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III 

Onderzoek naar leescultuur1  
 

 

 

 

 

III.1 Inleiding 

eescultuur is al enkele decennia een onderwerp dat bij 

(boek)historici in trek is, niet alleen in Nederland, maar ook in 

onder andere Duitsland, Engeland en Frankrijk. De vraag is op 

welke wijze andere onderzoekers de studie van de 

leesgezelschappen hebben opgepakt, en met welk doel.  

Vanaf 1750 worden in West-Europa voor het eerst 

structureel verschillende soorten leesinstituties opgericht zoals 

leesgezelschappen, leeskabinetten, leesmusea en leesbibliotheken, waar 

het publiek vrijwillig lid van kan worden. Leesinstituties is de 

verzamelnaam voor organisaties waarin het er hoofdzakelijk om gaat dat 

lectuur ter beschikking wordt gesteld aan leden. De leden onderwerpen 

zich aan vooraf bepaalde regels en er gaat een min of meer dwingende of 

sturende invloed van uit. De bloeiperiode van deze leesinstituties duurt 

ongeveer een eeuw, waarna er – althans voor de meeste varianten – een 

periode van verval aanbreekt. Volgens Chartier komen rond 1800 twee 

zeer verschillende soorten leesinstituties tegemoet aan één behoefte: 

 

En Angleterre, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, dans les 

Provinces-Unies, en Suisse, deux institutions tres différentes dans 

leur inspiration répondent à ces besoins nouveaux qui résultent 

de l’accroissement du nombre des lecteurs potentiels et de leur 

désir de lire une part plus grande de la production imprimée.2  

                                                 
1 Een deel van dit hoofdstuk is in artikelvorm verschenen, met meer details over de 

West-Europese leesinstituties: Arnold Lubbers, ‘Van Selbsthilfeorganisation des 

Bürgertums tot petites sociétés démocratiques’, in: De Gulden Passer. Tijdschrift 

voor boekwetenschap 90 (2012) 1, 7-45. 
2 Roger Chartier, ‘Sociétés de lecture et cabinets de lecture en Europe aux XVIIIe 

siècle. Essai de typologie’, in: Sociétés et cabinets de lecture entre Lumières et 

romantisme, Genève 1995, 43-44. 

L 



 

 

  

- 104 - 

 

Het verschil waar Chartier naar verwijst, verdeelt de leesinstituties 

grofweg in vooral commerciële ‘leesbibliotheken’ en kleinschaliger 

‘leesgenootschappen’.3 Sinds kort prijken leesinstituties ook in de lage 

landen weer op de agenda van onderzoekers en eens te meer is duidelijk 

dat institutionele leescultuur doorgaans wordt bestudeerd aan de hand 

van een lokaal afgebakende context. Zo behandelen de recent verschenen 

publicaties van Honings en De Vries de institutionele leescultuur van 

respectievelijk Leiden en Haarlem.4 Maar zoals uit de woorden van 

Chartier wel is op te maken, is institutionele leescultuur, net als cultuur 

in algemene zin, niet te beperken tot nationale, staatkundige of lokale 

grenzen. De haast gelijktijdige ontwikkeling van leesinstituties in diverse 

landen mag hiervoor indicatief zijn. Er zijn bovendien aanwijzingen dat 

men in die tijd op de hoogte is van deze ontwikkeling in andere landen. 

Zo weet men in Nederland bijvoorbeeld dankzij een verslag van een 

ooggetuige van het bestaan van leesgezelschappen in Engeland, waar 

over actualiteit wordt gesproken.5 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van bij elkaar gebrachte 

resultaten van Nederlandse en buitenlandse studies over 

leesgezelschappen. Is al eerder de koppeling gemaakt tussen 

leesgezelschappen, hun lectuuraanschaf en maatschappelijke 

ontwikkelingen? Dit kan ondersteuning bieden voor het onderhavige 

onderzoek. Zo is het wellicht mogelijk om lacunes in de kennis over 

Nederlandse leesgezelschappen te ontdekken en tegelijkertijd de 

Nederlandse leesinstituties in een internationale ontwikkeling te 

plaatsen.  

Het onderzoek naar leescultuur is voornamelijk gericht op de 

periode tussen 1750 en 1900, zo moeten we meteen vaststellen. 

Leesgezelschappen krijgen bovendien een plaats in het bredere geheel 

van institutionele leescultuur, met andere instituties zoals 

leesbibliotheken. Ik zal de ontwikkeling van de institutionele leescultuur 

                                                 
3 Chartier, ‘Essai de typologie’, 44. 
4 B. de Vries, Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920, Nijmegen 

2011; Rick Honings, Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden 

1760-1860, Leiden 2011. 
5 Tijdschrift ter bevordering van algemeene kundigheden bestaande in mengelingen, 

dichtstukken, charades, reken- en stelkundige opgaven, met derzelve beantwoordingen 

4 (1827), 115. 
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in West-Europa schetsen, om zo de grootste en belangrijkste 

ontwikkelingen op het gebied van institutionele leescultuur 

overzichtelijk samen te brengen. Het eerdere onderzoek naar de situatie 

in Nederland is daarin meegenomen. De opzet van dit hoofdstuk is als 

volgt: eerst volgt een uiteenzetting over de gebruikte terminologie, 

daarna een samenvatting van het onderzoek naar vrijwillige 

leesinstituties in West-Europees onderzoek, met nadrukkelijke aandacht 

voor Nederland en België, die in dit hoofdstuk afzonderlijk worden 

behandeld. Onderzoek naar de leescultuur van deze landen waarin ze 

samengevoegd het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden vormen, is 

namelijk niet voorhanden. Achtereenvolgens worden de omvang van het 

fenomeen, de sociale achtergronden en de lectuurkeuze behandeld. 

In de inleiding is uiteengezet dat leesgezelschappen een vorm van 

verenigingsleven is die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de 

publieke sfeer in de vroege negentiende eeuw. Als we daarbij de kennis 

voegen uit het vorige hoofdstuk dat de boekenmarkt vooral wordt gevuld 

met boeken waarvoor maatschappelijke belangstelling bestaat, dan zou 

dat kunnen betekenen dat in leesgezelschappen de actuele kwesties in de 

samenleving op aandacht kunnen rekenen. Tegelijkertijd zorgen 

leesgezelschappen ook voor de productie van bepaalde lectuur, omdat zij 

als klant de vraag naar lectuur beïnvloeden. De vraag is of deze 

wisselwerking in eerder onderzoek is opgemerkt en bovendien tot welke 

resultaten dat onderzoek heeft geleid. Kortom: welke inzichten hebben 

zowel het internationale als het nationale onderzoek naar leesinstituties 

eigenlijk opgeleverd? 

 

 

III.2 Terminologie 

Het hanteren van een grensoverschrijdende blik op West-Europese 

leesinstituties rond 1800 brengt van meet af aan een probleem met zich 

mee: zowel tijdgenoten als hedendaagse onderzoekers hanteren een 

ambigue terminologie. Per land gebruikt men diverse termen om 

verschillende en soms zelfs om dezelfde typen leesinstituties aan te 

duiden. Ter illustratie een passage uit een brief van een Engels 

reisgezelschap over hun verblijf in Genève, vertaald in het Nederlands: 

 

Behalve de alleen wetenschappelijke inrigtingen, zijn er ook 

verscheidene voor het gemengde publiek. Zoo bestaat er een 
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groot leesgezelschap, in een voortreffelijk lokaal, dat vier 

honderd medeleden alleen uit de stad telt. Hier vindt men, 

behalve nieuwstijdingen en journalen, het voornaamste van 

hetgeen in Engeland, Frankrijk en Duitschland uitkomt. Ook 

bezit dit gezelschap eene geschied- en aardrijkskundige 

boekverzameling, die reeds tot 12,000 deelen is aangegroeid.6 

 

Het woord leesgezelschap is hier gebruikt voor een leesvoorziening die 

meer weg heeft van een leesmuseum.  

 In de Groninger courant verschijnt in 1823 de volgende passage 

over de hoeveelheden leesinstituties in Engeland: 

 

In 1770 waren er niet meer dan 4 leesgezelschappen in de 

hoofdstad, en thans bevinden er zich meer dan honderd; terwijl 

er ongeveer 900 in de overige  gedeelten van het rijk verspreid 

zijn. Bovendien zijn in Engeland tusschen de 1500 en 2000 

leesgezelschappen [book clubs], welke eene menigte boeken 

onder het volk verspreiden en ter vermeerdering van kennis  

bijdragen.7 

 

Uit het citaat wordt het volstrekt niet duidelijk wat het verschil is tussen 

de twee keer genoemde ‘leesgezelschappen’. Op basis van eerder 

onderzoek is te vermoeden dat met de eerste maal dat de term hier is 

gebruikt in plaats van leesgezelschappen leesbibliotheken is bedoeld. 

Om duidelijkheid te verschaffen, zal ik in deze opteren voor een 

ondubbelzinnige set van definities voor de uiteenlopende typen 

leesinstituties. 

Nuancering is daarbij op zijn plaats: contemporaine leden van 

leesinstituties gebruiken de termen voor de verschillende categorieën 

vrijwillige verenigingen vrijelijk. Wat over het algemeen wordt 

aangeduid als leesbibliotheek wordt in Oostenrijks België bijvoorbeeld 

veelal leeskabinet genoemd en literaire genootschappen zijn daar en dan 

in feite doorgaans leeskabinetten. De hierna volgende terminologie doet 

                                                 
6 De Fakkel; of, Bijdragen tot de kennis van het ware, schoone en goede 5 (1829), 

325. 
7 Groninger courant (16-9-1823) 74, 1. In een bijdrage in Nederlandsche 

Staatscourant 131 van 5-6-1827 wordt melding gemaakt dat het aantal 

‘leesgezelschappen en leeshuizen’ inmiddels is opgelopen tot 2000. 
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dus geen recht aan de veelzijdigheid van de toenmalige benamingen voor 

de leesinstituties. De definities zijn nadrukkelijk bedoeld als toepasbaar 

raamwerk voor hedendaags onderzoek, maar daarmee wordt niet 

gepretendeerd de pluriforme historische veelzijdigheid te kunnen vatten. 

Uiteindelijk is gekozen voor een indeling die zowel chronologisch als 

geografisch toepasbaar is. 

De overkoepelende term ‘leesinstituties’ omvat in deze opzet de 

eerder genoemde twee soorten: leesgenootschappen en bibliotheken. 

Leesgenootschappen staan hoofdzakelijk gelijk aan reading societies, 

Lesegesellschaften of Lesevereine en cercles de lecture, cercles littéraire 

of sociétés de lecture. Ze zijn opgezet en worden bestuurd door meerdere 

leden. Leesgenootschappen zijn grofweg te verdelen in twee 

subcategorieën, te weten ‘leesgezelschappen’ en ‘leeskabinetten en 

leesmusea’. De leesgezelschappen vallen grotendeels samen met book 

clubs, Lesezirkel of Lesegesellschaften en cercles de lecture of cercles 

littéraire. In deze leesgezelschappen vormen de leden geen vaste 

boekencollectie, is er geen sprake van een vaste locatie voor 

bijeenkomsten en is de vereniging kleinschalig. De leeskabinetten en 

leesmusea staan voornamelijk gelijk aan subscription libraries, 

Lesebibliotheken of Lesekabinetten en cercles littéraire of sociétés de 

lecture. Dit soort leesgenootschappen is grootschaliger en de leden doen 

wel aan collectievorming, waardoor er veelal een vaste bewaarplaats 

voor de collectie noodzakelijk is. De leden komen ook voornamelijk daar 

bijeen en er wordt ruimte geboden voor gesprekken, discussies en 

voordrachten. 

Chartier onderscheidt als tweede soort leesinstituties de 

bibliotheken, die uiteen vallen in leesbibliotheken en 

winkelbibliotheken. Deze leesbibliotheken en winkelbibliotheken vallen 

grotendeels samen met circulating libraries, Leihbibliotheken en 

cabinets de lecture. Deze leesinstituties kennen veel leden en worden 

doorgaans commercieel geëxploiteerd. Soms beschikken ze over een 

ruimte om te lezen, maar de leden worden in een deel van de gevallen 

ook in staat gesteld de boeken mee naar huis te nemen. Vaak zijn ze 

opgericht door boekhandelaren die hun boeken tegen betaling uitlenen. 

In andere gevallen is de leesbibliotheek de enige bedrijfsvoering. 

Winkelbibliotheken – een term die door tijdgenoten voor zover bekend 

is niet is gebruikt – zijn vergelijkbare initiatieven, maar ze worden 

geëxploiteerd door andere ondernemers dan boekhandelaren. 
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Academische, private en openbare bibliotheken, evenals die van 

organisaties als de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, vallen buiten 

het gekozen onderzoeksveld. De collecties van deze bibliotheken worden 

immers samengesteld door individuen of commissies met persoonlijke 

of ideologische doelen en niet door leden in een vrijwillige vereniging 

(leesgenootschappen) of aan de hand van de (vermeende) smaak van het 

publiek (leesbibliotheken). Literaire of letterkundige genootschappen 

vallen eveneens buiten het schema, aangezien er in deze verenigingen 

naast het lezen of distribueren van boeken nog veel meer activiteiten 

plaats vinden zoals voordrachten en prijsvragen die wel raakvlakken 

hebben met institutionele leescultuur, maar daar toch hoofdzakelijk los 

van staan. Voor de bestudering van het vrijwillig lezen van groepen 

mensen zijn deze bibliotheken en verenigingen dus minder geschikt en 

ze blijven in dit onderzoek daarom buiten beschouwing.  

 

 Leesinstituties Literaire of 

letter-

kundige 
genoot-

schappen 

(sociétés 
littéraire, 

Literarische 

Gesellschaf

ten, literary 

societies) 

 Leesgenootschappen of leesgezelschappen (sociétés 

de lecture, Lesevereine of Lesegesellschaften, reading 

societies) 

Leesbibliotheken 

Nederlands Leesgezelschap 
(ook: leeskring, 

leescirkel) 

Leeskabinet 

 

Leesmuseum Lees-

bibliotheek 

Winkel- 

bibliotheek 

Frans Cercle de 

lecture (ook: 

cercle littéraire) 

Société de lecture 

(ook: cercle de lecture, cercle 

littéraire, chambre de lecture) 

Cabinet de lecture (ook: 

cabinet littéraire) 

Duits Lesegesellschaft 
(ook: Lesezirkel) 

Lesekabinet 
 

Lesebibliothek 

(ook: Museum) 
Leihbibliothek (ook: 
Leihbücherei, Museum, 

soms: 

Winkelleihbibliothek) 

Engels Book club (ook: 

reading circle) 

Subscription library (ook: book 

society, library society) 
Circulating library 

Definitie Kleinschalige 

vereniging, 
boeken in 

eigendom van de 

leden, geen 
collectie-

vorming, geen 

leeszaal, 
hoofdzakelijk 

mannelijk 

leespubliek 

Grootschalige 

vereniging, 
boeken in 

eigendom van 

de leden, 
collectie-

vorming, 

leeszaal, 
hoofdzakelijk 

mannelijk 

leespubliek 
 

Idem, maar 

nog groot-
schaliger. In 

het geval van 

een Duits 
Museum 

veelal op 

initiatief van 
een 

boekverkoper. 

Commerciële initiatieven 

van boekverkopers-
uitgevers of andere 

winkeliers, collectie-

vorming (aan verandering 
onderhevig), in sommige 

gevallen een leeszaal, 

gemengd leespubliek 

Tabel 4: Internationale definities van leesinstituties. 8 

                                                 
8 Deze tabel is in samenwerking met Boudien de Vries tot stand gekomen. 
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III.3 Omvang en sociale samenstelling 

 

III.3.1 West-Europa 

Het ontstaan en de verspreiding van leesgenootschappen, of 

leesinstituties in het algemeen, in de achttiende en negentiende eeuw is 

een internationaal fenomeen.9 Deze vormen van vrijwillige vereniging 

komen vooral voor in West-Europa, maar ze bestaan in die periode ook 

in andere delen van Europa, zoals in Tsjechië, Hongarije, Denemarken, 

Zweden en Finland, evenals in Rusland en in overzeese gebieden, 

waaronder door Europese landen gekoloniseerde landen, zoals de 

Verenigde Staten van Amerika, Canada, Algerije, Suriname, Zuid-

Afrika, Indonesië en op de Antillen.10 Een tijdgenoot is echter niet op de 

                                                 
9 Martin Bachmann, Lektüre, Politik und Bildung. Die schweizerischen 

Lesegesellschaften des 19.Jahrhunderts under besonderer Berücksichtigung des 

Kantons Zürich, Bern etc. 1993, 19. 
10 Z. Šimeček, ‘Frühe literarische Gesellschaftsbildung in den böhmischen Ländern’, 

in: O. Dann red., Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer 

Vergleich, München 1981, 221-238; L. Sziklay, ‘Lesegesellschaften und Akademien 

im Rahmen des nationalen Erwachens der Völker Ostmittel- und Südosteuropas’, in: O. 

Dann red., Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer 

Vergleich, München 1981, 213-220; M. Alexander, ‘Das Beispiel eines russischen 

Diskussions- und Lesezirkels. Die ,Petrašvcy’ 1844-1849’, in: O. Dann red., 

Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer Vergleich, 

München 1981, 239-252; J. van Wijk Roelandszoon, Beknopt aardrijkskundig 

schoolboek voor de jeugd,volgens de nieuwste landverdeeling, Zutphen 1839, 209; 

Friedrich Thaarup, Kopenhagen mit der Umgegend. Besonders zum Nutzen der 

Fremden und als Anleitung fur Sie..., Kopenhagen 1828, 228; H. Östholm, Litteraturens 

uppodling. Läsesällskap och litteraturkritik som politisk strategi vid sekelskiftet 1800 

[Literary cultivation. Reading societies and literary criticism as a political strategy ca. 

1800], Hedemora 2000; Charles Bolton, ‘Circulating Libraries in Boston’, in: 

Contributions to American Library History (1961), 118-126; Edward Stevens, 

‘Relationships of social library membership, wealth, and literary culture in early Ohio’, 

in: The Journal of Library History 16 (1981) 4, 574-594; Noord-Brabander (26-5-1831) 

63, 4; Heather Murray, Come, bright Improvement! The Literary Societies of 

Nineteenth-Century Ontario, Toronto etc. 2002; Albert Erath, Verhaal eener reis naar 

Algiers en van een driejarig verblijf op de Noordkust van Afrika gedurende de jaren 

1831-1834, Groningen 1841, 129; Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de 

Surinaamse literatuur. Deel III. De geschreven literatuur van 1596 tot 1923, 

Paramaribo 2002, 183; Dick Jansen, Niet velen, maar veel. Onderzoek naar het aantal 
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hoogte van leesgezelschappen in Suriname: ‘Deze bestaan in Suriname 

niet: men verlangt er alles voor het vleesch, niets voor den geest’.11 Aan 

een leesgezelschap in ‘Konstantinopel’ ontbreekt het in die tijd nog 

volgens een andere tijdgenoot.12 

 Al in het eerste kwart van de achttiende eeuw worden de eerste 

leesgezelschappen opgericht in Engeland en beginnen boekhandelaren 

met de eerste commerciële leesbibliotheken.13 Ze nemen in aantal toe, 

zodat rond 1800 duizenden leesbibliotheken en leesgenootschappen 

bestaan. In die periode worden ook in Schotland dan bijna 1000 

leesgenootschappen en ongeveer 200 leesbibliotheken opgericht.14 Na 

1825 krijgen deze leesinstituties in beide landen meer concurrentie van 

ideële bibliotheken.15 Het vroege Engelse voorbeeld vindt na 1750 

navolging in Duitsland, waar in de daaropvolgende halve eeuw zeker 600 

leesgezelschappen en leeskabinetten worden opgericht.16 Ook rond 1830 

zijn er nog een vergelijkbaar aantal.17 Op basis van de huidige 

onderzoeksresultaten lijkt de hoogste concentratie daarvan zich in het 

                                                 
leesgezelschappen in Nederland, 1781-1850. Band III, ongepubliceerde 

doctoraalscriptie Universiteit Utrecht 1988, 21-22; J.A. van der Chijs, Proeve eener 

Ned. Indische bibliographie (1659-1870), Batavia 1875, 86, 118, 192, 244; Wim 

Rutgers, Schrijven is zilver, spreken is goud. Oratuur, auratuur en literatuur van de 

Nederlandse Antillen en Aruba, proefschrift Universiteit Utrecht 1994, 78-84. 
11 Marten Douwes Teenstra, De negerslaven in de kolonie Suriname en de uitbreiding 

van het Christendom onder de heidensche bevolking, Dordrecht 1842, 59. 
12 Jan van ’s Gravenweert, Het Noorden en het Oosten. Reisherinneringen, 

Amsterdam 1841, 137. 
13 D. Allan, A Nation of Readers. The Lending Library in Georgian England, London 

2008, 46. 
14 William St. Clair, The Reading Nation in the Romantic Period, Cambridge 2004, 

267. 
15 K.A. Manley, ‘Lounging Places and Frivolous Literature. Subscription and 

Curculating Libraries in the West Country to 1825’, in: John Hinks red., Printing 

Places. Locations of Book Production & Distribution since 1500, Newcastle 2005, 

107. 
16 Jörg Reckmann en Otto Dann, ‘Lesegesellschaften und bürgerliche Gesellschaft im 

18ten Jahrhundert. Probleme der Forschung im europäischen Vergleich’, in: AHF 

Informationen 16 (1978), 1-4. 
17 Jürgen Voss, ‘Eine deutsche Lesebibliothek im Paris des späten 18. Jahrhunderts. 

Neue Beobachtungen und methodische Überlegungen zur Erforschung der deutschen 

Lesegesellschaften’, in: Zeitschrift für historische Forschung 6 (1979), 462. 
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Rijnland te bevinden.18 Het is in de gebieden die onder het bestuur staan 

van verlichte keurvorsten, waar hoofdzakelijk in steden leeskabinetten 

worden opgericht en in de meer rurale gebieden leesgezelschappen. Het 

aantal leesbibliotheken, die ook in de Duitse rijkssteden worden 

geopend, groeit in de negentiende eeuw snel tot een aantal van tussen de 

1500 en 2000.19 Leeskabinetten krijgen na 1800 concurrentie van 

leesmusea, die overal in Duitsland veel leden trekken.20 

Vanaf 1760 worden er in Frankrijk met name leesbibliotheken 

geëxploiteerd. In de vroege negentiende eeuw bestaan er in Parijs 520.21 

Pas tussen 1815 en 1848 kunnen ook andere vormen van 

leesgenootschappen eenvoudiger worden opgericht.22 Toch is er over het 

totale aantal en zeker buiten de grote steden weinig bekend. In 

Zwitserland zijn tot 1820 ongeveer 50 leeskabinetten en 

leesgezelschappen opgericht.23 De toename vangt aan in het laatste 

decennium van de achttiende eeuw en het grootste aantal wordt bereikt 

in de negentiende eeuw. Na 1830 neemt het aantal leesgenootschappen 

een vlucht tot 1860.24 De Oostenrijkse leesgenootschappen die laat in de 

achttiende eeuw ontstaan, worden in 1798 alweer verboden.25 

Leesbibliotheken mogen dan in de steden nog wel bestaan, maar pas na 

1848 kan het aantal echt toenemen.26 Er bestaan weinig leesinstituties in 

                                                 
18 Marlies Prüsener, Lesegesellschaften im achtzehnten Jahrhundert. Ein Betrag zur 

Lesergeschichte. Sonderdruk aus dem Archiv für Geschichte des Buchwesens, Band 

XIII, 1-2, Frankfurt am Main 1972, 412-413. 
19 Alberto Martino, ‘Die deutsche Leihbibliothek und ihr Publikum’, in: Günter 

Häntzschel, Georg Jäger en Alberto Martino red., Literatur in der sozialen Bewegung. 

Aufsätze und Forschungsberichte zum 19. Jahrhundert, Tübingen 1977, 1. 
20 John Ormrod, ‘Bürgerliche Organisation und Lektüre in der literarisch-geselligen 

Vereinen der Restaurationsepoche’, in: John Ormrod, G. Häntzschel en K.N. Renner 

red., Zur Sozialgeschichte der deutschen Literatur von der Aufklärung bis zur 

Jahrhundertwende. Einzelstudien, Tübingen 1985, 126-127. 
21 Françoise Parent-Lardeur, Les cabinets de lecture. La lecture publique à Paris sous 

la Restauration, Paris 1982, 13. 
22 Chartier, ‘Essai de typologie’, 54. 
23 Bernard Lescaze, ‘Lire en Suisse. Un plaisir solitude ou de société entre Lumières 

et Romantisme’, in: Sociétés et cabinets de lecture entre Lumière et romantisme, 

Genève 1995, 11. 
24 Bachmann, Lektüre, Politik und Bildung, 65. 
25 Marlies Raffler, Bürgerliche Lesekultur im Vormärz. Der Leseverein am Joanneum 

in Graz (1819-1871), Frankfurt am Main etc. 1993, 50. 
26 Alberto Martino, ‘ “Lekturekabinette” und Leihbibliotheken’, 120-121. 
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Oostenrijk, in vergelijking met het naburige Zwitserland, maar het kleine 

aantal leesgenootschappen dat wordt opgericht, bestaat uit leesmusea en 

leeskabinetten met een groot aantal leden. 

 

 Sociale samenstelling 

In Duitsland is het lidmaatschap van een leesgezelschap doorgaans 

representatief voor de samenstelling van de midden- en hoge lagen van 

de middenklassen in een stad of dorp. In kleinere plaatsen proberen 

overwegend academici zoals geestelijken, artsen en leraren te fungeren 

als smaakontwikkelaar voor het minder of niet opgeleide volk. In steden 

wordt deze groep juist buitengesloten.27 Boeren en arbeiders komen in 

92% van de Duitse leesgenootschappen uit de 18de eeuw niet voor en 

zodra in leesgenootschappen politiek op veel interesse kan rekenen, 

verdringen mannen de vrouwen.28 Ook in Zwitserland zijn de meeste 

leden van leesgenootschappen de intellectuele leiders van de 

gemeenschap.29 Met betrekking tot de samenstelling van 

leesgenootschappen in Engeland is opgemerkt dat ze uitblinken in 

geografische en sociale diversiteit.30 De leden zijn zeker niet enkel 

academici: ‘The members of the reading societies were the leaders of 

local life, a social, economic, and intellectual elite.’31 

De leden van Duitse leesinstituties zijn afkomstig uit alle rangen 

en standen van de samenleving. Toch zijn leeskabinetten sociaal 

exclusiever en minder toegankelijk, aangezien de contributiekosten daar 

soms wel twee maal zo hoog liggen als in leesgezelschappen.32 In 

Engeland zijn het juist de book clubs die opzettelijk sociale grenzen 

opwerpen door hoge lidmaatschapskosten te rekenen. De verspreiding 

van lectuur in de lagere sociale klassen van Engeland gebeurt dan ook 

niet dankzij leesgezelschappen.33 Deze verspreiding vindt daar plaats in 

de leeskabinetten en leesmusea, waar het sociale zwaartepunt wél in de 

                                                 
27 Prüsener, Lesegesellschaften im achtzehnten Jahrhundert, 385-387. 
28 Robert Galitz, Literarische Basisöffentlichkeit als politische Kraft, Frankfurt am 

Main etc. 1986, 76 en 80. 
29 Barney M. Milstein, Eight Eighteenth Century Reading Societies. A Sociological 

Contribution to the History of German Literature, Bern and Frankfurt 1972, 56–58. 
30 Allan, A Nation of Readers, 35–36. 
31 St. Clair, The Reading Nation, 258. 
32 Prüsener, Lesegesellschaften im achtzehnten Jahrhundert, 415. 
33 St. Clair, The Reading Nation, 249. 
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middenklassen ligt. In Schotse leesgezelschappen zijn daarentegen leden 

vaker uit lagere klassen afkomstig. De sociale verschillen tussen deze 

leesinstituties zijn in Engeland in het kort: waar de book clubs met name 

de bovenste lagen van de middenklasse bedienen, stellen de subscription 

libraries zich meer open voor mensen van een lagere sociale afkomst.34 

In de late 18de eeuw wordt dankzij de verspreiding van leesinstituties in 

de hoogste klassen van de samenleving meer en diverser gelezen, maar 

het fenomeen vindt over het algemeen weinig navolging in lagere 

klassen.35 

 

 
Afbeelding 3: Het leesgezelschap van Birmingham is, voor zover bekend, het enige 

leesgezelschap waarvan een illustratie bestaat. Het betreft hier echter een 

vereniging die veel beter te omschrijven is als een leeskabinet. 

 

                                                 
34 Allan, A Nation of Readers, 46–47. 
35 St. Clair, The Reading Nation, 247. 
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Over het algemeen zijn de leden van Engelse leesgenootschappen 

mannelijk, hoewel er ook een aantal women-only leesgenootschappen 

bestaat.36 In de meeste gevallen erven vrouwen het recht om lid te 

worden van overleden mannelijke leden, maar van sommige 

leesgenootschappen mogen ze zelfstandig lid worden.37 In Essex mogen 

vrouwen zelfs voor de helft van de prijs lid worden van een 

leesgezelschap!38 Het is niet duidelijk of familieleden lid zijn van 

dezelfde leesgezelschappen. ‘But if there were an overlap between the 

female private and the male public sphere within families, it was 

probably limited and unusual.’39 Vrouwen blijven, in alle landen, 

overwegend uitgesloten van leesgenootschappen; zij zijn om hun 

leesbehoefte te bevredigen op leesbibliotheken aangewezen.40 Het lenen 

van boeken in leesbibliotheken faciliteert op die manier het overschrijden 

van sociale nomen. Er bestaat rond 1800 de overtuiging dat vrouwen in 

de samenleving het toonbeeld zijn van goede zeden. Zodra zij in 

leesbibliotheken worden blootgesteld aan losse normen en zeden, tast dat 

de maatschappij als geheel aan. Leesbibliotheken worden echter niet 

enkel bezocht door vrouwen, maar ook door dezelfde sociale groepen als 

die actief zijn in de leesgenootschappen. De kritiek dat leesbibliotheken 

enkel pulp leveren aan vrouwen is dus onterecht.41 

Waar leesgenootschappen voornamelijk een verfijnd publiek 

bedienen, hebben leesbibliotheken veel vaker klanten uit de onderste 

lagen van de samenleving.42 Het ligt voor de hand dat het in de praktijk 

de lezers uit lagere sociale klassen zijn, die niet in staat zijn de contributie 

van leesgenootschappen te betalen en daarom klant worden van 

leesbibliotheken. Wat betreft Frankrijk is een verband gelegd tussen de 

vaker hogere opleiding die de leden van Franse leesgenootschappen 

                                                 
36 Manley, ‘Lounging Places and Frivolous Literature’, 114. 
37 Mark Towsey, Reading the Scottish Enlightenment. Books and their Readers in 

Provincial Scotland, 1750-1820, Leiden 2010, 60–61, 63–65. 
38 K.A. Manley, ‘Rural Reading in Northwest England. The Sedbergh book club, 

1728–1928’ in Book History Journal 2 (1999), 53. 
39 St. Clair, The Reading Nation, 250-252, 260. 
40 M. Stützel-Prüsener, ‘Die deutschen Lesegesellschaften im Zeitalter der 

Aufklärung’, in O. Dann red., Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein 

europäischer Vergleich, München 1981, 325. 
41 Towsey, Reading the Scottish Enlightenment, 98-101. 
42 Martino, ‘Die deutsche Leihbibliothek und ihr Publikum’, 15. 
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hebben genoten, terwijl in leesbibliotheken wordt ingespeeld op de 

behoefte aan vermaak onder alle lagen van de bevolking.43 

Toch voelen ook mensen uit de hogere lagen zich aangesproken 

door het aanbod van leesbibliotheken. In het Duitse Dresden 

bijvoorbeeld haalt een aantal aristocraten en hoge staatsambtenaren 

boeken bij een leesbibliotheek.44 Het blijkt dus niet zo te zijn dat er 

sprake is van een verdeling tussen enerzijds leesinstituties waar serieuze 

literatuur wordt aangeschaft, leden vaker uit een hogere sociale stand 

afkomstig zijn en waar lidmaatschap prestige met zich meebrengt en 

anderzijds leesinstituties waar ontspanningslectuur wordt aangeschaft, 

leden vaker uit een minder hoge sociale stand afkomstig zijn en waar 

lidmaatschap een geringe invloed heeft op het sociale aanzien.45 

In het centrale gedeelte van het Schotse Edinburgh, New Town, 

zijn zelfs een parlementslid, hoogleraren, artsen, bankiers en schrijvers 

leden van een leesbibliotheek. Dat is niet verwonderlijk, want om 

commercieel winstgevend te zijn moeten de leesbibliotheken meer 

aanbieden dan enkel pulp om de serieuze lezers tevreden te houden. In 

de plaatsen waar al veel leesgenootschappen bestaan bieden 

leesbibliotheken wel vaker – met losse normen en zeden geassocieerde – 

romans aan.46 

Leesinstituties zijn wel beschouwd als de echte locatie waar de 

Verlichting heeft plaatsgevonden.47 Dat gebeurt niet alleen binnen de 

kaders van de public sphere, aangezien een aanzienlijk deel van de leden 

van leesgenootschappen zich buiten de grenzen daarvan bevindt,48 zoals 

vrouwen en mensen uit de lagere klassen. Er zijn tienduizenden 

leesinstituties in West-Europa en ze komen diverse groepen lezers 

tegemoet in hun belangstelling voor lectuur. Over het algemeen hebben 

leesgezelschappen in West-Europa hun leden onder de hogere 

                                                 
43 James Smith Allen, ‘The Cabinets de lecture in Paris, 1800–1850’ in The Journal of 

Library History 16 (1981) 1, 206. 
44 Martino, ‘Die deutsche Leihbibliothek und ihr Publikum’, 17. 
45 Georg Jäger en Jörg Schönert, ‘Die Leihbibliothek als literarische Institution im 18. 

und 19.Jahrhundert – ein Problemaufriss’, in: Georg Jäger en Jörg Schönert red., Die 

Leihbibliothek als Institution des literarischen Lebens im 18. und 19.Jahrhundert. 

Organisationsformen, Bestände und Publikum, Hamburg 1980, 19. 
46 Towsey, Reading the Scottish Enlightenment, 103, 109–110. 
47 Allan, A Nation of Readers, 214. 
48 Allan, A Nation of Readers, 224-225, 229. 
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middenklassen, terwijl leesbibliotheken de lagere sociale klassen 

bedienen. Sluit de situatie in Nederland aan bij dit beeld? 

 

III.3.2 Nederland 

Van lang niet alle vormen van leesinstituties is bekend hoe vaak en waar 

ze voorkomen en wie de leden zijn. Van Nederlandse leesgezelschappen 

weten we in dat opzicht relatief veel. Met behulp van onder meer 

intekenlijsten op boeken zijn in Nederland voor de tweede helft van de 

achttiende eeuw aanvankelijk 156 leesgezelschappen geïdentificeerd, 

hoewel het aantal vermoedelijk meer in de buurt van 300 ligt.49 Aan de 

hand van vergelijkbaar bronnenonderzoek is nadien vastgesteld dat er 

tussen 1781 en 1849 waarschijnlijk een minimum aantal van 924 en een 

maximum aantal van 1.629 leesgezelschappen verspreid over heel 

Nederland actief is. Er is een stijgende lijn in het aantal 

leesgezelschappen te constateren tot in de jaren 1830 waarvan de helft 

tot driekwart zich in Holland en Zeeland bevindt.50 Deze cijfers bieden 

geen absolute zekerheid. De conclusies over de toename zijn namelijk 

vooral gebaseerd op het voorkomen van namen van leesgezelschappen 

op intekenlijsten, welke in de tweede helft van de negentiende eeuw 

steeds minder zijn gebruikt door uitgevers. Een groot aantal 

leesgezelschappen is in die periode nog springlevend, maar met behulp 

van intekenlijsten zijn ze dan dus niet meer op te zoeken.51 Dat 

bestudering van intekenlijsten ook vóór 1850 niet alle leesgezelschappen 

in beeld brengt, blijkt bijvoorbeeld uit de klantenboeken van 

boekhandelaar J.J. Tijl uit Zwolle: aanvankelijk zijn voor de gehele 

provincie Overijssel voor de periode 1780-1789 vier leesgezelschappen 

geteld, terwijl Tijl alleen al in Zwolle tussen 1777 en 1787 vijf van deze 

organisaties van lectuur voorziet.52 Hoewel over de precieze cijfers dus 

                                                 
49 P.J. Buijnsters, ‘Lesegesellschaften in den Niederlanden’, in: O. Dann red., 

Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer Vergleich, 

München 1981, 155-156. 
50 Dick Jansen, ‘Uitgerekend op intekening. De kwantitatieve ontwikkeling van het 

leesgezelschap in Nederland, 1781-1850’, in: De negentiende eeuw 14 (1990) 2/3, 

185. 
51 B. de Vries, ‘De roman Lidewijde en de burgerlijke leescultuur. Lezers en 

leesgezelschappen in de negentiende eeuw’, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis 

25 (1999) 2, 129-156. 
52 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 121. 
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onzekerheid bestaat, wordt het leesgezelschap toch tot het meest 

succesvolle type dilettantengenootschap rond 1800 gerekend.53 

Leesmusea nemen in aantal toe na ongeveer 1850, niet in de 

laatste plaats omdat ze voordelen bieden ten opzichte van 

leesgezelschappen. Ze worden vooral opgericht in grote steden als 

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en ook provinciesteden als Haarlem, 

Arnhem, Groningen, Leeuwarden en Leiden. Het grotere aantal leden en 

daardoor hogere bedrag dat aan contributie kan worden geïnd, stelt 

leesmusea in staat meer boeken en tijdschriften aan te bieden.54 Tot laat 

in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn vrouwen, net als in 

leesgezelschappen, ook als lid van grootstedelijke leesmusea uitgesloten. 

Zij richten soms hun eigen leesinstituties op. In het Haarlemse 

Leesmuseum zijn ze overigens wel welkom.55 

Vrouwen kunnen daarnaast terecht bij commerciële 

leesbibliotheken. Daaronder scharen we de winkelbibliotheken (waar 

een kleine collectie boeken wordt uitgeleend door een winkelier in 

andere goederen), zelfstandige leesbibliotheken en 

boekhandelsleesbibliotheken (uitgebaat door een boekhandelaar die, 

mogelijk deels, zijn collectie ook te leen aanbood). Dit onderscheid 

wordt door tijdgenoten niet gemaakt, maar in de praktijk zijn de diverse 

soorten leesbibliotheken wel in te delen aan de hand van deze 

benamingen. Winkelbibliotheken zijn het eenvoudigst van opzet en 

inrichting, maar verder hebben ze nauwelijks sporen achtergelaten. 

Zelfstandige leesbibliotheken richten zich op een wat ontwikkelder 

publiek en boekhandelsleesbibliotheken hebben de brede massa van het 

leespubliek als potentiële klantenkring.56 In theorie zijn de lezers uit 

lagere sociale klassen, die niet in staat zijn de contributie van 

leesgenootschappen te betalen, klanten van leesbibliotheken. Rond 1850 

bestaan er in Leiden in ieder geval vier of vijf van deze leesinstituties.57 

                                                 
53 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 106. 
54 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 125-126. 
55 B.P.M. Dongelmans en B. de Vries,’Het zoeklicht op de lezeres. Bronnen voor het 

onderzoek naar negentiende-eeuwse leescultuur’, in: De negentiende eeuw 25 (2001), 

87. 
56 De Vries, Een stad vol lezers, 330-331. 
57 Bernt Luger, ‘Wie las wat in de negentiende eeuw’, in: Willem van den Berg red., 

Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen, Utrecht 1986, 

64. 
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In Groningen zijn er sinds de jaren 1840 ongeveer vijf leesbibliotheken.58 

Amsterdam kent een veel hoger aantal leesbibliotheken, voor zover 

bekend. Er is een aantal geteld van zeker 55, vermoedelijk overwegend 

verbonden aan boekwinkels.59 In het zuiden en het oosten van het land 

komen commerciële leesbibliotheken weinig voor.60 

 

Leden van leesinstituties 

Wat voor soort mensen bezoeken in de negentiende eeuw een 

leesgezelschap? Zo makkelijk is het niet om lid te worden. 

Leesgezelschappen hanteren in veel gevallen een ballotagesysteem dat 

ervoor zorgt dat lidmaatschap beperkt blijft tot een relatief kleine sociale 

groep. Zo heeft het in 1750 in Leiden opgerichte leesgezelschap ‘Van 

Tienen’ in eerste instantie leden die bekenden van elkaar zijn dankzij hun 

werk voor de Hervormde kerk. In de decennia daarop volgend treden ook 

leden uit andere beroepsgroepen toe, zoals artsen, juristen, regenten en 

hoogleraren.61 Andere leden zijn in toenemende mate afkomstig uit 

gezinnen die in de textielnijverheid hun brood verdienen. Dominees 

spelen in dit leesgezelschap geen sturende rol.62 Een dergelijke rol 

                                                 
58 Harry van der Laan, Het Groninger boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en 

boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw, Assen 2005, 103. 
59 Marja Keyser, ‘Als warme broodjes. Lezers en boeken in Amsterdamse 

winkelbibliotheken in de negentiende eeuw’, in: De negentiende eeuw 24 (2000), 218 

en 223. 
60 Luger, ‘Wie las wat’, 52. 
61 Hannie van Goinga-Van Driel, ‘Nuttig en aangenaam: leesgezelschappen in 18e-

eeuws Leiden’, in: J.A.A.M. Biemans e.a. red., Boeken verzamelen. Opstellen 

aangeboden aan Mr. J.R. de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der 

Rijksuniversiteit te Leiden, Leiden 1983, 165-166, 168-169. 
62 Hannie van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’. Veranderingen in de 

boekdistributie in de Republiek 1720-1800, proefschrift Universiteit van Amsterdam 

1999, 268. Ook Marita Mathijsen vermeldtde geachte voortrekkersrol van dominees 

in leesgezelschappen: ‘Zij oefenden veel invloed uit op de keuze van de te lezen 

boeken.’, in: Marita Mathijsen, ‘Lezen in het verleden’, in: Nederlandse literatuur in 

de romantiek. 1820-1880, Nijmegen 2004, 160. Het moet worden gezegd dat de 

originele tekst van Mathijsen stamt uit 1992, toen de nuancering van Van Goinga-Van 

Driel nog niet was gepubliceerd: Marita Mathijsen, ‘Lezen in het verleden’, in: Jef 

van Gool, Frank Hockx en Dick Welsink red., Handleiding voor leeskringen, Den 

Haag 1992, 9-19. 



 

   

 

- 119 - 

krijgen ze in diverse studies wel toegedicht.63 Het komt ook zeker voor, 

zoals deze passage uit Sterk in leed. Een familieroman van Jacoba 

Berendina Zwaardemaker-Visscher illustreert: 

 

Maar als ik dan weer bedenk, wat onze nieuwe dominee vertelde 

van de romans, die hij voor ons leesgezelschap kiest, heel ander 

soort dan die Clara’s vader er in deed, dan word ik weer bang. Ik 

vind ’t een vreemde keuze die hij doet, zulke akelige Fransche 

boeken, je wordt er wee van, ik wil ze niet meer lezen, maar hij 

roemt ze hemelhoog, dat is nu intense Kunst, zegt hij […].64 

 

De Nederlandse adel en regentenaristocratie nemen niet actief deel aan 

de achttiende-eeuwse leesgezelschappen; zij beschikken vaker over een 

privébibliotheek. Om zich te verzekeren van een constante levering van 

lectuur is een leesgezelschap voor hen niet nodig. De lagere klassen zijn 

in reguliere leesgezelschappen evenmin vertegenwoordigd, zo is het 

vermoeden, maar wel in politiek geëngageerde Patriotse 

‘leesgezelschappen’.65 

Het lijkt er op dat dat achttiende-eeuwse leesgezelschappen 

vooral een zaak zijn van de hogere burgerij, de hogere segmenten van de 

middenklassen. De contemporaine literatuur bevat echter aanwijzingen 

dat er leesgezelschappen zijn die bestaan uit smeden, metselaars en 

andere ambachtslieden.66 In en rondom Zwolle zijn er rond 1800 in ieder 

geval vier leesgezelschappen met ambachtslieden en bakkers, hoewel bij 

gebrek aan bronnen niet met zekerheid uitspraken zijn te doen over de 

inkomensklasse en daarvan afhankelijke sociale positie van deze 

personen.67 Aan de hand van de bestudering van een aantal Leidse 

                                                 
63 P.J. Buijnsters, ‘Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e eeuw’, in: idem, 

Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen, Utrecht 1984, 

185; vgl. J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘The ability to select. The growth of the 

reading public and the problem of literary socialization in the eighteenth and 

nineteenth centuries’, in: Douwe Fokkema en Ann Rigney red., Cultural 

participation. Trends since the Middle Ages, Amsterdam etc. 1993, 60. 
64 Francina Berendina Zwaardmaker-Visscher, Sterk in leed. Een familieroman, 

Schoonhoven 1894, 69. 
65 Buijnsters, ‘Nederlandse leesgezelschappen’, 189 en 191. 
66 Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 298. 
67 Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 281; Vgl. Brouwer, Lezen en schrijven 

in de provincie, 161-162. 
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leesgezelschappen is geconcludeerd dat sommige van deze leesinstituties 

in zekere mate een nieuw lezerspubliek bedienen: in het geval van het 

Leidse leesgezelschap ‘Van Tienen’ de lagere inkomensgroepen van de 

brede burgerij. Dit nieuwe lezerspubliek is dan weer niet terug te vinden 

bij het eveneens Leidse ‘Miscens Utile Dulci’.68 

In de eerste helft van de negentiende eeuw worden de 

leesgezelschappen een stuk exclusiever in vergelijking met hun 

achttiende-eeuwse voorlopers. ‘Gaandeweg de jaren twintig en dertig 

van de negentiende eeuw werden vrouwen buitengesloten en de leden 

van de kleine burgerij waren niet langer welkom.’69 In 

leesgenootschappen, hoofdzakelijk in steden, hebben leden met name 

een intellectueel of artistiek beroep: lokale notabelen, beoefenaren van 

vrije beroepen, welgestelde kunstenaars en predikanten, en tot slot 

onderwijzers en boekhandelaren. Kooplieden en fabrikanten voelen zich 

niet aangetrokken.70 De sociale samenstelling van ‘Miscens Utile Dulci’ 

is in de periode 1830-1840 echter niet veel anders dan een halve eeuw 

eerder. De leden zijn met name afkomstig uit de hogere burgerij, onder 

wie hoogleraren voor wie de universiteitsbibliotheek blijkbaar niet goed 

genoeg geoutilleerd is, advocaten, ambtenaren, geestelijken, uitgevers en 

officieren.71 Er bestaan ook leesgezelschappen waarvan de leden 

voornamelijk familiebanden hebben.72 Onder de leden van een 

leesgezelschap in het Groningse dorp Leens bevinden zich ook een 

dagloner en een marskramer. De aanwezigheid van deze beroepsgroepen 

maakt duidelijk dat leesgezelschappen – in ieder geval buiten de grote 

steden – de mogelijkheid bieden om verschillende sociale groepen toe te 

laten.73 

                                                 
68 Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 282-283. 
69 B. de Vries, ‘Lezende burgers. Cultuuridealen en leespraktijk in burgerlijke kringen 

in de negentiende eeuw’, in: Stijlen van burgers. Groniek 40 (2007) 175bis, 52. 
70 De Vries, ‘Lezende burgers’, 54. 
71 Peter van Zonneveld, ‘Het leesgezelschap Miscens Utile Dulci’, in: J.A.A.M. 

Biemans e.a. red., Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr J.R. de Groot 

bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden, Leiden 1983, 349-

350. 
72 B.P.M. Dongelmans, ‘Over intekenaren, kopers en lezers. Een zoektocht naar het 

Leesgezelschap te Nieuwenhuis’, in: De negentiende eeuw 14 (1990) 2/3, 201. 
73 Arnold Lubbers, ‘Lezen in Leens tussen 1815 en 1830. Over boeken en hun lezers 

tussen verlichting en vaderlandsliefde’, in: De Boekenwereld 26 (2010) 5, 288. 
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Welke groepen zien we verder terug onder de leden van 

leesgezelschappen? In de Leeuwarder courant suggereert men dat de 

leden in Dokkum – en in het verlengde daarvan elders eigenlijk ook – in 

ieder geval niet tot de elite behoren: ‘[…] voor den zoogenaamden 

gemeenen man, die den algemeenen leeslust onderhoudt, gelijk niet 

minder, dan op andere plaatsen zulks geschiedt door bijzondere 

leesgezelschappen.’74 Het leesgezelschap in Leens bijvoorbeeld, zo blijkt 

uit eerder onderzoek, heeft leden onder bijna alle lagen van de bevolking 

met uitzondering van de elite.75 Het leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig 

Besteed’ in Oude Bildtzijl in de provincie Friesland heeft eveneens leden 

afkomstig uit diverse beroepen. Zo zijn er onder meer een kastelein, een 

landbouwer, een oud-zeevaarder, een schoolhoofd, een rijksambtenaar, 

een slager, een verver, een bakker, een timmerman, een advocaat in ruste, 

een schoenmaker en een smid onder de leden te vinden.76 Ook in het 

Zeeuwse IJzendijke is de samenstelling divers. Daar blijkt ongeveer een 

derde van de leden werkzaam te zijn in de landbouw en verder zijn er 

ambtenaren, ambachtslieden, predikanten en medici lid.77 Het lijkt er in 

ieder geval op dat er vaak onderwijzers lid zijn van leesgezelschap. In 

een ingezonden brief naar tijdschrift De wekker laat een onderwijzer ‘uit 

den achterhoek van Gelderland’ weten dat hij ‘zoo als vele onderwijzers 

ten platten lande, bestuurder is van een leesgezelschap in zijn dorp.78 

Zoals eerder aangegeven vindt in de eerste helft van de 

negentiende eeuw in het leesgezelschap van Leens tot op zekere hoogte 

sociale grensoverschrijding plaats. In de tweede helft van de negentiende 

eeuw zien we een vergelijkbare situatie in het grotere Haarlemse 

Leesmuseum. Hoewel eerst gevestigde burgers uit de lokale elite lid zijn, 

sluiten zich later intellectueel georiënteerde mensen uit de 

middengroepen aan zoals onderwijzers en predikanten.79 

                                                 
74 Leeuwarder courant (2-3-1830), 2. 
75 Lubbers, ‘Lezen in Leens’, 288.  
76 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 342-13 Verzameling H. Sannes; 

20 Afschriften van testamenten, genealogische aantekeningen, aantekeningen 

betreffende en ledenlijst van het leesgezelschap ‘Ledige uren nuttig besteed’ te Oude 

Bildtzijl. 
77 A.F. Franken, ‘“Liefde voor waarheid en deugd”. Een leesgezelschap te IJzendijke, 

1807-1864’, in: Geleefde tijd (1995), 116. 
78 De wekker; weekblad voor onderwijs en opvoeding 2 (14-3-1845) 11, 4. 
79 De Vries, Een stad vol lezers, 118. 
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De achtergronden van de leden van leesgezelschappen blijkt 

buitengewoon divers te zijn, zo toont ook het onderzoek naar de 

kwantitatieve ontwikkeling van het leesgezelschap in Nederland tussen 

1781 en 1850 op basis van een veelvoud aan naamlijsten van boeken en 

archivalia van leesgezelschappen.80 Zo zijn er onder meer het 

‘Heerenleesgezelschap’, de ‘Rooms-Katholieke Leescirkel’, het 

leesgezelschap van ‘jonge dochters’, ‘jongelingen’ of ‘bejaarden’, het 

‘medicinaal leesgezelschap’, het ‘Leesgezelschap van Hoogduitsche 

godgeleerde tijdschriften’, het ‘Leesgezelschap van den Ring’ en het 

leesgezelschap van Borger en Gasselter Nieuwveen. Op basis van de 

naamgeving van leesgezelschappen kunnen we voorzichtig concluderen 

dat voorkeuren voor onder meer literatuur, geslacht, leeftijd, religie of 

woonplaats mogelijk bepalende factoren zijn voor aansluiting bij of 

oprichting van een leesgezelschap.81 

 

 Geografische verspreiding van leesinstituties 

Voor het onderzoek naar de kwantitatieve ontwikkeling van 

leesgezelschappen zijn intekenlijsten van boeken onderzocht met daarop 

de namen van meer dan 100.000 individuen en verenigingen. Van dat 

aantal is nog geen 3%, in totaal 3.107, een leesgezelschap. Aan de hand 

van de resultaten van het onderzoek is beredeneerd dat er een minimum 

aantal van 924 en een maximum aantal van 1.629 leesgezelschappen 

verspreid over heel Noord-Nederland actief is tussen 1781 en 1849. Na 

differentiatie op decennium en plaats, blijkt dat het aantal 

leesgezelschappen tot in de jaren 1830 een stijgende lijn vertoont, 

behalve in de provincie Limburg waar op twee na géén 

leesgezelschappen zijn ontdekt. De helft tot driekwart van de 

leesgezelschappen bevindt zich in Holland en Zeeland. Een kwart tot een 

derde van de leesgezelschappen is gevestigd in Utrecht, Gelderland, 

Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. Minder dan 5% van de 

getelde leesgezelschappen komt uit Limburg en Noord-Brabant.82  

                                                 
80 Jansen, Niet velen, maar veel (een artikel over dit onderzoek van zijn hand 

verscheen in De negentiende eeuw: Dick Jansen, ‘Uitgerekend op intekening. De 

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

negentiende eeuw 14 (1990) 2/3, 181-188. 
81 Jansen, ‘Uitgerekend op intekening’, 182. 
82 Jansen, ‘Uitgerekend op intekening’, 185. 
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Daarbij moet wel worden aangetekend dat de ramingen 

voortvloeiend uit het onderzoek waarschijnlijk te laag uit vallen, aldus 

Jansen. Hij vergelijkt de telling van het aantal leesgezelschappen in 

Groningen met cijfermateriaal uit een enquête van de provinciale 

onderwijscommissie gehouden onder schoolmeesters in de provincie 

Groningen in 1828. Daarin krijgen schoolmeesters in de provincie 

zeventien vragen voorgelegd over onder andere natuurlijke, historische 

en culturele wetenswaardigheden over de directe omgeving, met als doel 

om uit de antwoorden een leerboek voor scholieren samen te stellen. Een 

van de vragen is of er leesgezelschappen in de omgeving zijn. Het aantal 

leesgezelschappen dat op basis van de enquête is vast te stellen blijkt in 

Groningen zes maal hoger te liggen dan op basis van de intekenlijsten is 

vermoed. Misschien geldt deze verzesvoudiging voor alle provincies.83 

Dan zou het dus wellicht niet over honderden, maar over duizenden 

kleine organisaties gaan met in totaal tienduizenden leden. In plaats van 

271 leesgezelschappen, zouden er dan gemiddeld jaarlijks 1.626 

leesgezelschappen in Noord-Nederland te tellen zijn! 
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1810

-

1819 

18 6 4 16 0 10 43 10 12 24 74 219 

1820

-

1829 

34 17 7 22 1 9 57 18 16 26 112 297 

1830
-

1839 

30 13 10 26 1 13 59 22 17 29 100 323 

Tabel 5: Het aantal leesgezelschappen volgens de naamlijsten der intekenaren in 

het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tussen 1810 en 1840. 84 

                                                 
83 Jansen, ‘Uitgerekend op intekening’, 186. Het schoolmeesteronderzoek wordt 

uitvoerig geanalyseerd in: P.Th.F.M. Boekholt en J. van der Kooi red., Spiegel van 

Groningen: over de schoolmeesterrapporten van 1828, Assen 1996. 
84 Selectie van drie decennia uit de gegevens gepresenteerd door Jansen in 

‘Uitgerekend op intekening’, 185. 
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Tabel 5 laat zien hoe de aantallen leesgezelschappen per provincie flink 

sterk uiteenlopen. Wat zeggen deze cijfers over de verspreiding van 

leesgezelschappen in Noord-Nederland? Het beeld dat uit de cijfers 

ontstaat, is dat leesgezelschappen tussen 1815 en 1830 voornamelijk 

voorkomen in Zuid-Holland en Noord-Holland en in mindere mate ook 

in Friesland, Zeeland en Gelderland.85 De beperkte aanwezigheid van 

leesgezelschappen in Noord-Brabant en Limburg op Noord-Nederlandse 

intekenlijsten wordt waarschijnlijk mede bepaald door de mogelijkheid 

die zij hebben om hun lectuur bij boekhandelaren in Zuid-Nederland of 

Duitsland af te nemen. Het aantal leesgezelschappen in deze provincies 

is in alle waarschijnlijkheid dus te laag geschat. Dat toch ook in Limburg 

leesgezelschappen een bekend verschijnsel zijn, blijkt uit een bijdrage 

van de permanente commissie van de Maatschappij van Weldadigheid 

voor de Zuidelyke Provincien, residerend in Brussel, in Journal de la 

province de Limbourg. De bijdrage is gericht aan de leden van de 

subcommissie van de maatschappij in Maastricht. Om nuttige 

huishoudkundige kennis te verspreiden, heeft de maatschappij het plan 

opgevat om een publicatie uit te geven en ze roept de Maastrichtenaren 

op om intekenaren te werven, onder meer in openbare plaatsen en 

leesgezelschappen.86 

 Toch blijft de vraag: wordt er zuidelijker minder gelezen? Is het 

lezen wellicht standsgebonden of voorbehouden aan groepen met 

specifieke levensovertuigingen? Of houdt het alfabetiseringsniveau van 

de bevolking wellicht verband met de regionale verschillen? De 

gegevens over alfabetisering en onderwijsdeelname uit hoofdstuk I 

geven een begin van een antwoord. 

  

                                                 
85 Het baseren van de kwantitatieve ontwikkeling van leesgezelschappen op 

intekenlijsten is problematisch: De leesgezelschappen zijn geïdentificeerd met behulp 

van intekenlijsten, terwijl het goed denkbaar is dat een veelvoud aan 

leesgezelschappen niet intekent op werken, maar deze uitsluitend of voornamelijk 

direct in de boekhandel aanschaft. Het is verder niet uit te sluiten dat de praktijk van 

intekenen in het westen van Nederland een meer gangbare praktijk is, hoewel de hoge 

aantallen leesgezelschappen in Friesland en Gelderland deze kanttekening nuanceren. 

Wel is bekend dat intekenlijsten in de negentiende eeuw in toenemende mate een 

achterhaalde vorm van marktverkenning zijn en dat levert ook vertekening van de 

gegevens op, zo heeft Boudien de Vries beargumenteerd. 
86 Journal de la province de Limbourg (17-7-1822) 165, 3-4. 
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1810

-

1819 

8,2 2,7 1,8 7,3 0 4,6 19,6 4,6 5,5 11 33,8 

1820

-
1829 

11,5 5,7 2,4 7,4 0,3 3 19,2 6,1 5,4 8,8 37,7 

1830

-

1839 

9,3 4 3,1 8,1 0,3 4 18,3 6,8 5,3 9 31 

Tabel 6: Procentuele verdeling van leesgezelschappen in Noord-Nederland in het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tussen 1810 en 1840. 

 

Hoewel de onderwijsdeelname en alfabetiseringsgraad in Groningen en 

Drenthe hoog zijn, bevinden zich in die provincies in de periode tussen 

1810 en 1829 bij benadering slechts 2% en 4% van het totale aantal 

leesgezelschappen. De in de inleiding reeds aangehaalde percentages 

over onderwijsdeelname, waaruit blijkt dat vooral in Groningen, 

Friesland, Drenthe en Overijssel een bovengemiddelde deelname van 

leerlingen aan het lager onderwijs is, biedt daarvoor eveneens geen 

aanknopingspunten. Hoewel in Friesland er wellicht een positieve 

invloed is geweest, lijkt daar met betrekking tot Groningen, Drenthe en 

Overijssel nauwelijks sprake van te zijn. Een hoge graad van 

alfabetisering lijkt dus niet van invloed te zijn geweest op het aantal 

leesgezelschappen. Wellicht is het lagere aantal leesgezelschappen in die 

provincies simpelweg te verklaren door de geringe bevolkingsomvang in 

die provincies? 

Het relatief lage schrijf- en dus ook leesvaardigheidpercentage in 

de provincies Limburg en Noord-Brabant biedt mogelijk wél een 

verklaring voor het geringere percentage van het aantal 

leesgezelschappen aldaar, hoewel ze, zoals hiervoor al aangegeven, ze 

mogelijk in deze cijfers buiten beschouwing zijn gebleven omdat ze 

buiten Noord-Nederland hun lectuur kunnen aanschaffen. 
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Opvallend hoge cijfers in Tabel 6 zijn met name van betrekking 

op de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Ondanks dat in zowel 

Friesland als Noord-Holland het schrijfvaardigheidpercentage tussen de 

70% en 80% ligt, bevinden zich in Noord-Holland aanzienlijk meer 

leesgezelschappen dan in Friesland. Zuid-Holland spant in dit overzicht 

de kroon. Het schrijfvaardigheidpercentage in die provincie ligt dan wel 

‘slechts’ tussen de 60% en 70%, maar er bevindt zich bij benadering 

maar liefst 36% van het totale aantal leesgezelschappen in Noord-

Nederland. De mate van alfabetisering biedt dus geen eenduidige 

verklaring voor het al dan niet voorkomen van leesgezelschappen in een 

provincie. Is er dan wellicht een verband tussen het regionale aantal 

leesgezelschappen en de bevolkingsdichtheid? 

 

Afbeelding 4: Bevolkingsdichtheid van Nederland in 1830 na de afscheiding van 

België. 
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In 1830 is de bevolkingsdichtheid in Nederland het hoogst in gemeentes 

in de provincies Noord- en Zuid-Holland, zoals op Afbeelding 4 te zien 

is aan de donkerrode kleur van diverse gemeentes daar. Met name de 

hoge bevolkingsdichtheid rondom de steden Amsterdam, Den Haag en 

Rotterdam springt in het oog. In deze twee provincies komen 

leesgezelschappen het meeste voor. Zijn leesgezelschappen dan wellicht 

een typisch stedelijk verschijnsel? Als dat zo is, zou dat naast een 

verklaring voor de verschillen in verspreiding, eveneens een mogelijke 

verduidelijking bieden voor de sociale opmaak van het ledenbestand van 

leesgezelschappen tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het vermoedelijk de hogere 

segmenten van de middenklassen zijn en delen van de elite, waaruit de 

leden van leesgezelschappen afkomstig zijn, maar dit geldt met name 

voor de steden.87 In dorpen en kleine stadjes is men in leesgezelschappen 

waarschijnlijk iets minder kieskeurig ten aanzien van de sociale 

achtergrond van de leden, aangezien een kapitaalkrachtige elite soms 

gewoonweg ontbreekt.88 Wat is de sociale achtergrond van de leden van 

leesgezelschappen tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden? 

 

Leden van leesgezelschappen ten opzichte van de totale 

bevolking van Noord-Nederland 

Tussen 1815 en 1830 heeft Noord-Nederland tussen de 2,1 en 2,3 miljoen 

inwoners. We hadden al gezien dat er in de periode van 1810 tot 1829 

gemiddeld, volgens de laagste ramingen, op enig moment 271 

leesgezelschappen actief zijn. Op basis daarvan is te concluderen dan er 

voor elke 8.487 Noord-Nederlanders een leesgezelschap bestaat, waarbij 

ik in deze berekening ervan uitga dat mensen niet bij meerdere 

leesgezelschappen een lidmaatschap hebben. Het komt echter wel voor 

dat mensen bij andere genootschappen zijn aangesloten,89 maar gezien 

het specifieke doel dat een leesgezelschap dient, is het onwaarschijnlijk 

dat leden tegelijkertijd bij meer dan één leesgezelschap zijn aangesloten. 

Als we de eerder genoemde verzesvoudiging in deze berekening 

                                                 
87 Murk van der Bijl, Leeslust baart kunde. 200 jaar leesgezelschap in Alkmaar, 

Alkmaar 1993. 
88 De Vries, ‘Lezende burgers’, 53. 
89 Zoals blijkt uit het onderzoek naar kasboeken door Brouwer in Lezen en schrijven 

in de provincie, 179-182. 
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meenemen, dan is er zelfs voor elke 1.414 Noord-Nederlanders een 

leesgezelschap! 

Aan de hand van nagelaten notulen van verschillende, 

geografisch verspreide leesgezelschappen is vast te stellen dat het 

gemiddelde ledenaantal van dergelijke organisaties tussen de twintig en 

dertig leden bedraagt. Dat betekent dat op enig moment tussen de 5.420 

en 8.130 Noord-Nederlanders lid zijn van een leesgezelschap. Dat is 

tussen de 0,2 en 0,4% van de totale bevolking: op het eerste gezicht lage 

percentages. In het geval van verzesvoudiging hebben we het over tussen 

de 32.530 en 48.780 leden en zijn de percentages 1,2% en 2,4% 

De ledenbestanden van leesgezelschappen zijn echter 

voortdurend aan verandering onderhevig. Elk jaar melden zich leden af 

en aan. In Leens bijvoorbeeld zijn er in de periode 1815-1830 101 

verschillende leden te identificeren. Als deze praktijk gangbaar is voor 

leesgezelschappen, dan zijn er tussen 1815 en 1830 minimaal 27.371 

Noord-Nederlanders tijdelijk lid geweest van leesgezelschappen. Dat is 

minimaal 1,2% van de totale bevolking. Wederom liggen de cijfers hoger 

in het geval van de verzesvoudiging. Het gaat in dat geval om minimaal 

164.226 leden van leesgezelschappen en dat is 7,2% van de totale 

bevolking. 

Afgezet tegen het ‘leesvaardige’ deel van de Noord-Nederlandse 

bevolking, valt het percentage nog hoger uit. Zuigelingen, gevangenen 

en mensen met een visuele of verstandelijke beperking behoren immers 

ook tot bevolking, hoewel we van deze groepen mogen aannemen dat zij 

niet in staat zijn of toegestaan zijn deel te nemen aan leesgezelschappen. 

Het percentage leden van leesgezelschappen onder alle potentiële lezers 

lijkt dan ook hoogstwaarschijnlijk hoger uit te komen. 

In welke sociale laag moeten we de leden van leesgezelschappen 

met name zoeken? Tabel 7 laat een grove verdeling zien in sociale lagen 

van de Noord-Nederlandse samenleving. Onder de grote burgerij vallen 

onder meer regenten, hoge staatsfunctionarissen, bankiers en academici. 

De kleine burgerij bestaat uit onder meer winkeliers, zelfstandige  

ambachtslieden en onderwijzers. Werklieden zijn actief in de 

landbouw, ambachten en fabrieken. Onder de categorie arbeiders en 

proletariaat vallen tijdelijk of permanent bedeelden en bedelaars. 

 In een recensie uit De vriend des vaderlands over Leerboek der 

Aardrijkskunde van J.G.F. Cannabich, uit het Duits in het Nederlands 

vertaald door Jan F. Wap, wil de recensent een aantal 
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‘onnauwkeurigheden’ 

ophelderen. In het 

leerboek geeft 

Cannabich aan dat er 

bijna geen dorp in 

Nederland is waar geen 

leesgezelschap bestaat. 

Dat is volgens de 

recensent enkel waar 

als er vermogende 

protestanten wonen. 

‘Anders is het in vele 

andere dorpen, waar 

het hier bedoelde lezen, 

onder de landlieden 

vooral, niet wordt 

aangemoedigd.’90 

Uit de 

beschikbare gegevens 

van leesgezelschappen 

zoals te lezen is van 

pagina 119 tot 121 kan 

voorzichtig worden opgemaakt dat in ieder geval een deel van de leden 

van leesgezelschappen in kleine steden en dorpen in de categorie kleine 

burgerij zijn in te delen. Dit is in tegenspraak met eerdere bevindingen 

van De Vries.92 23% van de Noord-Nederlandse bevolking, oftewel 

maximaal 529.000 mensen zijn gerekend tot de kleine burgerij. De grote 

burgerij, waar de – naar verwachting enigszins vermogende – leden van 

leesgezelschappen uit steden waarschijnlijk hoofdzakelijk uit afkomstig 

zijn, is 3% van de bevolking, oftewel maximaal 69.000 mensen. Het 

totale deel van de bevolking waaruit potentiële leden voor 

leesgezelschappen vooral gerekruteerd kan worden, zou zo uitkomen op 

                                                 
90 De vriend des vaderlands; een tijdschrift toegewijd aan den roem en de welvaart 

van Nederland en in het byzonder aan de hulpbehoeftigen in hetzelve 12 (1834), 923. 
91 Vrij naar J.J. Giele en G.J. van Oenen, ‘Theorie en praktijk van het onderzoek naar 

de sociale stucturen’, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (1976) 2, 167-186, 

overgenomen uit: Knippenberg en De Pater, Eenwording, 33. 
92 De Vries, ‘Lezende burgers’, 52. 
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Grote burgerij 6 2 3 

Kleine burgerij 35 18 23 

Zelfstandige boeren 1 33 24 

Werklieden 39 12 20 

Arbeiders en proletariaat 20 36 31 

Tabel 7: De sociale structuur van de samenleving 

rond 1850 in procenten.91 
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598.000 Noord-Nederlanders. Op basis van de eerder geschatte aantallen 

van 5.420 en 8.130 leden van leesgezelschappen in de periode tussen 

1815 en 1830, zou dat betekenen dat tussen de 0,9% en 1,4% van de 

mogelijke lezers lid is van een leesgezelschap. Het hoger geschatte aantal 

van 27.371 leden is 4,6% van het volgens bovenstaande beredenering 

aantal potentiële leden. In het geval van het zesvoudige aantal – en dat is 

dus het positiefste geval – is maar liefst 27,6% van het potentiële 

leespubliek op enig moment lid van een leesgezelschap! 

 In steden maken de grote en kleine burgerij samen 41% van de 

bevolking uit, op het platteland betreft dit slechts 20%. Potentiële leden 

voor leesgezelschappen zijn dus in hogere mate in steden te vinden. Dit 

biedt een mogelijke verklaring voor de hogere aantallen 

leesgezelschappen in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Kort 

gezegd: leesgezelschappen zijn hoofdzakelijk een stedelijk cultureel 

verschijnsel, vanwege de hogere vertegenwoordiging van kleine burgerij 

aldaar, hoewel de verenigingsvorm overal in Noord-Nederland 

voorkomt. Dat leesgezelschappen zeker niet alléén bestaat uit mensen uit 

de kleine burgerij laten de wetten van het leesgezelschap van Tholen 

zien. Daar is bepaald dat bij elke maandelijkse vergadering een gulden 

wordt betaald aan de dienstbode van het huis waar de vergadering wordt 

gehouden. Dit impliceert dat de leden een behoorlijke mate van welvaart 

genieten.93 

Het lijkt erop dat onderzoek naar leesgezelschappen inzicht biedt 

in de leescultuur van een gecombineerde groep mensen uit zowel de 

grote als de kleine burgerij. Dat zou een aanvulling zijn op resultaten van 

eerder onderzoek naar leesvoorkeuren en leesgedrag en dat voornamelijk 

informatie biedt over de boekconsumptie van de grote burgerij.94 Al 

eerder is de vraag gesteld of plattelandsleesgezelschappen een andere 

invulling aan hun burgerschap geven dan stadsleesgezelschappen.95 De 

wetten en reglementen van alle leesgezelschappen bij elkaar beschouwd 

kunnen hier mogelijk meer duidelijkheid over verschaffen. 

 

 

                                                 
93 Wetten voor het leesgezelschap te Tholen, onder de zinspreuk Tot nut en 

ontspanning, Dordrecht 1817, 9. 
94 Zoals gesteld door De Vries in ‘Lezende burgers’, 62. 
95 Hilde Krips-van der Laan, ‘Leesgezelschappen in Groningen verkend’, in: 

Historisch Jaarboek Groningen (2004), 48. 
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III.3.3 België 

Over leesinstituties in België weten we weinig. Toch is zeker dat in de 

tweede helft van de achttiende eeuw ook daar literaire clubs en 

genootschappen worden opgericht. Boekhandelaren en drukkers openen 

op Franse leest geschoeide leesbibliotheken, die leeskabinetten worden 

genoemd. Henri Le Page opent er bijvoorbeeld een te Gent in 1784, R. 

Gambar een te Kortrijk in 1787, J. Michel een te Leuven in 1788 en Jan 

Bogaert een te Brugge eveneens in 1788. Rond dezelfde tijd ontstaan 

democratisch gestructureerde literaire patriottische vennootschappen in 

Namen, Gent, Mechelen, Brugge, Oostende, Aalst, Brussel en 

Antwerpen tussen 1779 en 1793. Het zijn hoofdzakelijk mensen van adel 

en gegoede burgers die in een lokaal met een bibliotheek samenkomen 

om boeken, tijdschriften en kranten te lezen en te bespreken. Dit zijn de 

eigenlijke leeskabinetten. In Brugge bestaat zo sinds 1786 de ‘Société 

littéraire’, met een sociaal exclusieve rekrutering. De leden zijn 

enthousiaste volgelingen van de Verlichting, wat onder meer tot uiting 

komt in hun steun aan hervormingen als het invoeren van kosteloos 

onderwijs en het afschaffen van de belasting op verbruiksgoederen.96 

Op de intekenlijsten van in Nederland gedrukte boeken komen 

namen van enkele Belgische leesgezelschappen voor, maar van de aard 

en omvang van deze vorm van leesinstituties daar is hoegenaamd niets 

bekend. In het algemeen is de ontwikkeling van de zuidelijke 

genootschapscultuur lange tijd gereguleerd door de overheid. Het 

vermoeden is dat de katholieke kerk in de weg staat van deze 

ontwikkeling door een sterk stempel te drukken op maatschappelijke 

functies – zoals armenzorg – die in Nederland door burgerlijke 

verenigingen ter hand zijn genomen.97 In de periode van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden, als Nederland en België samen zijn 

gevoegd, worden wederom initiatieven ontplooid in de vorm van 

letterkundige genootschappen, die sterk lijken op de in Nederland sterker 

                                                 
96 Michèle Mat, ‘Boeken, ideeën, genootschappen in het Oostenrijkse “België”’, in: C. 

Billen et al. red., Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de 

Oostenrijkse Habsburgers, Brussel 1987, 259-261. 
97 Weijermars, Stiefbroeders, 148. 
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ontwikkelde genootschapscultuur.98 Een voorbeeld daarvan is het 

Mechelse cijferkundige genootschap ‘Konst baert Roem’.99  

Verder richt de literator, drukker en uitgever Cornelius Martinus 

Spanoghe in 1788 in Antwerpen een ‘leeskundig genootschap’ op. In 

feite is dat genootschap een leesbibliotheek. Daarnaast is er in 

Antwerpen het cabinet littéraire gevestigd, eveneens een 

leesbibliotheek, van de Fransman Charles-Médard Carpen. Carpen biedt 

maandabonnementen aan, zodat in theorie lezers die slechts kortstondig 

in Antwerpen verblijven boeken bij hem kunnen lenen. Toch heeft hij in 

zijn reglementen expliciet opgenomen dat het lidmaatschap niet door 

reizigers kan worden aangegaan. Onder de titels die Carpen aanbiedt, 

heeft slechts één titel de Zuidelijke Nederlanden als onderwerp. 

Vermoedelijk richt hij zich met zijn leesbibliotheek vooral op 

neergestreken Franse ambtenaren.100 

Hoewel we over de sociale achtergrond van de leden van de 

Belgische leesinstituties niet zijn geïnformeerd, is op basis van het 

onderzoek in andere West-Europese landen wel een vermoeden uit te 

spreken. Aangezien in België de leesgenootschappen nauwelijks 

voorkomen, moeten de Belgen voor de bevrediging van hun 

leesbehoeften hoofdzakelijk aankloppen bij leesbibliotheken. Het ligt 

voor de hand dat deze leesbibliotheken dus worden bezocht door mensen 

uit zowel de hogere als de lagere sociale lagen van de bevolking. Dit 

vermoeden kan worden ondersteund door de aangeboden lectuur te 

onderzoeken: als leesbibliotheken inderdaad door een sociaal divers 

publiek worden bezocht, is de kans groot dat de collecties ook 

buitengewoon diverse soorten lectuur aanbieden. 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Weijermars, Stiefbroeders, 145-178. 
99 François van der Jeught, ‘Het Mechelse Genootschap der Cijferkunde “Konst baert 

Roem” (1775-1905)’, in: Handelingen van den Koninklijken Kring voor 

Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 106 (2002), 357-371. 
100 P. Delsaerdt, ‘Het leeskabinet van citoyen Carpen, 1804’, in: Jan Pauwels red., 

Gheprint tAntwerpen. Het boek in Antwerpen van de vijftiende tot de twintigste eeuw, 

Kapellen 2004, 94-100. 
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III.5 Lectuurkeuze 

 

III.5.1 West-Europa 

In veel van het buitenlandse onderzoek naar leesinstituties wordt 

aandacht gegeven aan de lectuurkeuze van de leden. Op basis van de 

lectuur valt immers iets te zeggen over de belangstelling van de leden. 

Wat leest men nu eigenlijk in de West-Europese leesinstituties? 

De opmars van de Duitse leesgenootschappen in de tweede helft 

van de achttiende eeuw is gerelateerd aan de levering van actuele lectuur, 

die in leesbibliotheken juist minder wordt aangeboden. 

Ontspanningslectuur, die te vinden is in leesbibliotheken, sluit niet aan 

bij de verlichte doelstellingen van de leden van leesgenootschappen. 

Lectuur dient in die periode om nuttige kennis uit te breiden, het gemoed 

en de smaak te verfijnen om op die manier vooruitgang in de 

samenleving te bewerkstelligen.101 De toenemende interesse voor 

actualiteit leidt tot een groeiende voorkeur voor periodieken, met name 

in leeskabinetten waar er over actuele lectuur ook wordt gepráát.102 

Daarnaast lezen de leden politieke, geleerde (algemeen-

wetenschappelijke) en letterkundige tijdschriften, evenals 

antirevolutionaire tijdschriften, maar ook tijdschriften die de idealen van 

de Franse Revolutie ondersteunen.103 Ondanks de censuurmaatregelen 

die in enkele Duitstalige gebieden worden genomen, blijft de burgerlijke 

ontwikkelingslectuur – werken over wetenschap, kunst en smaak – rond 

1800 onverminderd in de belangstelling staan. 

 De interesse van de leden van Duitse leesgenootschappen beperkt 

zich niet tot de directe of nationale omgeving. Zo worden in sommige 

leesgenootschappen de Gazette des Pays-Bas en de Gazette politique de 

Luxembourg gekocht, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in 

de Nederlanden en Luxemburg.104 In een leesgenootschap uit Trier 

bestaat nog voor de Franse Revolutie interesse in ontwikkelingen in 

                                                 
101 Prüsener, Lesegesellschaften im achtzehnten Jahrhundert, 387-392. 
102 Prüsener, Lesegesellschaften im achtzehnten Jahrhundert, 427-428. 
103 Prüsener, Lesegesellschaften im achtzehnten Jahrhundert, 480. 
104 Hilmar Tilgner, Lesegesellschaften an Mosel und Mittelrhein im Zeitalter des 

aufgeklärten Absolutismus. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte der Aufklärung im 

Kurfürstentum Trier, Stuttgart 2001, 247-257. 
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Parijs. Het leeskabinet functioneert op lokaal niveau als een 

informatiecentrum over revolutionaire ontwikkelingen.105 

 Het lezen over moderne politieke thematiek in Britse 

leesgenootschappen aan het einde van de achttiende eeuw stelt de leden 

in staat op de hoogte te blijven van nationale en internationale 

gebeurtenissen en debatten. In leesgenootschappen wordt daar ook over 

gedebatteerd, wat door onderzoekers is uitgelegd als een oefening in het 

tot stand brengen van consensus.106 Na 1805 worden in toenemende mate 

controversiële onderwerpen vermeden, wat ertoe leidt dat religieuze 

werken en romans minder aan bod komen in leesgenootschappen.107 De 

boeken die wel worden gekocht verspreiden onder de leden ideeën over 

nationale trots en emancipatie van de middenklassen. 

 De lectuuraanschaf in Schotse leesinstituties weerspiegelt een 

interesse in de dominante elementen van de Schotse Verlichting en komt 

overeen met leesinteresses in Groot-Brittannië als geheel.108 Volgens 

onderzoekers tonen de leden door hun lectuurkeuze aan onderdeel uit te 

maken van een grotere wereld dan hun directe leefomgeving.109 

 In de negentiende eeuw verandert de samenstelling van de lectuur 

die wordt aangeschaft: het wordt gevarieerder en is een mengvorm van 

onderwijs, algemene opvoeding en ontspanningslectuur. Over het 

algemeen is er een groeiend aandeel van ontspanningslectuur in de 

selectie lectuur van leesinstituties in heel West-Europa. 

 In leesmusea in Duitsland is de dagelijkse actualiteit een 

wezenlijk onderdeel van het lectuuraanbod. Daarom bieden ze kranten 

aan uit verschillende Duitse regio’s, maar ook uit bijna alle Europese 

landen.110 

 De romans die tijdens de periode van de Restauratie in Frankrijk 

in toenemende mate worden aangeboden in leesinstituties, zorgen ervoor 

dat de leden van de leesinstituties worden geconfronteerd met culturele 

en ideologische trends, met normen en waarden, uit andere landen.111 In 

                                                 
105 Tilgner, Lesegesellschaften an Mosel und Mittelrhein, 313-316. 
106 St. Clair, The Reading Nation, 253-254. 
107 St. Clair, The Reading Nation, 255. 
108 Towsey, Reading the Scottish Enlightenment, 68. 
109 Towsey, Reading the Scottish Enlightenment, 82. 
110 Ormrod, ‘Bürgerliche Organisation und Lektüre’, 138-148. 
111 F. Parent-Lardeur, Lire à Paris au temps de Balzac. Les cabinets de lecture à 

Paris. 1815-1830. Deuxième edition revue et augmentée, Parijs 1968, 234 en 240. 
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Duitse leesbibliotheken bestaat het overgrote aanbod uit romans. 

Thematiek als het onzichtbare, dreiging en angst passen bij de dan breed 

maatschappelijk gedeelde emoties in de burgerlijke samenleving, die 

snel verandert en waarvan de toekomst onduidelijk is.112 

 De kern van de negentiende-eeuwse romans die worden gelezen, 

is een nieuwe set van normen en waarden van de middenklasse. Deze 

boeken gaan ook vaak over de middenklasse: ze hebben vooral een 

private en huiselijke setting, in een urbane en commerciële sociale 

omgeving. De lectuur bevestigt de groeiende middenklasse zodoende in 

hun sociale en politieke identiteit.113 

 

III.5.2 Nederland  

In onderzoek dat tot nog toe in Nederland is verricht naar de lectuurkeuze 

van leesinstituties, wordt vooral gewezen op de rol van lectuur voor de 

lezers: ter individuele ontwikkeling of ontspanning. 

De lectuuraanschaf van achttiende-eeuwse leesgezelschappen in 

Leiden bestaat vooral uit recent verschenen literatuur en nuttige werken: 

theologische werken, reisbeschrijvingen, tijdschriften en politieke 

bladen. Romans zijn doorgaans uit den boze.114 Als er wel romans 

worden aangeschaft, is er sprake van een duidelijke wijsgerige of 

zedenkundige strekking.115 Ook in Zwolle laten leesgezelschappen voor 

1800 romans eenvoudigweg links liggen.116 Lezen voor ontspanning lijkt 

in de achttiende eeuw in leesgezelschappen geen rol te spelen.117 

Achter de façade van een leesvereniging, waarin gezellige 

omgang met anderen het hoofddoel is, lijkt een verlicht burgerlijk 

ontwikkelingsideaal schuil te gaan.118 Er zijn aanwijzingen dat een deel 

van de Nederlandse leesgezelschappen in het laatste kwart van de 

achttiende eeuw als verkapte Patriotse politieke instructiegroepen zijn te 

                                                 
112 Jörg Schönert, ‘Zur Typologie und Strategie der Titel von Leihbibliotheksroman 

am Beispiel der Schauer- und Verbrechensliteratur (1790-1860)’, in: Georg Jäger en 

Jörg Schönert red., Die Leihbibliothek als Institution des literarischen Lebens im 18. 

und 19. Jahrhundert. Organisationsformen, Bestände und Publikum, Hamburg 1980, 

166-172. 
113 Smith Allen, ‘The Cabinets de lecture in Paris’, 204-206. 
114 Van Goinga-Van Driel, ‘Nuttig en aangenaam’, 165-166, 168-169. 
115 Buijnsters, ‘Lesegesellschaften in den Niederlanden’, 192. 
116 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 147. 
117 Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 269-270. 
118 Buijnsters, ‘Lesegesellschaften in den Niederlanden’, 155-156. 
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beschouwen, zoals door een oproep naar de wapenen te grijpen – speciaal 

gericht aan leden van leesgezelschappen – vlak voor de Franse inval.119 

Deze organisaties hebben lezen echter niet als voornaamste doel en ze 

zijn dan ook eigenlijk geen leesgezelschappen.120 

Onderzoek naar de lectuuraanschaf van lezers, onder wie leden 

van leesgezelschappen, bij de Middelburgse boekhandelaar S. van 

Benthem rond 1800, laat zien dat romans niet overal worden geweerd: 

‘De lezers rond 1800 lazen graag veel literatuur (in het bijzonder 

romans), beschrijvingen van vreemde landen en werken over het 

verleden, maar wilden daar niet te veel geld aan uitgeven en hoefden deze 

boeken ook niet allemaal te bezitten.’121 Theologische lectuur wordt 

daarentegen vaker herlezen, wat de reden kan zijn dat het in 

leesgezelschappen niet veelvuldig is aangeschaft en door particulieren 

juist wel.122 Via leesgezelschappen worden bovenal nuttige, nieuwe 

literatuur, geografische en historische werken en tijdschriften 

aangeschaft.123 Toch zijn leesgezelschappen niet bij uitstek afnemers van 

periodieken,124 aangezien deze vooral via leesbibliotheken worden 

geleend.125 Leden van leesgezelschappen besteden procentueel dan wel 

meer geld aan romans en historische werken dan particulieren; toch 

neemt deze laatste groep die genres het meest af in Zwolle.126 

Onder de leden van het Leidse leesgezelschap ‘Utile Dulci’ 

circuleren literaire, historische, politieke en theologische werken. De 

                                                 
119 Van Goinga-Van Driel, ‘Nuttig en Aangenaam’, 176. 
120 Van Goinga-Van Driel, ‘Nuttig en Aangenaam’, 279. Vgl. H. Reitsma, 

‘Lesegesellschaften und bürgerliche Revolution in Amsterdam’, in: O. Dann red., 

Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer Vergleich, 

München 1981, 158-180; H. Reitsma, ‘Genootschappen in Amsterdam en de revolutie 

van 1787’, in: Th.S.M. van der Zee, J.G.M.M. Rosendaal en P.G.B. Thissen red., 

1787. De Nederlandse revolutie?, Amsterdam 1988, 146-165. 
121 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 63. 
122 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 62-63. 
123 Brouwer, ‘Over omwegen’, 180; Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 269-

270. 
124 J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘Het lezerspubliek als object van onderzoek. 

Boekaanschaf in Middelburg in het begin van de negentiende eeuw’, in: Willem van 

den Berg red., Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen, 

Utrecht 1986, 87; W.W. Mijnhardt, Over de consumptie van cultuur, Utrecht 1992, 

21. 
125 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 211 en 213. 
126 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 217. 
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lectuur toont aan dat er aandacht is voor actuele denkbeelden over 

politiek, verlichte fysico-theologie, bellettrie en vaderlandse deugden. 

Reisverhalen ontbreken – althans in het enige jaar waarover de 

informatie beschikbaar is – in de lectuuraanschaf.127 Het meer elitaire 

‘Miscens Utile Dulci’ laat in het eerste decennium van de negentiende 

eeuw een ander beeld zien wat betreft lectuuraanschaf. In de wetten is 

opgenomen dat de helft van de aan te schaffen boeken afkomstig dient te 

zijn uit het Hoogduits. Dit streven wordt niet gehaald: een derde van de 

titels die zij kopen is oorspronkelijk Nederlands, een derde van de 

werken Hoogduits en het resterende derde deel Frans.128 Het corpus 

bestaat voor 30% uit literatuur, verder zijn 30% reisverhalen en –

verslagen, 20% historische werken en 3% religieuze onderwerpen.129 

Drie decennia jaar later bestaat het lectuuraanbod voor ten minste 35% 

uit romans, waarvan een kwart historische romans, verhalenbundels, 

dichtbundels en toneelstukken. Daarnaast zijn reisverhalen bijzonder in 

trek. 15% van het lectuuraanbod is tot slot historische lectuur, met name 

gericht op de vaderlandse geschiedenis. De leden worden bij hun 

lectuurkeuze waarschijnlijk niet gestuurd door recensies in tijdschriften, 

omdat deze doorgaans pas verschijnen op een moment dat besproken 

boeken reeds in het leesgezelschap circuleren, zo is vastgesteld.130 

In de collectie van het Haarlemse Leesmuseum bestaat in de 

tweede helft van de negentiende eeuw 70% van de collectie uit 

letterkunde: romans, poëzie en toneel. Klassiekers worden overgeslagen 

en bijna 30% bestaat uit non-fictie zoals biografieën, reisverhalen, 

geschiedenis, politieke en maatschappelijke onderwerpen. Er worden 

                                                 
127 Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 274-275. 
128 Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 277. Ze baseert zich hier op: M. van 

Baerle, Een onderzoek naar de organisatie, het ledenbestand en de boekenaanschaf 

van het leesgezelschap ‘Miscens Utile Dulci’ te Leiden in de periode 1800 tot 1840, 

ongepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit Leiden 1984, 37-47. Ruim een kwart 

eeuw later is de verdeling die uit de praktijk blijkt, opgenomen in de wetten van het 

leesgezelschap, zo staat reeds in: Van Zonneveld, ‘Het leesgezelschap Miscens Utile 

Dulci’, 351-355. 
129 Van Goinga-Van Driel, ‘Alom te bekomen’, 277. 
130 Van Zonneveld, ‘Het leesgezelschap Miscens Utile Dulci’, 351-355; Kloek en 

Mijnhardt, ‘Lezersrevolutie of literaire socialisatie?’, 216; Gert-Jan Johannes, De 

barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830, Den Haag 1995, 63; 

Karin Hoogeland, Advertenties in negentiende-eeuwse kranten en de lezersrevolutie 

1840-1870, ongepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam 2004, 20. 
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vooral boeken voor de collectie gekocht die recent zijn verschenen. 

Romans worden vrijwel altijd gelezen in de oorspronkelijke taal of in 

Duitse of Franse vertaling als het om minder toegankelijke 

oorspronkelijke talen gaat.131 

De bekende boekhandelaar-uitgever A.C. Kruseman biedt 

halverwege de negentiende eeuw in zijn leesbibliotheek 515 

Nederlandse, 423 Franse, 127 Engelse en 159 Duitse titels aan, die 

bestaan uit oudere en nieuwere romans, reisverhalen, historische, 

godsdienstige en wetenschappelijke werken. Naast wat heden ten dage 

tot de negentiende-eeuwse canon wordt gerekend, biedt Kruseman ook, 

in de ogen van een eenentwintigste-eeuwse onderzoeker, volstrekt 

onbekende titels aan.132 Zowel Kruseman als de Leidse uitgever-

boekhandelaar Van der Hoek bieden in hun leesbibliotheek rond 1850 

jaarlijks ongeveer 80% van de jaarlijkse romanproductie aan.133 In een 

andere Haarlemse leesbibliotheek kunnen lezers in de tweede helft van 

de negentiende eeuw terecht voor 1240 Nederlandse titels, 728 Franse, 

550 Engelse en 146 Duitse.134 

De publieke opvatting dat leesgezelschappen bij uitstek bestaan 

om bruikbare en nuttige kennis te verspreiden, wordt halverwege de 

negentiende eeuw niet meer algemeen gedeeld. In toenemende mate 

wordt kritiek geleverd op leesgezelschappen: ze zijn te beperkt van 

omvang en de leden lezen slechts ‘hetgeen dagelijks nieuw uitkomt’.135 

Het lezen van lectuur die circuleert in leesgezelschappen ligt dan in ook 

in het verlengde van verondersteld smaakbederf. Zo blijkt uit een 

pleidooi tégen teveel zedenkundige lectuur: 

 

                                                 
131 De Vries, Een stad vol lezers, 114-115. 
132 Voorbeelden van zulke onbekende titels zullen in hoofdstuk V aan bod komen, 

hoewel niet van Kruseman. Ook in Bijlage IX zijn een deel van de door Nederlandse 

leesgezelschappen, in 1823, gekochte boeken opgenomen. 
133 Luger, ‘ “Voor 5 centen in de week” ’, 100-102. 
134 Luger, ‘ “Voor 5 centen in de week” ’, 97. 
135 Brouwer, Lezer en schrijven in provincie, 191. Brouwer citeert hier de oprichters 

van de Algemene Bibliotheek in Zwolle. Op dezelfde pagina in noot 513: ‘Journalist 

Harm Boom was in zijn Een Drentsch Gemeente-Assessor (2 dln., Groningen, 1845-

1846) niet minder negatief over de Zwolse leesgezelschappen: “Leesgezelschappen 

vegeteren te Zwolle even welig, als myrthen en citroenen op de Drentsche heide 

zouden tieren” (dl.I, p. 51).’ 
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Geeft uwen kinderen van 6- tot 8-jarigen ouderdom niet anders 

dan zedelijke verhalen in handen, en gij kunt verzekerd zijn, dat 

zij op 10- tot 12-jarigen leeftijd alle romans, die het 

leesgezelschap u aan huis bezorgt, zullen doorvliegen; en op 15-

jarigen ouderdom getrouw hunne wekelijksche offers aan de 

leesbibliotheken zullen brengen; maar tevens, dat door het 

proeven van al dat rijp en groen hunne verbeelding verwilderd, 

hun smaak bedorven, de veerkracht van den geest verlamd, en 

deze tot alle ernstige lectuur en studie ongeschikt worden zal.136 

 

Exploitanten van leesbibliotheken verkopen, uit hun commerciële aard, 

lectuur die aansluit bij de dagelijkse smaak van het publiek. Boeken die 

niet gewenst zijn, worden niet om statusoverwegingen wél aangeboden. 

Dat zou commercieel funest zijn.137 De leesbibliotheken bieden 

keuzevrijheid in een mate waar geen enkel leesgezelschap mee kan 

wedijveren. Toch gaat het niet enkel om winst. De Leidse 

boekhandelaren Van der Hoek onderhouden een leesbibliotheek als vorm 

van klantenbinding.138 

 

III.5.3 België 

Het corpus boeken dat drukker-boekhandelaar Joseph Bogaert in Brugge 

in zijn in 1788 opgerichte cabinet littéraire – een leesbibliotheek – 

aanbiedt, bestaat overwegend uit Franse boeken, hoewel er enkele 

Engelse auteurs in vertaling in voorkomen, zoals Henry Fielding. Het 

aanbod bestaat onder meer uit bekende romans zoals Le comte de 

Valmont en Liaisons dangereuses en ook toneelstukken zoals van Jean 

Racine, Philippe Poisson en Voltaire. In bescheiden mate levert Bogaert 

poëzie zoals van Antoinette Deshoulières. Daarnaast zijn er veel 

reisverhalen en landenbeschrijvingen, maar nauwelijks literaire, 

politieke, wetenschappelijke of filosofische werken. De leesbibliotheek 

                                                 
136 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, 

voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, 

voor den jare 1848 (1848) 3, 114. 
137 Luger, ‘Wie las wat’, 52. 
138 Luger, ‘ “Voor 5 centen in de week” ’, 98. 
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levert een bijdrage aan de verspreiding van het Franse cultuurgoed in 

België.139 

In de Antwerpse leesbibliotheek van de eerder genoemde Carpen 

zijn vijf categorieën lectuur te vinden: romans, voyages, ‘histoire, 

littérature, sciences et arts’, livres italiens en livres anglais. Romans zijn 

de grootste categorie, gevolgd door de bijzonder brede categorie met 

historische lectuur, literatuur, wetenschappen en kunsten. Deze boeken 

zijn allemaal in het Frans. In totaal biedt Carpen in 1804-1805 1349 titels 

aan.140 

 

 

III.6 Conclusie 

Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten, lijkt het erop dat het 

leesgezelschap eerst in Engeland en Schotland, daarna in het Duitse 

Rijnland en vervolgens in Nederland en Zwitserland een veel 

voorkomende vorm van de diversiteit aan leesinstituties is. Rond 1800 

zijn er in Nederland ten minste rond de 1300 leesgezelschappen en zijn 

er in vrijwel alle steden meerdere leesbibliotheken. Halverwege de 

negentiende eeuw worden in bijna alle grote steden leesmusea opgericht. 

In België ontbreken ze niet geheel, maar er zijn minder aanwijzingen dat 

daar veel leesgezelschappen bestaan. In het laatste kwart van de 

achttiende eeuw openen in de Belgische steden wel leesbibliotheken de 

deuren. Van leeskabinetten is daar mogelijk relatief vaker sprake. 

Relatief, en wellicht zelfs absoluut, lijkt Nederland het hoogste 

aantal leesgezelschappen te hebben van alle West-Europese landen, waar 

elders commerciële leesbibliotheken een belangrijker rol spelen in de 

distributie van lectuur. In Frankrijk en België, maar ook in grote delen 

van Duitsland en in Oostenrijk zijn ze soms zelfs de enige leveranciers. 

In Engeland en Schotland bestaan leesbibliotheken naast de 

leesgenootschappen, maar is er duidelijk sprake van concurrentie zodra 

het aantal leesbibliotheken toeneemt in stedelijke gebieden.  

 De resultaten van eerder onderzoek laten zien dat aan de hand van 

lectuurkeuze in leesinstituties een ontwikkeling is te ontdekken die nog 

                                                 
139 L. Vandamme, ‘Een particuliere uitleenbibliotheek in Brugge op het einde van de 

18de eeuw’, in: Biekorf 96 (1996), 140. 
140 P. Delsaerdt, ‘Het leeskabinet van citoyen Carpen, 1804’, in: Jan Pauwels red., 

Gheprint tAntwerpen. Het boek in Antwerpen van de vijftiende tot de twintigste eeuw, 

Kapellen 2004, 98. 
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het beste te omschrijven is als een functieverschuiving van leesinstituties 

tussen 1750 en 1850. Deze functieverschuiving doet zich voor in alle 

West-Europese landen. In het eerste stadium tussen – bij benadering – 

1750 en 1800 functioneren leesinstituties vooral als een stimulerende 

sociale omgeving voor individuele zelfontplooiing. Door het lezen van 

nuttige, actuele lectuur, weten vooral mensen uit groepen uit de 

middenklassen hun persoonlijke kennis uit te breiden. Zo bezien spelen 

leesinstituties in de achttiende eeuw een rol als burgerlijke organisatie ter 

zelfverbetering. De inhoud van de lectuur sluit aan bij verlichte idealen 

en burgerlijke emancipatie, waarmee niet meteen politieke doelen 

worden nagestreefd. Bovendien zijn er weinig aanwijzingen dat leden 

van leesinstituties buiten hun vrijwillige verenigingen treden, dus de 

ontwikkeling van de public sphere is in dat geval tegelijkertijd (sociaal) 

beperkt. 

Wat betreft Nederland is vooral opgemerkt dat er in de achttiende 

eeuw hoofdzakelijk nuttige lectuur, als uiting van de Verlichting, en in 

toenemende mate in de negentiende eeuw romans, als uiting van de 

Romantiek, worden gelezen. Er ligt op dat vlak nog een aardig 

onderzoeksterrein braak. De lectuuraanschaf van Nederlandse 

leesgezelschappen is over het algemeen incidenteel bestudeerd, terwijl 

uit een structurele benadering kan blijken op welke manier de lectuur 

aansluit bij toenmalige maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.  

Ten oosten en zuiden van Nederland hebben de autoriteiten in 

verschillende periodes een kritische houding aangenomen met 

betrekking tot leesinstituties. Leesinstituties zijn dan ook wel beschouwd 

als potentiële bronnen van maatschappelijke onrust en niet zonder reden: 

in Duitsland en Oostenrijk fungeren ze soms als centra voor 

revolutionaire krachten. In de Nederlandse leesinstituties lijkt in 

tegenstelling tot deze Duitse en Oostenrijkse voorbeelden juist harmonie 

te hebben geheerst. Betekent dit dat de leden vooral boeken en 

tijdschriften met nationale thematiek aanschaften? Dat zal uit de analyse 

van de lectuuraanschaf in hoofdstuk V nog moeten blijken. 

Zijn leesgezelschappen een geschikt middel zijn om de in 

hoofden van mensen te kijken? Op die vraag is een positief antwoord te 

geven: zowel de verenigingsvorm als de lectuuraanschaf van 

leesinstituties in diverse West-Europese land is in diverse onderzoeken 

beschouwd als uiting van actuele culturele en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Een nuancering die terecht is aangevoerd in 
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verschillende studies, is de beperking op de vrijheid waarin de 

lectuurkeuze van leesgezelschappen tot stand komt. Leesgezelschappen 

zijn ‘een republiek in het klein’ en de lectuurkeuze komt overwegend 

democratisch tot stand. Maar in hoeverre de leden recht uit het hart 

kiezen, is niet meer na te gaan. 

In de leesgezelschappen komt de lectuurkeuze tot stand door te 

zoeken naar een zekere consensus in de smaak van de leden. We moeten 

ook niet vergeten dat, zeker in kleinere gemeenschappen, leden van 

leesgezelschappen elkaar in het dagelijks leven voortdurend tegen 

kunnen komen. Er is dus sprake van een zekere mate van sociale controle 

op de lectuurkeuze. Laten leden van Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen zich in de keuze van hun lectuur leiden door wat zij 

denken dat sociaal acceptabele lectuur is? In dat geval kan de 

lectuuraanschaf van leesgezelschappen representatief zijn voor wat 

tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden door een omvangrijk 

aantal Nederlanders als maatschappelijk geaccepteerde thematiek is 

beschouwd. Eerder onderzoek naar Nederlandse leesgezelschappen heeft 

de lectuurkeuze zoals gezegd grotendeels links laten liggen. In hoofdstuk 

IV zal onder meer worden gekeken hoe de sociale controle binnen de 

verenigingen functioneert en op welke manier de leden van 

leesgezelschappen in Noord-Nederland hun lectuur kiezen.


