet van poëzie in de 

vroege negentiende eeuw, die meer hoor- dan leespoëzie is.100 Literaire 

genootschappen vallen uiteen in gesloten en open varianten. Gesloten 

genootschappen werken achter gesloten deuren en stralen weinig 

aantrekkingskracht uit. De open genootschappen daarentegen schrijven 

prijsvragen uit, houden openbare vergaderingen en geven af en toe 

genootschapswerken uit. Zij zoeken nadrukkelijk interactie met het 

publiek. Om sociabiliteit – onderling gezelschapsleven, cultivering van 

contacten met gelijkgestemden, de neiging om gemeenschappelijke 

activiteiten te ontplooien – te bevorderen, moet een genootschap aan een 

aantal voorwaarden voldoen. Er moet een lokaliteit zijn om bijeen te 

komen, inclusief een spreekgestoelte. Bijeenkomsten moeten op vaste 

tijden plaatsvinden en de lengte van het vergaderseizoen moet vooraf 

worden vastgesteld. Er is sprake van een vaste bestuursstructuur, een 

ballotagesysteem en classificatie van leden. Verder worden er afspraken 

vastgelegd over contributies en boetes en wordt een reglementering van 

activiteiten op papier gesteld. 

 In de lectuur die circuleert binnen de Nederlandse 

genootschappen komen normen en waarden aan bod die worden 

beschouwd als traditionele vaderlandse burgerdeugden, zoals 

‘eenvoudigheid’. Dankzij de voortschrijdende verlichtingsbeweging in 

Nederland en de omringende landen wordt de genootschappelijke 

infrastructuur steeds belangrijker voor de verspreiding van kennis. Het 

Europese verlichtingsstreven rust op twee pijlers: een ontwikkeling van 

wetenschap en cultuur op het hoogste niveau enerzijds en 

‘volksverheffing’, een verbreding of verbreiding van relevante kennis 

naar ruimere groepen binnen de samenleving anderzijds. In Nederland 

                                                 
99 Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 78-123. 
100 Willem van den Berg, ‘Sociabiliteit, genootschappelijkheid en de orale cultus’, in: 

Klaus Beekman, Marita Mathijsen en George Vis red., Een bedachtzame 

Beeldenstorm. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende 

eeuw, Amsterdam 1999, 67. 
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staan deze pijlers op gespannen voet met elkaar, aangezien het aantal 

deelnemers beperkt is in het kleinschalige Nederlandse taalgebied: er is 

weinig sprake van diepgang.101 Leesgezelschappen worden in de 

professionele kritiek daarom niet geassocieerd met lectuur van blijvende 

waarde, zoals blijkt uit een recensie van Engelschen te Rome van A.L.G. 

Toussaint in De Gids:  

 

Jufvrouw Toussaint staat te hoog als Schrijfster, dan dat haar 

werk met de voorbijgaande lektuur van leesgezelschappen en 

leesbibliotheken mag verward worden, om het dolce far niente 

van den luiäard door een min vervelend uurtje te verpoozen.102 

 

Veel genootschappen bestaan voor het merendeel uit dilettanten. Ze zijn 

bovendien afhankelijk van de financiële bijdragen van hun leden. 

Onderlinge consensus over de keuze van onderwerpen die worden 

besproken of waarover wordt gelezen, is dan ook van het grootste belang 

voor het voortbestaan van een genootschap. Vervlakking wordt daarmee 

een structureel gegeven, aldus Johannes.103 Bovendien komen de 

producenten van lectuur elkaar binnen het kleinschalige cultuurgebied 

voortdurend tegen, zoals in De Hollandsche Maatschappij der Fraaije 

Kunsten en Wetenschappen. Uitgesproken conflicten worden daarom 

doorgaans vermeden. Vanwege een kleine afzetmarkt, mogelijk ten dele 

veroorzaakt door collectieve aankopen van leesgezelschappen, kunnen 

weinig auteurs in hun dagelijks brood voorzien met schrijven. De 

auteursprofessionalisering verloopt in Nederland onder meer daardoor 

trager dan in omringende landen en daarmee de ontwikkeling van de 

literatuur.104 

Er vindt in het licht van de hierboven gestelde ‘kleinschaligheid’ 

in de vroege negentiende eeuw een herwaardering plaats van de vormen 

van cultuur en wetenschap die zich meer toeleggen op verbreding en 

verbreiding dan op de ontwikkeling van nieuwe inzichten of methoden. 

Tegelijkertijd worden de nationale cultuur en vaderlandse geschiedenis 

                                                 
101 Johannes, De lof der aalbessen, 29. 
102 De Gids (1840), 142. 
103 Johannes, De lof der aalbessen, 46-47. 
104 Lisa Kuitert, ‘In den beginne was de schrijver: maar dan? De beroepsauteur in 

boekhistorisch onderzoek’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 1 

(1994), 95-96. 
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meer gewaardeerd. Eenvoudigheid wordt ondertussen als een van de 

fundamenten van het algemeen-menselijk karakter van de Nederlandse 

nationale identiteit gezien, door auteurs als Jeronimo de Vries en de 

eerste hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde Matthijs 

Siegenbeek.105 Dit eenvoudigheidsprincipe is een grote, bindende kracht 

tussen nationaal karakter, nationale smaak en nationale kunst, aldus 

Johannes.106 De literaire smaak in de vroege negentiende eeuw voor oude 

nationale zeden en deugden als burgerlijkheid en huiselijkheid, 

vertegenwoordigd door nationale helden (of aalbessen), hangt hiermee 

samen. 

  

 

II.8 Periodieken 

Behalve genootschappen krijgen ook tijdschriften een rol toebedeeld in 

het proces van culturele natievorming, evenals in de eerder genoemde 

lezersrevolutie. Volgens Johannes beschouwt een groeiend aantal 

burgers van de samenleving zich als deelnemer aan één en dezelfde 

culturele traditie, zodat een tijdschrift als gemeenschappelijke spreekbuis 

voor een grote groep mensen welkom is.107 De prijs van een abonnement 

is over het algemeen aanzienlijk, waardoor het leespubliek beperkt blijft 

tot de meer vermogenden van de bevolking. Volgens Jensen bieden 

leeninstellingen echter een mogelijkheid voor minder vermogenden om 

goedkoper tijdschriften te kunnen lezen.108 Aanvankelijk zijn 

leesgezelschappen een gewaardeerde afnemer van tijdschriften, aldus 

Johannes, maar in de negentiende eeuw neemt de kritiek op hen toe: de 

productie van tijdschriften is groter geworden maar geïnteresseerde 

lezers die bij een gezelschap zijn aangesloten nemen niet individueel een 

abonnement waardoor de afzet feitelijk stagneert. Als lectuur interessant 

is voor leesgezelschappen, wordt dat in de kritiek zeker niet als iets 

positiefs gezien, zoals de volgende passage uit een recensie over Het 

Noorden van E.J. Potgieter uit De Gids illustreert: 

                                                 
105 Johannes, De lof der aalbessen, 82-83. 
106 Johannes, De lof der aalbessen, 84. 
107 G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830, 

Den Haag 1995, 13. 
108 Lotte Jensen, ‘Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt’. 

Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende 

eeuw, proefschrift Universiteit van Amsterdam, Hilversum 2001, 116. 
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Wij voorspellen aan het Boek eenen veel langeren duur, dan den 

cirkelloop der leesgezelschappen. Dit zegt bijna niets; het 

Noorden zal eene blijvende waarde hebben, wanneer de smaak 

voor deze soort van aanlokkelijke gewrochten langs de scheeve 

rigting van het genre verloopen is.109 

 

Meer redacties spreken zich uit tegen leesgezelschappen of trachten deze 

verenigingen te laten afzien van een abonnement. De redacteuren van het 

tijdschrift Apollo hopen door een wekelijkse verschijning 

gemeenschappelijk lezen – met een langere omlooptermijn van lezen – 

te voorkomen. Volgens de redactie van het tijdschrift Euphonia betekent 

een oriëntatie op leesgezelschappen uiteindelijk de dood van de 

boekhandel en de letterkunde. In De naprater schrijft men blij te zijn dat 

hun blad niet in een leesmuseum terecht is gekomen; zo kan het aantal 

abonnementen toenemen.110 

Na 1815 vindt er een explosie van tijdschriften plaats in 

Nederland. Het aanbod stijgt in enkele jaren van ongeveer 175 titels naar 

tussen de 275 en 300, zo berekent Johannes. De tijdschriften blijven 

bovendien langer bestaan. Censuur- en saneringsmaatregelen zoals onder 

het Franse bewind zijn er dan niet meer. De tijdschriften tonen een, mede 

door Willem I geïnspireerde, algemene stemming van wederopbouw, 

herleving en eensgezindheid.  

 De tijdschriften laten een beeld zien van opvallende diversificatie 

en specialisatie. In de jaren twintig verschijnen een aantal periodieken op 

het gebied van de bètawetenschappen, zoals geneeskunde, natuurkunde 

en wiskunde. Ook speciale tijdschriften voor theologie, het onderwijs, 

rechten, wijsbegeerte en landbouw komen tot ontwikkeling. Er zijn 

periodieken voor vrouwen, jeugd, katholieken en protestanten. Daarnaast 

verschijnen er voor verschillende sociaaleconomische groepen 

tijdschriften, hoewel deze verdeling dan nog weinig is uitgekristalliseerd. 

Andere periodieken richten zich hoofdzakelijk op literatuur, muziek, 

beeldende kunst, of toneel.111 De keuze voor een tijdschrift in een 

                                                 
109 De Gids (1840), 536. 
110 Johannes, De barometer van de smaak, 113. 
111 Johannes, De barometer van de smaak, 98-107. 
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leesgezelschap kan dus mogelijk iets zeggen over de sociale achtergrond 

of culturele belangstelling van de leden. 

De continuïteit van deze tijdschriften neemt tussen 1800 en 1830 

aanmerkelijk toe. Toch is de markt voor tijdschriften relatief 

kwakkelend, simpelweg omdat de absolute vraag niet omvangrijk is. In 

de jaren 1820 bestaat de vaste kern van relevante tijdschriften uit niet 

meer dan enkele tientallen bladen; leesgezelschappen kunnen daarom in 

theorie eenvoudig een abonnement nemen op veel van de belangrijkste 

en constante tijdschriften. De vraag naar tijdschriften blijft bovendien 

beperkt vanwege de vermenigvuldigingsfactor: tijdschriften worden 

voorgelezen aan ‘mingeoefenden’, waardoor een tijdschrift soms wel een 

tienmaal groter publiek bereikt, dan enkel de abonneehouder of koper.  

 

II.8.1 De bekendste tijdschriften 

Tot de bekendste en langstlopende tijdschriften behoren De boekzaal van 

Europa en Vaderlandsche letter-oefeningen. Het eerste is een 

geleerdentijdschrift dat is gericht op een breder publiek. 

Boekbesprekingen zijn daarom niet beperkt tot signaleren en 

samenvatten; het blad geeft ook beoordelingen voor minder ingewijde 

lezers. Het is dus in feite een populairwetenschappelijk tijdschrift. De 

Vaderlandsche letter-oefeningen wordt geprofileerd zich als educatief en 

didactisch door de lezer vertrouwd te maken met de klassieken op allerlei 

terreinen, in tegenstelling tot gebruikelijke geleerdentijdschriften. Er is 

sprake van een sterke vaderlandse gerichtheid. Het is te categoriseren als 

een algemeen-cultureel tijdschrift en waarin een balans wordt gezocht 

tussen informatie, opinie en amusement. 

De Algemeene konst- en letter-bode, die in tegenstelling tot de 

maandelijkse Vaderlandsche letter-oefeningen wekelijks verschijnt, 

brengt veel meer nieuws op het gebied van kunsten en wetenschappen en 

is daar vanwege de hogere verschijningsfrequentie ook meer geëigend 

voor. Het in 1806 opgerichte De recensent, ook der recensenten is 

eveneens een algemeen-cultureel tijdschrift, dat de eigen identiteit vooral 

ontleent aan de rubriek waarin antikritiek is opgenomen. De algemeen-

culturele tijdschriften nemen aanvankelijk allerlei functies van 

nieuwsbladen, satirische tijdschriften, geleerdentijdschriften en 

spectators in zich op.112 
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 Zoals aangegeven vindt na 1815 een forse groei plaats onder de 

tijdschriften, maar specifiek onder de gespecialiseerde tijdschriften en 

vakbladen. Binnen bladen die zich richten op specifieke doelgroepen 

vindt dan wel weer een ontwikkeling plaats die het beste te omschrijven 

valt als een beweging richting het algemene publiek, hoe paradoxaal dat 

ook moge klinken. Bijvoorbeeld: het tijdschrift De Buitenman, een 

tijdschrift voor de landbouw, wordt aangeprezen als tijdschrift voor de 

gehele Nederlandse bevolking. In het tijdschrift zijn daarom bijdragen 

opgenomen over bijvoorbeeld muziek, Friedrich Schiller, de vrijheid van 

de drukpers en kritiek op de Nederlandsche Muzen-almanak. In deze 

werkwijze schuilt volgens Johannes een egalitair of democratisch 

Verlichtingsprincipe: iedereen kan in principe in alles geïnteresseerd 

zijn.113 

 De weegschaal, gestart in 1820, heeft als doel de klassieke 

spectator te doen herleven als tegenhanger voor de te gemengde 

algemeen-culturele tijdschriften, maar in de praktijk schrijft men over 

juridische, politieke en bestuurlijke aspecten van de volkswelvaart. 

Zodra dit te specialistisch blijkt, neemt het tijdschrift echter 

nieuwsberichten, boekbesprekingen en literaire bijdragen op en 

ontwikkelt zich dus in feite ook tot een algemeen-cultureel tijdschrift.114 

 De star, uitgegeven onder auspiciën van de Maatschappij van 

weldadigheid, probeert vanaf 1819 verhandelingen, nieuws en recensies 

met betrekking tot die organisatie te publiceren als aanvulling op de 

tekortkomingen van de genootschapsreeks. In 1827 vindt een vervolg 

plaats onder de titel De vriend des vaderlands. Het weldadigheidsstreven 

is vanaf dan ingebed in een algemeen-vaderlandslievende context. Ook 

dit toont aan dat er een verschuiving plaats vindt van specialisering naar 

een ruimere opzet. In plaats van de eigenlijke onderwerpen over 

bijvoorbeeld de landbouw, worden nu literaire bijdragen opgenomen van 

onder andere C.P.E. Robidé van der Aa, Petronella Moens, J.J.F. Wap, 

Prudens van Duyse en E.J. Potgieter. De samenstellers proberen naast 

algemene vaderlandsliefde eveneens de vaderlandse literatuur te 

bevorderen.115 
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 In De vriend des vaderlands publiceert men ook recensies waarin 

soms rechtstreeks leesgezelschappen worden aangesproken. Een 

boekbeoordeling van Trudesinde van Friesland van H.N. Sieburgh wordt 

in 1837 door een recensent sterk afgeraden. Hij sluit zijn recensie af met 

de woorden: 

 

Welk Bestuurder van een leesgezelschap zal, na de staaltjes die 

wij hier ter zijner overtuiging mededeelden, dit boek aankoopen, 

of al had hij het aangekocht, hetzelve niet, onrondgezonden, ter 

zijde leggen.116 

 

Ook het katholieke Mengelingen voor roomsch-catholijken, vanaf 1817 

Minerva en vanaf 1822 De katholijke, laat de trend tot veralgemenisering 

zien. Aanvankelijk krijgt kerknieuws een prominente plaats, maar vanaf 

1817 vormen boekbeoordelingen en mengelwerk de hoofdmoot van de 

inhoud. De onderwerpen zijn niet per se katholiek: de redactie wil vooral 

een katholieke visie op wetenschap en cultuur bieden. Blijkbaar schiet 

het blad hierin door volgens sommigen, want vanaf 1818 voelt schrijver 

en journalist J.G. le Sage ten Broek zich geroepen om De 

godsdienstvriend in het leven te roepen om specifiek voor katholieken 

berichten te brengen. Toch ontkomt ook hij helemaal niet aan de formule 

van het algemeen-culturele tijdschrift: boekbeoordelingen en 

mengelingen ontbreken ook hier niet.117 

Het eerste succesvolle Nederlandse tijdschrift voor en door 

vrouwen is Penélopé, in 1821 opgericht en geredigeerd door de 

schrijfster en kostschoolhoudster Anna Barbara van Meerten-

Schilperoort. Zij is tevens een van de meest productieve schrijfsters van 

de vroege negentiende eeuw. Zo verschijnen van haar hand onder meer 

schoolboeken, godsdienstige werken, kinderverhalen, toneelstukken, 

reisteksten en talloze bijdragen aan tijdschriften en almanakken. Van 

Meerten-Schilperoort positioneert het tijdschrift in een internationale 

traditie van opvoedkundige literatuur en in het bijzonder in een 

vrouwelijke traditie. Naast mannelijke pedagogen als J.F. Martinet, J.L. 

Ewald, F.E. Ehrenberg, C.F. Gellert en A.H. Niemeyer, noemt ze als 
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inspiratiebronnen Madame de Genlis, K. Rudolphi en K. Pichler, waaruit 

een internationale belangstelling blijkt, en E.M. Post, Fenna 

Mastenbroek en Petronella Moens als toonaangevende Nederlandse 

schrijfsters.118 In het tijdschrift worden vrouwen aangespoord geen 

moment van hun tijd te verkwisten. Deze verlichte moraal komt tot uiting 

in de rubrieken waarin handwerken centraal staat. Deze vorm van 

nijverheid wordt als typisch vaderlandse deugd voor vrouwen 

aangeprezen. Ook in de literaire bijdragen komt dit ideaalbeeld terug. De 

bijdragen van Van Meerten-Schilperoort vertonen aspecten van de 

idealen van het de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Zo besteedt ze 

aandacht aan gevangenenzorg en armenzorg. Ze spoort vrouwen aan 

sociaal actief te zijn en brengt ook een lijst met liefdadigheidsinstellingen 

onder de aandacht. In de handwerkrubriek van Penélopé speelt de 

redactrice overigens handig in op de belangstelling vanuit 

leesgezelschappen: er verschijnt een patroon voor een portefeuille voor 

leesgezelschappen, waarin onder meer haar tijdschrift bewaard kan 

worden.119 

 De prijs van het tijdschrift was ƒ15,00, wat in vergelijking met 

de Vaderlandsche letter-oefeningen voor ƒ11,20, De recensent, ook der 

recensenten voor ƒ10,80 en de Algemeene konst- en letter-bode voor 

ƒ10,40, aan de hoge kant is. Het tijdschrift zal dus eerder door de zeer 

gegoeden zijn aangeschaft.120   

 

 Ontwikkelingen op de tijdschriftenmarkt 

Omdat leesgezelschappen door het gezamenlijk lezen mogelijk een 

negatieve invloed hebben op de hoeveelheid abonnees, nemen de 

uitgevers stappen. Sommige uitgevers van tijdschriften omarmen het 

bestaan van leesgezelschappen. F.P. Sterk besluit bijvoorbeeld om een 

tijdschrift te lanceren, waarin de inhoud van nieuw uitgekomen boeken 

wordt samengevat: Boeken-verslag tot aanwijzing van den inhoud en de 

strekking van nieuw uitkomende werken; zonder recensie. Ten dienste 

van alle letter-beoefenaars, leesgezelschappen, boekhandelaren, enz..121 

                                                 
118 Jensen, ‘Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt’, 94-97. 
119 Jensen, ‘Bij uitsluiting geschikt’, 118. 
120 Jensen, ‘Bij uitsluiting geschikt’, 116-117. 
121 Boeken-verslag tot aanwijzing van den inhoud en de strekking van nieuw 

uitkomende werken; zonder recensie. Ten dienste van alle letter-beoefenaars, 

leesgezelschappen, boekhandelaren, enz. (1837). 



 

 

  

- 98 - 

Voor boekhandelaren, maar ook voor leesgezelschappen was het volgens 

Sterk ‘buiten twijfel’ van belang om dit tijdschrift af te nemen.122 

Volgens Johannes profileren redacteuren hun tijdschriften als een 

gezamenlijke onderneming tot algemeen heil van het mensdom. Door dit 

te benadrukken, ontstaat in de beeldvorming de gedachte dat door een 

blad te kopen of een abonnement te nemen men goede doelen 

ondersteunt. Lezers van tijdschriften die het via een sociëteit of 

leesgezelschap betrekken, worden specifiek aangeschreven en 

vriendelijk gevraagd een exemplaar te kopen om het menslievende 

project te ondersteunen. Een gebrek aan abonnees zien sommige auteurs 

zelfs als een ‘schande der Natie’.123 Ook wordt aan lezers gevraagd actief 

bijdragen te leveren aan de inhoud van de bladen. Het tijdschrift is dus 

niet alleen een uiting van verlichte vorming van het individu als mens, 

burger en christen, maar tegelijkertijd een doel, omdat men wordt 

aangespoord zelf actief mee te werken. Fundamentele godsdienstige en 

politieke geschillen worden niet besproken, omdat daardoor 

samenbinding wegvalt wat potentiële lezers en auteurs kan afstoten. Dat 

zou economisch de doodsteek betekenen voor een blad. 

 Het Noord-Nederlandse perslandschap toont onder invloed van 

deze ontwikkelingen een geheel ander beeld dan het Zuid-Nederlandse. 

Waar in het Zuiden in de eerste jaren van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden onder invloed van Franse vluchtelingen een levendige 

oppositiepers ontstaat – denk hierbij aan bladen als Courrier des Pays-

Bas en Courrier de la Meuse – bestaan er in Noord-Nederland 

aanvankelijk nauwelijks tijdschriften of kranten die een onafhankelijke 

positie aannemen. Laat staan dat zij kritiek leveren op het bewind. Het 

enige blad dat het aandurft commentaar te leveren is De Herkaauwer van 

auteur en later hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde Johannes 

Kinker. Ook in het noorden ontstaat rond 1825 een oppositionele 

beweging onder liberalen en katholieken. Een aantal bladen laat een 

politieke mening horen, zoals De weegschaal, Algemeen Nederlandsch 

Nieuws- en Advertentieblad en De godsdienstvriend. De algemeen 

heersende mening over de Belgische Afscheiding van 1830 in Noord-

Nederland is bijzonder negatief: door nadruk op nationale eenheid en het 

                                                 
122 Nieuwsblad voor den boekhandel (13-4-1836) 15, 4. 
123 Johannes, De barometer van de smaak, 155: De Argus (1829) 246. 
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conformisme in het noorden, wordt de oppositie in het zuiden bestempeld 

als verraad tegen het vaderland.124 

 De Noord-Nederlandse tijdschriften lijken zowel in te haken op, 

als een afspiegeling te zijn van een algemene trend: de toename van 

belangstelling voor normen en waarden die als typisch vaderlands 

worden beschouwd en die vooral harmonieuze eenheid onder de 

bevolking kunnen bevorderen. Leesgezelschappen worden als doelgroep 

nadrukkelijk opgezocht door sommige tijdschriften. Toch worden deze 

verenigingen niet alleen gezien als potentiële of gewenste afnemer van 

tijdschriften: sommige zouden slechts bestaan omwille van de wens 

onder een groep lezers om goedkoper een abonnement op een tijdschrift 

af te kunnen sluiten. 

 

 

II.9 Conclusie 

De boekenwereld van Noord-Nederland is in de periode van het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een geschikte voedingsbodem 

voor de oprichting van leesgezelschappen. Om te beginnen neemt de 

productie van boeken toe, maar ook die van tijdschriften. 

Leesgezelschappen kunnen die groeiende productie bij een groter 

publiek onder de aandacht brengen omdat zij mensen tegen beperkte 

kosten in staat stellen een selectie van die productie te lezen. Het is 

bovendien niet voor het eerst dat er verenigingen worden opgericht 

waarin toegang tot lectuur van belang is: er bestaat inmiddels een traditie 

van literaire genootschappelijkheid, die overigens – vanwege de 

geografische beperking tot een handjevol grote steden en de financiële 

kosten die worden gevraagd – niet voor iedereen toegankelijk is. 

Leesgezelschappen bestaan uit groepen lezers en zijn om die reden een 

mogelijke ingang om maatschappelijk gedeelde voorkeuren of 

belangstelling bloot te leggen. Uitgevers-boekhandelaren peilen de 

interesses van het leespubliek, waaronder leesgezelschappen, om mede 

op basis daarvan hun fonds in te vullen. 

Tussen 1815 en 1830 laat de Noord-Nederlandse boekcultuur een 

aantal opvallende paradoxen zien. Zo blijkt uit onderzoek dat 

                                                 
124 Van Zanten, Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard, 293. 
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leesgezelschappen grote afnemers zijn van romans.125 Het is daarom 

opmerkelijk te noemen dat tijdgenoten tot halverwege de jaren 1820 

veronderstellen dat romans vooral ontspanning en vermaak opleveren 

voor vrouwen en kinderen, twee groepen die, zoals nog aan bod zal 

komen, over het algemeen nauwelijks tot leesgezelschappen zijn 

toegelaten. Of distantiëren contemporaine mannelijke lezers zich in het 

openbaar van de boeken die ze heimelijk – of in het geval van 

leesgezelschappen: in kleine kring – toch lezen? Of lenen ze voor hun 

vrouwen? In ieder geval verdwijnt de paradoxale situatie na ongeveer 

1825. De aanvankelijke bezwaren tegen de vermenging van fantasie en 

werkelijkheid, leggen het af tegen de historische kennis die kan worden 

opgedaan uit deze boeken. Romans krijgen volgens Streng dan de 

urgentie van krantenlectuur toegedicht. 

Ondanks dat de roman in de vroege negentiende eeuw nog wordt 

beschouwd als luxeartikel, gaan uitgevers steeds meer oorspronkelijk 

Nederlandse titels produceren. Van ongeveer 15% van alle gedrukte 

romans vóór 1825, stijgt het percentage oorspronkelijk Nederlandse titels 

naar bijna 36% van alle romans na dat jaar. Waardoor stijgt dit? De vraag 

van het publiek is meer bepalend voor de productie dan technologische 

innovaties zoals we zagen, zodat een verklaring toch in eerste instantie 

bij het publiek gezocht moet worden.126 Kiezen leesgezelschappen voor 

romans? 

Ook nu lijkt weer sprake te zijn van een paradox: vertalingen 

worden ogenschijnlijk breed maatschappelijk bekritiseerd, maar 

tegelijkertijd verschijnen er, vanwege de winst die uitgevers-

boekhandelaren verwachten te behalen, veel op de markt. Heeft die 

kritiek juist de aantrekkingskracht van vertaalde werken verhoogd of 

worden ze wellicht zo sterk bekritiseerd omdat ze op zoveel 

belangstelling kunnen rekenen? Eerder is opgemerkt dat uitgevers zich 

gewoonlijk bij de publicatie van boeken oriënteren op de vraag van het 

publiek. Uit het feit dat er zoveel vertalingen op de markt worden 

gebracht, kan men voorzichtig concluderen dat ze in elk geval ook 

afgenomen worden. Maar door wie dan? Daarvoor gaan we verderop 

wederom bij leesgezelschappen te rade. Er is eerder onderzoek naar 

                                                 
125 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 62; Streng, ‘De roman in 

Nederland’, 145. 
126 Streng, ‘De roman in Nederland’, 157. 
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leesgezelschappen en andere vormen van leesinstituties voorhanden, 

maar dat heeft wel zo zijn mitsen en maren.


