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Casus I 

 

 

 

 

 

Een leesgezelschap voor jonge mannen: ‘Onderlinge Vriendschap’ 

te Sommelsdijk 
n het raadhuis van de Zuid-Hollandse plaats Sommelsdijk komen 

op 16 augustus 1825 acht mensen bijeen. Ze zijn daar om een 

leesgezelschap op te richten.1 De acht kiezen een voorzitter en een 

secretaris en de eerste wetten worden op papier gezet. Het 

leesgezelschap mag slechts uit jongelingen bestaan. Ze zijn 

afkomstig uit de hogere, liberale lagen van de bevolking. Het zijn 

kooplieden, een bouwman, een grondbezitter, een ‘huizenbouwer’ 

en een grutter.2 Per bijeenkomst moet een lid een spreek- of leesbeurt 

vervullen en ‘gelijk in gewoone leesgezelschappen’ krijgen de leden 

boeken thuisgestuurd. Vervolgens loten de leden om de volgorde van hun 

beurten te bepalen. Ten slotte kiezen ze een naam voor hun nieuwe 

vereniging: ‘Onderlinge Vriendschap’. 

 Op 6 september is de eerste vergadering, waar ‘een 

vriendschappelijke pijp’ wordt gerookt. De eerste spreekbeurt gaat over 

een onderwerp dat goed aansluit bij de naam van het leesgezelschap: het 

nuttige en het aangename dat vriendschap brengt. Een ander lid volgt met 

een spontane bijdrage over ‘elk vogeltje zingt zoals het gebekt is’. Het 

officiële gedeelte wordt afgesloten met de voordracht van enkele 

dichtregels. Voordat de leden weer uit elkaar gaan, heffen ze het glas 

voor een toost op de oprichting, instandhouding en bloei van het 

leesgezelschap. 

 Drie weken later volgt een tweede vergadering. Een van de leden 

stelt voor om twee boeken aan te schaffen voor de gezamenlijke 

rekening, om rond te laten sturen. Het betreft hier De ondergang der 

                                                 
1 Deze casus is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op: Streekarchief Goeree-

Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap Sommelsdijk 1825 – 1900; 

notulenboek. 
2 Paul Herman, ‘Leescultuur op Goeree-Overflakkee in de negentiende eeuw’, in: De 

negentiende eeuw 24 (2000), 109. 
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Eerste Wareld  van Willem Bilderdijk en Waverley van Walter Scott. De 

andere zeven leden zijn het met deze keuze eens en stemmen toe. De 

secretaris krijgt de opdracht deze boeken te gaan kopen. 

 Op 28 oktober doet zich een potentieel probleem voor. Een van 

de leden wil graag een vriend introduceren als aspirant-lid. Deze vriend 

is echter gehuwd. Volgens de nauwelijks een maand eerder vastgestelde 

wetten, moeten leden minstens achttien jaar oud zijn en mogen ze niet 

getrouwd zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat een later aangegaan 

huwelijk het lidmaatschap niet zal doen laten vervallen. De jongelingen 

besluiten de wet niet strikt te hanteren. Het leesgezelschap is immers nog 

maar net opgericht en bestaat nog maar uit een klein aantal leden. Om tot 

lid te worden toegelaten, moet minstens tweederde van het bestaande 

aantal leden positief stemmen over het lidmaatschap, wat eenvoudig 

wordt gehaald. De jonge getrouwde wordt verwelkomd. 

 ‘Onderlinge Vriendschap’ toont zich maatschappelijk betrokken. 

In 1825 is een commissie van het departement van de Maatschappij tot 

Nut van ’t Algemeen in het nabije Middelharnis begonnen met de 

inzameling van zogenaamde ‘liefdegiften’, donaties voor Griekse 

slachtoffers van de Griekse Vrijheidsoorlog tegen de Turken, die sinds 

1821 in alle hevigheid wordt uitgevochten. De leden van het 

leesgezelschap dragen graag hun steentje bij en openen een intekenlijst 

voor donaties. Daarmee halen ze vijftien gulden op. De leden laten 

hiermee zichzelf niet enkel van hun liefdadige kant zien, maar tonen ook 

een zekere betrokkenheid bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen, 

zoals het dan in Europa oplevende filhellenisme.3 

 Als in november duidelijk is dat de voorraad boeken bijna 

volledig is verzonden, doet de voorzitter de leden het verzoek om nieuwe 

titels ter aanschaf voor te stellen. Een van de leden stelt direct voor om 

in Dordrecht boeken te gaan kopen. Hij kent daar een vriend die hem had 

gezegd dat daar een boekenverkoop zal plaatsvinden, waar goedkoop 

boeken zijn aan te schaffen. Dit voorstel kan rekenen op instemming van 

de overige leden. Twee titels worden al direct genoemd: Vrolijke 

tafereelen. Aan de vrienden van luim en gezelligheid toegewijd van Jan 

Bastijaan Christemeijer en ‘Reizen door de binnenlanden van Afrika van 

                                                 
3 Lutgard Wagner-Heidendal, Het Filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden 

1821-1829. Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van de 

vroege negentiende eeuw, Brussel 1972. 
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Lewis en Clark’, waarmee waarschijnlijk Reize naar de bronnen van den 

Missouri en door het vaste land van America naar de Zuidzee van 

Meriwether Lewis en William Clark wordt bedoeld. 

 De secretaris laat op de vergadering van 29 november een lijst 

van het leesgezelschap ‘De Harmonie’ uit Middelharnis rondgaan. 

Hierop staan de boeken die dit leesgezelschap tijdens hun jaarlijkse 

boekenveiling te koop zal aanbieden. De leden van ‘Onderlinge 

Vriendschap’ besluiten om een boek van Johannes Hendricus van der 

Palm en een van Walter Scott te kopen. Een maand later laat hij weten 

dat de aanschaf niet is gelukt. Waarschijnlijk is de secretaris tijdens de 

veiling overboden. 

 In de daaropvolgende jaren herhaalt zich in grote lijnen wat 

hiervoor is beschreven: er worden spreekbeurten gehouden, stukken 

proza of poëzie voorgedragen en titels van boeken voorgesteld door 

daarin geïnteresseerde leden. Wel passen in het najaar van 1826 de leden 

de wetten van ‘Onderlinge Vriendschap’ aan. Het blijkt dat broers van 

leden ook interesse tonen in de rondgestuurde boeken. De leden besluiten 

naar aanleiding daarvan om broers van leden de mogelijkheid te bieden 

tegen een gereduceerd tarief lid te worden, hoewel ze niet bij de 

vergaderingen aanwezig mogen zijn. Ze krijgen dus geen stem in de 

besluitvorming, maar worden wel in staat gesteld om de circulerende 

boeken te lezen. In 1829 wordt zelfs een commissie in het leven geroepen 

om te onderzoeken of het optie zou zijn om vrouwen toe te laten als lid. 

Uit bovenstaande schets van enige ontwikkelingen in 

‘Onderlinge Vriendschap’ komt het beeld naar voren van een 

democratische, dynamische en geïnformeerde vorm van zelfvereniging. 

De lectuuraanschaf van het leesgezelschap kenmerkt zich bovendien 

door een hoge actualiteitswaarde. 

 In de notulen van ‘Onderlinge Vriendschap’ komen de namen 

voor van uiteenlopende auteurs. Hieronder prijken de namen van 

contemporaine vaderlandse auteurs als Arend Fokke Simonsz., Jacob 

Haafner, Willem Kist, Adriaan en Vincent Loosjes en Anna Barbara van 

Meerten-Schilperoort. Ook lezen de leden vertaalde werken van onder 

andere Karl von Eckartshausen, Hannah More, Louis Benoît Picard, 

Christian Gotthilf Salzmann en August von Kotzebue. Ze lezen naast De 

ondergang der eerste wareld van Willem Bilderdijk ook Waverly van 

Walter Scott. Naast Leerredenen van J.H. van der Palm lezen ze ook 

Ivanhoe van, wederom, Walter Scott. 
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Ze sluiten bovendien abonnementen af op periodieken als 

Euphonia en Vaderlandsche letter-oefeningen. Ook kopen zij een aantal 

maal de Belgische Muzen-almanak. De thematiek van de aangeschafte 

lectuur is gevarieerd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de val van de 

Griekse stad Mesolongi, goddelijke voorzienigheid, een reis door 

Rusland, cijferkunst, vaderlandsliefde, Scheveningse vissers, 

beleefdheid, ridders, Napoleon Bonaparte, Denemarken, beroemde 

zeehelden en de rups. Er lijkt bij hen zowel sprake te zijn van 

belangstelling voor het vaderland als voor het buitenland, evenals 

aandacht voor religie, wetenschap, maar ook eenvoudigweg sensatie. 

Op 17 november 1830 vertrekt een groot deel van de leden. Ze 

zijn opgeroepen om hun militaire dienst te vervullen en krijgen het bevel 

tot ‘afmarsch naar buiten dit Eiland’. De Belgische Afscheiding is in 

volle gang. De leden van ‘Onderlinge Vriendschap’ besluiten om het 

leesgezelschap niet te ontbinden, maar om de resterende leden de 

mogelijkheid te geven van tijd tot tijd, voor de belangrijkste beslissingen, 

nog bijeen te komen om te vergaderen. Ook moet de circulatie van 

boeken in stand worden gehouden. Op 23 december komen een aantal 

leden nog bijeen en beslissen om Philippine van Vlaanderen van Henri 

Guillaume Philippe de Moke en Nieuwe gedichten van Hendrik Tollens 

aan te schaffen. Pas in augustus 1833 vergaderen ze weer. 

Van de originele leden zijn in 1875 nog drie lid. Ondertussen zijn 

onder meer een arts, een deurwaarder, een kantonrechter en een griffier 

van het kantongerecht lid van het leesgezelschap geweest.4 Uit de 

beroepen blijkt dat het een leesgezelschap betreft waarvan de leden uit 

de hogere middenklassen afkomstig zijn. Typerend is wat dat betreft dat 

in 1841 het gemeentebestuur van Sommelsdijk als dank voor het ter 

beschikking stellen van een zaal voor de vergaderingen ‘een haardstel 

met kolenemmer en schop’ cadeau wordt gedaan.5

                                                 
4 Paul, ‘Leescultuur op Goeree-Overflakkee’, 109. 
5 Paul, ‘Leescultuur op Goeree-Overflakkee’, 110. 


