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IV 

De kenmerken en manier van werken van 

Noord-Nederlandse leesgezelschappen 

 

 

 

 

 

 IV.1 Inleiding 

p 20 juni 1815 stuurt G. de Kup, de secretaris van het Haagse 

leesgezelschap ‘Voor Kennis en Waarheid’ een vermanende 

brief naar de ongeveer vijftien leden van de vereniging.1 De 

brief geeft een indruk van de gang van zaken binnen een 

Nederlands leesgezelschap uit de eerste helft van de 

negentiende eeuw. In de brief van De Kup staat onder meer 

het volgende: 

 

Daar er van sommige leden klagten bij het bestuur zijn 

ingekomen, wegens het te laat en ongeregeld ontvangen der 

boeken, terwijl bestuurderen van hunnen kant evenwel zorgen, 

dat de afzending der boeken geregeld van tien tot tien dagen 

geschiede, behalve de Maandwerken en kleine stukjes, van welke 

de leestijd minder dan tien dagen is, en die ook aan den gewonen 

loop der tiendaagsche boeken zoo min mogelijk vertraging 

behoren toe te brengen; zoo heeft het bestuur voorn., om de goede 

orde en instandhouding van het Gezelschap te bevorderen, het 

noodig geoordeeld de heeren leden minzaam te vermanen, voor 

eene geregelde afzending vooral zorgen te dragen! 

 

Op het moment dat de brief is verzonden, bestaat het gezelschap 

inmiddels zo’n vijf jaar. Toch worden pas sinds de vergadering op 26 

februari 1814 de notulen op papier gesteld. Deze notulen zijn genoteerd 

                                                 
1 Wat hieronder volgt is allemaal, tenzij anders vermeld, gebaseerd op: Haags 

gemeentearchief; 0052-01 Leesgezelschap ‘Voor Kennis en Waarheid’; 1 Register 

van notulen 26 februari 1814 – 6 juli 1822. 

O 
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tijdens de twee of drie jaarlijkse vergaderingen in het lokaal van de heer 

Montagne. Hij is per januari 1815 als honorair lid toegelaten tot het 

leesgezelschap, wat betekent dat hij geen jaarlijkse contributie hoeft te 

betalen en geen verplichte bijdrage tijdens elke vergadering hoeft te 

leveren. Zijn lokaal moet hij dan wel ter beschikking stellen voor de 

vergaderingen van het leesgezelschap, evenals vuur en licht. Nauwelijks 

een half jaar later, in juli 1815, houdt Montagne het al voor gezien en 

zegt – wellicht vanwege de perikelen zoals die blijken uit de brief van 

De Kup – zijn lidmaatschap op. De leden van ‘Voor Kennis en Waarheid’ 

gaan op zoek naar een nieuwe locatie voor hun vergaderingen en vinden 

die bij de heer Van Heusden, in een lokaal boven ‘de Waag’ aan de 

Prinsegracht in Den Haag.2 

 De onrust blijft niet beperkt tot het te laat verzenden en ontvangen 

van boeken. Zo heeft de heer Van Kuik ondanks herhaaldelijk verzoek 

zijn contributie niet voldaan en wordt hij in februari 1815 uit het 

leesgezelschap gezet. Secretaris De Kup, die eerder nog de vermanende 

brief heeft opgesteld, wordt het blijkbaar allemaal teveel en hij zegt per 

februari 1816 zijn lidmaatschap op. Ondanks deze verliezen hoeven de 

resterende leden zich geen zorgen te maken over de aanwas van nieuwe 

leden. In februari 1816 telt de vereniging alweer acht nieuwe leden, 

onder wie een zekere Giunta d’Albani, mogelijk de oprichter van 

boekdrukkerij Gebroeders Giunta d’Albani uit Den Haag. De heer Baake 

is ondertussen overleden en de leden Beekman en Hamersveld 

vertrekken in december 1816 naar Brussel waardoor zij gedwongen zijn 

hun lidmaatschap te beëindigen.3 Het is in ieder geval vast te stellen dat 

het lidmaatschap van het leesgezelschap veelal van korte duur is om 

uiteenlopende redenen. Het leesgezelschap verandert daarom 

voortdurend van samenstelling. 

 Veranderingen in het ledenbestand brengen hoogstwaarschijnlijk 

eveneens veranderingen teweeg in de gemiddelde voorkeuren voor 

soorten lectuur. Zo wordt halverwege 1815 nog een abonnement 

genomen op het progressieve tijdschrift De Herkaauwer van dichter, 

                                                 
2 Vermoedelijk werd met ‘de Waag’ de Boterwaag bedoeld, gesitueerd op de hoek van 

de Prinsegracht en de Grote Markt in Den Haag. 
3 Het is mogelijk dat Beekman en Hamersveld rijksambtenaren zijn en daarom 

gedwongen zijn te verhuizen vanwege de jaarlijkse wisseling van het 

regeringscentrum tussen Den Haag en Brussel tijdens de periode van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden. 
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filosoof en advocaat Johannes Kinker, maar wordt dit eind december 

1816 alweer opgezegd wegens onvrede over dit tijdschrift onder de 

meerderheid der leden. Het is kennelijk lastig voor de directie om de 

lectuurbehoefte van alle leden te bevredigen. Tijdens de vergadering van 

30 oktober 1818 legt de directie uit 

 

dat Een leesgezelschap bestaande uit zo veele Leden, 

verscheydenheyd van Smaak der lectuur opleverd, aan welke alle 

de directie zo veel mogelijk tracht genoegen te geven, door 

verscheydenheid, van de nieuw uitgekomen werken te kiezen, 

waarin zij zich al veel al, regelt na eene goede recensie, of de 

keuze van andere leesgezelschappen bij hun bekent. 

 

Uit het citaat komt een beeld naar voren van een leesgezelschap dat 

telkens inspeelt op veranderende lectuurvoorkeuren, met als doelstelling 

de actualiteitswaarde van de aangeschafte lectuur hoog te houden. De 

vraag is: welke boeken en tijdschriften voldoen aan dit beeld? 

 In de notulen van ‘Voor Kennis en Waarheid’ komen de namen 

voor van tientallen auteurs. Hieronder prijken de namen van bekende 

contemporaine vaderlandse auteurs als Willem Bilderdijk, Hendrik 

Tollens, Fenna Mastenbroek en Petronella Moens. Ook lezen de leden 

vertaalde werken van onder andere Lord Byron, Madam de Genlis, 

August Lafontaine, August von Kotzebue en Walter Scott. Ze sluiten 

abonnementen af op periodieken als Algemeene konst- en letter-bode, De 

recensent, ook der recensenten en Vaderlandsche letter-oefeningen. De 

thematiek van de aangeschafte lectuur is buitengewoon gevarieerd. 

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld beruchte Britse straat- en zeerovers, 

christelijke leerredenen, het bestuur van Holland door Lodewijk 

Bonaparte, poëzie uit de Griekse oudheid en reizen naar onder meer 

Spanje en Suriname. Er lijkt bij de leden zowel sprake te zijn van 

aandacht voor het vaderland als voor het buitenland, evenals 

belangstelling voor religie, wetenschap, maar ook sensatie. 

 De gang van zaken in ‘Voor Kennis en Waarheid’ geeft een 

interessante blik op de consumptiezijde van de institutionele leescultuur 

in Nederland in de vroege negentiende eeuw. Is het leesgezelschap 

representatief voor de overige honderden leesgezelschappen in 

Nederland, waarin zoals we hebben gezien tienduizenden en mogelijk 

meer Nederlanders zich hebben georganiseerd? 
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Voordat de lectuurconsumptie van leesgezelschappen in beeld 

wordt gebracht en wordt nagegaan wat er nu precies tussen 1815 en 1830 

is gelezen, komt de praktijk van leesgezelschappen aan bod. Zijn er 

wetten en regels die in alle leesgezelschappen worden gedeeld? Hoe 

komen de gezelschappen tot hun keuze van boeken? Hoe is de sociale 

samenstelling? 

 

 Overzicht van leesgezelschappen 

In het volgende overzicht worden de namen getoond van de 

leesgezelschappen die bestaan tussen 1815 en 1830 waarvan nog 

primaire bronnen bewaard zijn gebleven. De leesgezelschappen zijn 

gerangschikt naar ‘algemene’ en thematische leesgezelschappen. De 

algemene leesgezelschappen zijn verder onderverdeeld per provincie. In 

tegenstelling tot het overzicht met de vindplaatsen van de bronnen van 

deze leesgezelschappen uit hoofdstuk I, wordt uit het onderstaande 

overzicht duidelijker dat de nog bewaarde bronnen informatie opleveren 

over leesgezelschappen die verspreid door het land aanwezig zijn, 

hoewel Drenthe, Overijssel en Limburg hieronder ontbreken en Utrecht 

met slechts een godsdienstig leesgezelschap vertegenwoordigd is. 

Verreweg de meeste leesgezelschappen vallen onder de ‘algemene’ 

leesgezelschappen, omdat ze geen expliciet thematisch doel hebben, 

zoals godsdienst, het medische beroep of een buitenlandse taal. 

 

  Algemene leesgezelschappen: 

 

  Groningen 

1. Leesgezelschap (Grijpskerk) 

2. Leesgezelschap Leens (Leens) 

3. Leesgezelschap (Middelstum) 

4. Leesgezelschap ‘’t Waar’ (Nieuw-Scheemda) 

5. Leesgezelschap ‘Zooveele Meesters, Zooveele 

Leerlingen’ (Kommerzijl) 

 

  Friesland 

6. Leesgezelschap ‘Amica Veritas’ (Leeuwarden) 

7. Leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig Besteed’ (Dokkum) 

8. Leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig Besteed’ (Oude 

Bildtzijl) 
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9. Leesgezelschap ‘Leest, Leert en Betracht’ (Leeuwarden) 

10. Leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ (Makkum) 

11. Leesgezelschap ‘Tot Voeding van de Geest’ (Kollum en 

Buitenpost) 

 

  Gelderland 

12. Leesgezelschap (Barneveld) 

13. Leesgezelschap (Borculo?) 

14. Leesgezelschap (Winterswijk) 

 

  Noord-Holland 

15. Leesgezelschap ‘Laurens Coster’ (Venhuizen) 

16. Leesgezelschap ‘Leerzaam Vermaak’ (Amsterdam) 

17. Leesgezelschap ‘Leeslust Baart Kunde’ (Alkmaar) 

18. Leesgezelschap ‘Leest en Denkt’ (Amsterdam) 

19. Leesgezelschap ‘Nut en Vermaak’ (Texel) 

20. Leesgezelschap ‘Nuttig en Aangenaam’ (Beemster) 

21. Leesgezelschap ‘Tot Meerder Oeffening’ (Hoorn) 

 

  Zuid-Holland 

22. Eerste leesgezelschap (Dordrecht) 

23. Leesgezelschap (Papendrecht) 

24. Leesgezelschap (Waddinxveen) 

25. Leesgezelschap ‘De Eendragt’ (Den Haag) 

26. Leesgezelschap ‘De Honingbij’ (Vlaardingen) 

27. Leesgezelschap ‘Eensgezindheid’ (Den Haag) 

28. Leesgezelschap ‘Oefening’ (onbekende locatie, maar 

aangezien de veilinglijsten in de Koninklijke Bibliotheek 

aanwezig zijn, schaar ik het leesgezelschap onder Zuid-

Holland) 

29. Leesgezelschap ‘Oefening baart Verlichting’ 

(Gorinchem) 

30. Leesgezelschap ‘Onderlinge Vriendschap’ 

(Sommelsdijk) 

31. Leesgezelschap ‘Tot Nut en Vermaak’ (Den Haag) 

32. Leesgezelschap ‘Tot Nut en Vermaak’ (IJsselmonde) 

33. Leesgezelschap ‘Utile et Jucundum’ (Dordrecht) 

34. Leesgezelschap ‘Voor Kennis en Waarheid’ (Den Haag) 
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35. Leesgezelschap ‘Vriendschap en Oefening’ 

(Scheveningen) 

 

Zeeland 

36. Leesgezelschap ‘Daar Vrede Bloeid Ook Vriendschap 

Groeid’ (Cadzand) 

37. Leesgezelschap ‘Liefde voor Waarheid en Deugd’ 

(IJzendijke) 

38. Leesgezelschap ‘Tot Nut en Ontspanning’ (Tholen) 

 

  Noord-Brabant 

39. Geertruidenbergs en Raamsdonks Leesgezelschap 

(Geertruidenberg en Raamsdonk) 

40. Leesgezelschap (Breda) 

41. Leesgezelschap ‘Legendo Discimus’ (’s-Hertogenbosch) 

42. Leesgezelschap ‘Roosendaals Vermaak’ (Roosendaal) 

43. Leesgezelschap ‘Tot Nut en Uitspanning’ (Grave) 

44. Leesgezelschap ‘Tot Nut en Vermaak’ (Eindhoven) 

45. Leesgezelschap ‘Voor Wetenschap en Deugd’ 

(Steenbergen) 

46. Leesgezelschap ‘Vriendschap en Leeslust’ (Bergen op 

Zoom) 

 

Thematische leesgezelschappen: 

 

Godsdienstig 

47. Leesgezelschap Classis Dordrecht, Ring Dordrecht 

(Dordrecht) 

48. Leesgezelschap Classis Rhenen, Ring Wijk (Utrecht) 

49. Leesgezelschap van godsdienstige geschriften te 

Leeuwarden (Leeuwarden) 

50. Theologisch leesgezelschap ‘Veritatis Ergo’ (Leiden) 

 

Medisch 

51. Geneeskundig leesgezelschap ‘De Harmonie’ 

(Middelburg) 

52. Geneeskundig leesgezelschap ‘Legendo Discimus’ 

(Amsterdam) 
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53. Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ (Nijmegen) 

54. Leesgezelschap ‘Tot Bevordering van Geneeskundige 

Kennis’ (Bergumerdam) 

 

Buitenlandse taal 

55. Leesgezelschap opgericht tot het kopen en lezen van 

Engelse werken (Den Haag) 

56. Société de Lecture ‘Utile et Agreable’ (Rotterdam) 

 

De archieven van of publicaties over bovenstaande leesgezelschappen 

heb ik bestudeerd, met als doel enerzijds meer te weten te komen over de 

manier waarop ze waren georganiseerd, anderzijds te achterhalen wat er 

op het leesmenu stond. Hun wetten en reglementen kennen een aantal 

vaste elementen. Zo zijn er bepalingen over de bestuursvorm, 

contributiebetalingen, een gedetailleerd boetesysteem, de omgang met 

boeken en de ledensamenstelling. Maar ook worden vaak doelstellingen 

(impliciet) opgenomen in de reglementen. 

 Door bestudering van de wetten, reglementen en nagelaten 

verslagen van vergaderingen, kan men zich een beeld vormen van de 

handelingen en gewoonten van deze leesgezelschappen. Dit beeld vormt 

de institutionele context waarbinnen de lectuurkeuze tot stand komt. In 

dit hoofdstuk zal worden gepoogd antwoord te geven op de vraag wat de 

motieven zijn van Noord-Nederlanders om een leesgezelschap op te 

richten of zich daarbij aan te sluiten. Er is voor gekozen om de resultaten 

van het onderzoek op een beschrijvende manier te presenteren. Wetten 

en regels die in alle of de meeste leesgezelschappen voorkomen worden 

gepresenteerd als algemeen en niet voorzien van voetnoten. 

Onderstaande zou dan een onoverzichtelijke hoeveelheid voetnoten 

bevatten. Waar er leesgezelschappen zijn die in hun wetten of 

reglementen afwijken van het algemene beeld is er wel een verwijzing 

toegevoegd. 

Tot slot wordt getracht na te gaan in welke mate de wetten en 

reglementen aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen in het 

tijdsgewricht van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
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IV.2 Hoe zijn leesgezelschappen georganiseerd? 

De wetten en de reglementen die door leesgezelschappen in Noord-

Nederland zijn opgetekend, bestrijken een grote waaier aan zaken. Zo 

zijn er bepalingen waarin de leden duidelijk wordt gemaakt welke 

aanvangstijden de vergaderingen hebben, welke boetes er staan op 

overtredingen van bepaalde wetten en op welke wijze nieuwe leden in 

het leesgezelschap kunnen worden opgenomen. Expliciet én impliciet 

valt er uit de wetten en reglementen ook iets op te maken over de 

belangrijkste doelstellingen die de leesgezelschappen voor ogen hebben. 

Bovendien treden de leesgezelschappen in sommige gevallen naar 

buiten, waaruit kan blijken op welke manier zij zich betrokken voelen bij 

maatschappelijke onderwerpen. Achtereenvolgens komen aan bod de 

expliciet geformuleerde en impliciet blijkende doelstellingen van de 

leesgezelschappen, de manier waarop het bestuur van de 

leesgezelschappen is geregeld, de financiële huishouding van 

leesgezelschappen, de reglementen met betrekking tot de omgang met 

lectuur en de wetten die bepalen wie en op welke wijze men lid kan 

worden. Wat betekenen deze wetten en reglementen? 

 

IV.2.1 Doelstellingen 

Wat opvalt in de lange lijst van gezelschapen zijn de fraaie namen zoals 

‘Veritatis Ergo’ of ‘De Scheikunde gehuldigd’. Zijn dit namen die 

verwijzen naar de doelstellingen van de gezelschappen? Een naam als 

‘Ledige Uren Nuttig Besteed’ wijst erop dat de leden de tijd die zij 

doorbrengen met bezigheden in het kader van het leesgezelschap als 

nuttig ervaren. ‘Tot Voeding van de Geest’ geeft aan dat het 

leesgezelschap op de een of andere manier bijdraagt aan de uitbreiding 

van kennis of vermaak brengt, hoewel dat bij namen als ‘Leerzaam 

Vermaak’ en ‘Tot Nut en Vermaak’ nog meer voor de hand ligt. Er zijn 

ook leesgezelschappen die met de naamgeving van hun leesgezelschap 

blijk geven van het belang dat zij hechten aan de sociale omgang met 

andere leden, zoals ‘Vriendschap en Oefening’, ‘Onderlinge 

Vriendschap’ en ‘Daar Vrede Bloeid Ook Vriendschap Groeid’. Diverse 

leesgezelschappen kiezen voor een Latijnse naam: ‘Legendo Discimus’ 

(Lezen om te Leren), ‘Amica Veritas’ (Vriend der Waarheid) en ‘Utile 

et Jucundum’ (Nuttig en Plezierig). Deze namen wijzen op dezelfde 

doelstellingen, respectievelijk uitbreiding van nuttige kennis en vermaak. 

Het leesgezelschap ‘Laurens Coster’ uit Venhuizen is vernoemd naar 
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Laurens Janszoon Coster, pionier van de boekdrukkunst, waarmee ze 

laten zien veel waarde te hechten aan letterkunde en Nederlandse 

geschiedenis. 

De meeste doelstellingen blijken uit de dagelijkse praktijk van de 

leesgezelschappen en zijn niet expliciet opgenomen in de wetten en 

reglementen. Toch is naar aanleiding van die dagelijkse handelingen een 

aardig idee te krijgen over de doelstellingen van de leden van 

leesgezelschappen. 

 

 
Afbeelding 5: Detail uit de gedrukte wetten van het leesgezelschap 'Leest en Denkt' 

uit Amsterdam. 
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Op 9 januari 1821 verschijnt het volgende bericht in de 

Nederlandsche Staatscourant: 

 

Op den 6den december 1820 is, binnen deze stad [Lier], eene 

letterkundige vereeniging opgerigt, onder den naam van 

Leesgezelschap. De kennis der letterkunde in het algemeen, en 

het Nederlandsch in het bijzonder, is het voorname doel dezer 

instelling, terwijl, op de maandelijksche vergaderingen 

letterkundige verhandelingen kunnen worden  gehouden.4 

 

De installatie wordt door de burgemeester van het Zuid-Nederlandse Lier 

bijgewoond, waar het leesgezelschap als spreuk ‘Bescheiden en 

Verdraagzaam’ aanneemt. Het leesgezelschap laat een lijst met de namen 

van de eerste leden afdrukken. Klaarblijkelijk genieten deze 

verenigingen, gezien de aanwezigheid van de burgemeester, lokaal 

aanzien. Door publicatie in een nationaal dagblad treden ze nadrukkelijk 

naar buiten, wat een argument is voor de stelling dat het lidmaatschap 

van een leesgezelschap een zekere sociale status verleent.5 Ter illustratie 

van de wijze waarop een zekere heer Van der Schaft het ‘geluk van zijnen 

evenmensch’ probeert te bevorderen, wordt aangehaald dat hij secretaris 

is van een leesgezelschap.6 

 Ook in Rotterdam maakt een leesgezelschap zich via een dagblad 

wereldkundig. Op 8 november 1825 wordt in de havenstad 

leesgezelschap voor Duitse lectuur opgericht. Geïnteresseerden wordt 

opgeroepen zich te melden bij een zekere heer Kaldenberg om lid te 

worden.7 Een leesgezelschap voor Duitse lectuur, in Groningen, kondigt 

in een krant een afrekening – de jaarlijkse vergadering met de opmaak 

van de baten en lasten – aan,8 evenals een jaarlijkse verkoop van lectuur. 

‘Verkocht zal worden van het 23ste jaar no. 12 tot het 24ste jaar no. 12.’ 

De woorden suggereren dat het om de verkoop van (gebonden) 

tijdschriften gaat.9 

                                                 
4 Nederlandsche Staatscourant (9-1-1821) 8, 3. 
5 Nederlandsche Staatscourant (9-1-1821) 8, 3. 
6 Christiaan Hendrik Clemens, Een nieuw boek, Nijmegen 1841, 157. 
7 Rotterdamsche Courant (5-11-1825) 133, 3. 
8 Groninger courant (29-4-1828) 35, 2. 
9 Groninger courant (28-4-1829) 34, 3. 
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 Op vergelijkbare manier maakt A. Kamerling, boekverkoper in 

de Oosterstraat in Groningen, zijn plan voor de oprichting van een 

leesgezelschap bekend aan het publiek. Hij zegt gevolg te geven aan het 

voornemen van enige stadgenoten ‘uit den fatsoenlijken Burgerstand’ en 

nodigt geïnteresseerden uit om voor het verkrijgen van meer informatie 

zijn boekwinkel te bezoeken.10 

 

 Circulatie van lectuur 

Omdat in de notulen en wetten van de meerderheid van de 

leesgezelschappen enkel wordt gesproken over de structurele levering 

van lectuur, kunnen we de meeste leesgezelschappen primair 

beschouwen als circulatiegezelschap. De leden weten zich dankzij hun 

lidmaatschap verzekerd van de levering van lectuur op vastgestelde 

tijden, soms zelfs aan huis. Met uitzondering van hun maandelijkse, 

driemaandelijkse of jaarlijkse vergaderingen, waar de leden beslissingen 

nemen over de aanpassing van wetten of nieuwe literatuur ter lezing voor 

kunnen stellen, komen de leden nauwelijks bij elkaar. De term 

gezelschap impliceert wellicht gezelligheid, maar daar lijkt weinig 

sprake van te zijn. Er zijn in de notulen en registers van deze vormen van 

genootschappelijkheid dan ook nauwelijks sporen van discussie over of 

reflectie op geconsumeerde literatuur of actuele vraagstukken te vinden. 

Wel worden er af en toe boeken verboden of geweerd uit 

leesgezelschappen, waarover meer op pagina’s 225 en 226. Soms wordt 

discussie expliciet verboden, op straffe van een boete, zoals eerder 

vermeld. Het lijkt er wat dat betreft op dat leesgezelschappen tussen 1815 

en 1830 de gezellige, sociale aspecten van de achttiende-eeuwse 

sociabiliteit of de ‘gezellige negentiende eeuw’ niet omarmen. De 

leesgezelschappen bestaan op het eerste gezicht meer bij de gratie van 

micro-economische overwegingen. 

 Dat de verspreiding van kennis van een aantal leesgezelschappen 

een beoogd doel is, valt voorzichtig op te maken uit de namen van twee 

leesgezelschappen die opgaan in ‘Daar Vrede Bloeid Ook Vriendschap 

Groeid’: 

 

Men Leest tot vorming van ’t verstand 

Tot eer van God, en van Cadzand 

                                                 
10 Groninger courant (6-11-1829) 89, 4. 
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Door vlijtig lezen 

Wordt m’onderwezen11 

 

Uit de samenvoeging van de motto’s van de originele twee 

leesgezelschappen, is op te maken dat de leden van deze 

leesgezelschappen hun kennis willen uitbreiden met behulp van 

literatuur, waarbij godsdienst niet uit het oog wordt verloren. 

Ook in een uitnodigingsbrief die wordt rondgestuurd om leden te 

werven voor een leesgezelschap in Barneveld komt dit doel naar voren. 

Een passage uit de brief luidt: ‘[…]beschaving & verbetering van 

Verstand en Hart, zo wel als tot bevoordering van Smaak en eene nuttige 

uitspanning[…]’. Daarvoor heeft de oprichter een specifieke 

organisatievorm voor ogen, want ‘gewis die kringen, bekend onder de 

naam van Leesgezelschappen’ zouden uitstekend geschikt zijn voor de 

‘beoefening der schone letteren’ en ‘bespiegelingen en stille 

betragtingen’.12 

 

 Oefeningen in kennis 

Anders gaat het eraan toe bij leesgezelschappen waar ook extra 

activiteiten worden georganiseerd, maar die (nog) niet het karakter van 

een leeskabinet dragen, zoals het in 1792 in Oude Bildtzijl opgerichte 

leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Door ’t lezen wordt ’t verstand 

verlicht, Het hart gevormd tot ’s menschen plicht’, beter bekend onder 

de in 1828 geformuleerde zinspreuk ‘Ledige Uren Nuttig Besteed’. Het 

motto wordt door de eerste zes leden in 1792 als volgt geformuleerd en 

blijft ongewijzigd: 

 

Door Eendracht en Verdraagzaamheid, 

Door deugden der Gezelligheid, 

Wier zoet kan stichten en bekoren 

Wordt ’s levens effen weg bereid; 

Het nut voor ’t algemeen verspreid, 

                                                 
11 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
12 Gemeentearchief Barneveld; Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register 

houdende notulen van vergaderingen, 1807-1859. 
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En ’t heil der Maatschappij geboren. 

 

Uit bovenstaand motto blijkt dat de leden ervan overtuigd zijn dat 

gezellig samenzijn bijdraagt aan maatschappelijke vorming. Dit 

leesgezelschap fungeert niet slechts als passief doorgeefluik. De 

verlichtingsidealen van verspreiding en verbreding van kennis komen 

hier actiever tot uiting. Door middel van schrijfoefeningen worden deze 

idealen krachtiger nagestreefd. Zo wordt in 1820 besloten aan de leden, 

met uitzondering van de weduwen, vierentwintig vragen ter 

beantwoording voor te leggen. De vragen worden door de directeur en 

de secretaris opgesteld en verzegeld door de bode aan de leden bezorgd, 

met het verzoek de antwoorden op de algemene vergadering van 1821 in 

te dienen. Op deze vragen, over Bijbelse onderwerpen, komen slechts 

drie antwoorden binnen.13 

Uit de notulen van de drie vergaderingen die de leden van het 

Groningse leesgezelschap ‘Zooveele Meesters, Zooveele Leerlingen’ 

bijhouden in 1815, wordt duidelijk dat ook in dit leesgezelschap meer 

dan alleen circulatie van boeken een doel is. Leden hebben de 

mogelijkheid tijdens vergaderingen vragen te stellen, waarop door 

anderen antwoorden worden geformuleerd. Ook wordt elke vergadering 

geopend met een redevoering of toespraak van één van de leden.14 In een 

leesgezelschap in Dordrecht worden eveneens niet slechts boeken 

rondgestuurd. Ook daar zijn aanwijzingen dat er op actieve wijze 

letterkunde wordt beoefend. Zo leest tijdens een bijeenkomst de heer 

Tydeman een verhandeling voor ter beantwoording van de vraag ‘zal de 

mensch terstond na den dood gelukkig of ongelukkig zijn. Of zullen allen 

menschen in hunne graven onbewust van zich zelven blijven rusten tot 

den dag eener algemeenen vergelding?’.15 Bij ‘Oefening baart 

Verlichting’ te Gorinchem is bepaald dat in ‘de te houden verhandelingen 

                                                 
13 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 342-13 Verzameling H. Sannes; 

20 Afschriften van testamenten, genealogische aantekeningen, aantekeningen 

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

Bildtzijl. 
14 Groninger Archieven; 462 Leesgezelschap ‘Zooveele meesters, zooveele 

leerlingen’ te Kommerzijl 1810 – 1815; 1 Lijsten van door leden gestelde vragen 1810 

– 1814. 
15 Regionaal Archief Dordrecht; 274 Ring Dordrecht van de classis Dordrecht van de 

Nederlands hervormde gemeente; 1 Notulen van de ringvergaderingen 1816 – 1849. 
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en bijdragen, zal men geenszins Godsdienstige of Staatkundige 

geschilpunten mogen behandelen of aanvoeren.’16 Bij ‘Voor Kennis en 

Waarheid’ uit Den Haag dienen de voorleesbeurten als afsluiting van de 

vergadering.17 

Het komt ook voor dat leden worden geacht stukjes voor te stellen 

ter voorlezing. Deze stukjes mogen over alles gaan, ‘mits dat daar door 

het hoofd-oogmerk des genoodschaps, de eer van God, de aanwas van 

kennis en deugd, en de onderlinge Vrindschap bevorderd worden’.18 Zo 

ook moeten de leden van het leesgezelschap ‘Onderlinge Vriendschap’ 

uit Sommelsdijk per toerbeurt een spreek- of leesbeurt verzorgen zoals 

in Casus I beschreven. Maar, en daarmee tonen de leden aan dat ze 

bewust zijn van de belangrijkste activiteit van leesgezelschappen, in hun 

wetten is tevens bepaald dat ‘gelijk in gewoone leesgezelschappen, aan 

de leden boeken ter lezing zouden worden rondgezonden.’ In hun wetten 

hebben zij zich ten doel gesteld om onderling beschaving en ‘veredeling 

van de geest’ aan te kweken en het genoegen van de samenleving te 

bevorderen.19 

Ondanks de hierboven beschreven diversiteit in activiteiten is de 

primaire doelstelling van het merendeel van de leesgezelschappen in 

Noord-Nederland toch het gezamenlijk goedkoop aanschaffen van 

boeken en tijdschriften om tot een geregelde levering van lectuur te 

komen. 

 

 Zedelijkheid 

Maar naast dit micro-economische motief, dienen leesgezelschappen ook 

een zedelijk doel. Dat is bijvoorbeeld de ‘rechtstreekse veredeling van de 

mens door zijn verstand te verlichten, door zijn zeden te verbeteren en 

door zijn smaak te zuiveren,’ aldus Koopmans als feestredenaar tijdens 

                                                 
16 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
17 Wet voor het leesgezelschap in ’s Gravenhage onder de zinspreuk, Voor kennis en 

waarheid, opgerigt den 1n januarij 1810, ’s-Gravenhage 1824. 
18 Regionaal Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 41 

Reglement voor het Geertruidenbergs en Raamsdonks Leesgezelschap opgemaakt 

naar het origineel met de van tijd tot tijd gemaakte ampliatiën en alteratiën 1774 – 

1778. 
19 Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap 

Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek. 
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het 50-jarige jubileum van ‘Ledige Uren Nuttig Besteed’.20 

Onverminderd is er daar dus nog sprake van een verlichte instelling zoals 

in de achttiende eeuw in leesgezelschappen gangbaar was. Soms staat 

een neutrale naamgeving van een leesgezelschap symbool voor de 

onpartijdige doelstelling. Wars van politieke of religieuze 

meningsverschillen wil men enkel lectuur laten circuleren, zoals in het 

geval van ‘Leest, Leert en Betracht’.21 In Eindhoven is men hierover iets 

duidelijker: ‘boeken van goeden smaak en zeden’ worden daar 

aangeschaft.22 

De godsdienstige leesgezelschappen dienen onmiskenbaar een 

ander doel. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

 

De ondergetekenden ondervondende, dat in de respective 

leesgezelschappen, waarin zij zich bevinden, uit den aard der 

zake, weinig of gene werken over godsdienstige en zedelijke 

onderwerpen worden opgenomen, en verlangende het beste over 

die vakken in Nederland uitgegeven wordende te kennen, hebben 

zich vereenigd om gezamenlijk aan te kopen en rond te zenden 

ter lezing, werken over die onderwerpen handelende […].23  

 

Het lijkt er dus op dat deze godsdienstige leesgezelschappen een 

aanvullende functie vervullen: wanneer er in seculiere leesgezelschappen 

naar de mening van bepaalde leden niet genoeg religieuze teksten worden 

aangeschaft, dan kan voor hen de oprichting van een godsdienstig of 

theologisch leesgezelschap uitkomst bieden. De op pagina 127 

aangehaalde veronderstelling dat lezers van meerdere leesgezelschappen 

lid kunnen zijn, krijgt hierdoor extra ondersteuning. De keuze om lid te 

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

Zeewolde 1991, 15-16. 
21 Van der Veer, ‘Leest, leert en betracht’, 26. 
22 Wetten voor het Leesgezelschap Tot Nut en Vermaak te Eindhoven, ’s-Hertogenbosch 

1820, 4. 
23 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 347 Verzameling handschriften, 

afkomstig van de Provinciale Bibliotheek; 433 Notulen- en kasboek van het 

Leesgezelschap van godsdienstige geschriften te Leeuwarden. 
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worden van een godsdienstig leesgezelschap is in dat geval bijzonder 

pragmatisch; van religieuze onenigheid lijkt geen sprake te zijn.24 

 Toch zijn godsdienstige leesgezelschappen geen 

veelvoorkomend verschijnsel, suggereert een bijdrage in Letterkundig 

magazijn van wetenschap, kunst en smaak:  

 

Een Leesgezelschap, hetwelk zich enkel bepaalt tot het lezen van 

Boeken van Godsdienstigen inhoud, is, misschien, een ongewoon 

verschijnsel in onzen tijd, waarin, in bijna alle 

Leesgezelschappen Romans, Reis- en Levensbeschrijvingen het 

uitsluitend privilegie schijnen verkregen te hebben.25 

 

Het betreft een initiatief gestart in 1817 uit Uithuizen van ‘Eenige 

weinige vrienden’ om uitmuntende godsdienstige geschriften die sinds 

een halve eeuw verschijnen voor henzelf op goedkope wijze ter lezing te 

verschaffen, evenals ze beschikbaar te stellen voor dorpsgenoten.26 

 Sommige godsdienstige leesgezelschappen zijn gelieerd aan 

Ringen binnen de Nederlands Hervormde Kerk. Het instellen van Ringen 

is voorgeschreven in het Algemeen Reglement voor het bestuur der 

Nederlandsche Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden van 

1816. De nationale vergadering, de landelijke synode, is onderverdeeld 

in provinciale synodes, die op hun beurt bestaan uit meerdere classes. 

Een classis is een regionale vergadering, bestaand uit afgevaardigden van 

alle kerken uit het classisgebied. Elke classis is verdeeld in meerdere 

Ringen van predikanten. Onder de leesgezelschappen zijn een aantal van 

welke de naam duidelijk maakt dat deze Ringen soms een leesgezelschap 

hebben. Voor predikanten wordt het als iets gunstigs beschouwd om lid 

te zijn van een leesgezelschap ‘’t welk hem met den geest des tijds 

bekend maak’.27 Uit een verslag van de werkzaamheden van de 

                                                 
24 O. de Vent, Het leesgezelschap van godsdienstige geschriften te Leeuwarden, 

ongepubliceerde doctoraalscriptie 1992, Historisch Centrum Leeuwarden, 46. 
25 Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, Mengelstukken (1818) 7, 

323. 
26 Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, Mengelstukken (1818) 7, 

323. 
27 Hermanus Johannes Abbring, Het dal Kerah, of de Pelgrimsoogst, een Perzisch 

Verhaal; of Iets over godsdienstige en zedelijke onderwerpen, Groningen 1836, 129. 
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Ringsvergaderingen in de provincie Groningen in 1822 blijkt het 

volgende: 

 

De bij de ringen ingevoerde leesgezelschappen bleven stand 

houden, en werden steeds meer en meer nuttig bevonden.28 

 

In 1823 wordt het verslag uitgebreid: 

 

De bij de ringen ingevoerde leesgezelschappen bleven stand 

houden, en door wel ingerigte bepalingen, werden dezelve steeds 

meer en meer, aan derzelver eigenlijke bestemming voor christen 

leraars, dienstbaar gemaakt.29 

 

Het verslag van de werkzaamheden uit Overijssel in 1822 laat het 

volgende zien: 

 

In de ring van Deventer zijn vragen voorgesteld, aangaande de 

waarneming van den, heiligen dienst, den bloei van den 

godsdienst in de gemeenten enz. Het theologisch leesgezelschap 

blijft in stand, en eensgezindheid en broederlijke liefde is 

aanhoudend in denzelven heerschende.30 

 

En: 

 

Datzelfde berigt ook het klassikaal bestuur voornoemd van de 

twee andere ringen, die van Almelo, namelijk, en van Enschedé. 

Ook in beide die ringsvergaderingen bestaat een welgeregeld 

leesgezelschap, en de broeders zoeken elkaar onderling in liefde 

op te scherpen, door het doen van verhandelingen, door het 

                                                 
28 H.W.C.A. Visser, Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering 

van den eeredienst, het leeraarsambt en kerkelijk bestuur, als ook van de theologische 

wetenschappen bij de Protestantsche Christenen 1 (1824), 241. 
29 H.W.C.A. Visser, Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering 

van den eeredienst, het leeraarsambt en kerkelijk bestuur, als ook van de theologische 

wetenschappen bij de Protestantsche Christenen 2 (1824), 282. 
30 Visser, Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering van den 

eeredienst, het leeraarsambt en kerkelijk bestuur 1 (1824), 244. 
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beantwoorden van te voren opgegevene vragen, of nog andere 

doelmatige bemoeijingen.31 

 

Uit bovenstaande verslagen ontstaat het beeld dat het in de vroege 

negentiende eeuw een gewone gang van zaken is dat leden van de 

Hervormde kerk zich op lokaal niveau in leesgezelschappen verenigen. 

Die verenigingen dragen, getuige de verslagen, bij aan onderlinge 

broederschap en eensgezindheid. 

 

 Thematische doelstellingen 

Het doel van geneeskundig leesgezelschap ‘De Harmonie’ is de 

circulatie van boeken en tijdschriften voor mensen werkzaam in 

medische beroepen, zodat zij eenvoudiger toegang hebben tot actuele 

vakliteratuur.32 Zo ook voor het leesgezelschap ‘De Scheikunde 

Gehuldigd’,33 en ‘Tot Bevordering van Geneeskundige Kennis’ uit 

Bergumerdam.34 

Het eerder genoemde ‘Zooveele Meesters, Zooveele Leerlingen’ 

is opgericht door een groep onderwijzers. Het ligt in de lijn der 

verwachting dat het onderwijs een onderwerp is dat op nadrukkelijke 

aandacht van de leden kan rekenen. Er zijn meer leesgezelschappen 

opgericht door groepen onderwijzers. Het wordt in zekere zin zelfs 

gestimuleerd: in het nationale onderwijstijdschrift Nieuwe bijdragen ter 

bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met 

betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden voor den 

jare 1820 is een volledig reglement voor een leesgezelschap opgenomen, 

dat onderdeel uitmaakt van de algemene reglementen van de 

onderwijzersgezelschappen in een district uit Zeeland.35 In 1825 volgt in 

                                                 
31 Visser, Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering van den 

eeredienst, het leeraarsambt en kerkelijk bestuur 1 (1824), 244. 
32 Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 

Notulen van de vergaderingen 1819 – 1903. 
33 Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 

1820 – 1833; Register, houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van 

het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
34 Wetten voor het leesgezelschap onder de zinspreuk: Tot bevordering van 

geneeskundige kennis, [Bergumerdam] 1816, 1. 
35 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk 

met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden voor den jare 

1820 1 (1-6-1820) 6, 41-42. 
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hetzelfde tijdschrift een bijdrage met daarin een vergelijkbare, meer 

uitgebreide set met regels afkomstig van 

schoolonderwijzersgezelschappen uit een district in Noord-Brabant.36 

Het is goed mogelijk dat de publicatie van wetten en regels voor 

(lees)gezelschappen Noord-Nederlanders heeft geïnspireerd om zulke 

verenigingen op te richten. 

Sommige onderwijzers stimuleren de oprichting van 

leesgezelschap. Uit een boekbeoordeling van een publicatie – een 

antwoord op een prijsvraag op welke wijze onderwijzers op het 

platteland de jeugd moeten vormen – blijkt dat de auteur, onderwijzer 

P.A. Meeter uit Huizum, van mening is dat jongeren na het verlaten van 

school uitstekend hun kennis op peil kunnen houden en uitbreiden door 

geregeld in het kader van een leesgezelschap bijeen te komen.37 

 

 Maatschappelijke betrokkenheid  

Tot slot tonen sommige leesgezelschappen hun maatschappelijke 

betrokkenheid, door een financiële bijdrage te leveren aan de 

ondersteuning van slachtoffers van rampen of in het algemeen aan 

hulpbehoevenden. In de Noord-Nederlandse dagbladen zijn hiervan 

tussen 1815 en 1830 geregeld sporen aan te treffen. Zo wordt op 14 juli 

1815 in de Nederlandsche Staatscourant een lijst afgedrukt met 

individuen en verenigingen die vrijwillig geld doneren voor 

‘verkwikking en onderhoud der gekwetsten, en tot verzorging der 

weduwen en weezen der gesneuvelden’. Dat geld wordt verzameld door 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en toont aan dat 

leesgezelschappen, naast het lezen van lectuur, ook liefdadigheid als 

kenmerk hebben. 

Een leesgezelschap in Bovenkarspel brengt zo honderd gulden 

bijeen voor het goede, en tevens vaderlandslievende, doel.38 Het 

leesgezelschap ‘De Eendragt’ uit Den Haag doneert de helft van dat 

                                                 
36 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk 

met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden voor den jare 

1825 7 (1825), 21-28. 
37 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk 

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

jaren 1830 10 (1830), 8-9. 
38 Nederlandsche Staatscourant (14-7-1815) 165, 1. 
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bedrag.39 Verder komen er schenkingen voor noodlijdenden en zieken, 

die bestaan uit geldbedragen en coupons van leesgezelschappen uit 

Woerden,40 Nijmegen,41 Borne,42 Drachten,43 Scheveningen,44 

Klunderd,45 Beetsterzwaag,46 Den Haag,47 en Jutphaas.48 Ook een 

leesgezelschap uit het arrondissement Antwerpen doneert ƒ301,15 voor 

goede doelen in Noord-Nederland.49 

Specifiek ten behoeve van de weduwen en wezen van de 

verongelukte zeelieden van Huisduinen en Den Helder, doneert het 

leesgezelschap ‘Tot Nut en Uitspanning’ uit Tholen ƒ65,75.50 Met 

hetzelfde doel ontvangt de commissie die daarmee is belast van het 

leesgezelschap te Reeuwijk ƒ25,00.51 In 1825 komen honderden mensen 

om het leven door overstromingen in Overijssel. Het leesgezelschap 

‘Leeslust’ uit Bergen op Zoom doneert voor de nabestaanden vijftig 

gulden.52 ‘Tot Nut en Vermaak’ uit Leiden kiest voor een andere aanpak 

en schenkt vijf wollen dekens.53 Voor noodlijdenden in Egmond aan Zee 

brengt het leesgezelschap uit Wieringen achttien gulden bijeen.54 Ook 

schenken lokale leesgezelschappen geld aan individuen of gezinnen die 

door een brand hun woning zijn kwijtgeraakt.55 De weduwen en wezen 

van de omgekomen opvarenden van het vissersschip Jacob Bree krijgen 

onder meer ondersteuning van leesgezelschap ‘De Harmonie’ uit 

Middelburg.56 Nadat het loodsschip Klaas Abbenes in 1827 zinkt, 

                                                 
39 Nederlandsche Staatscourant (25-7-1815) 174, 4. 
40 ’s Gravenhaagsche Courant (10-6-1822) 69, 2. 
41 Nederlandsche Staatscourant (14-3-1825) 62, 2. 
42 Opregte Haarlemsche Courant (17-3-1825) 33, 6. 
43 Opregte Haarlemsche Courant (7-11-1826) 133, 5. 
44 Nederlandsche Staatscourant (15-11-1826) 270, 2; Dagblad ’s Gravenhage (9-4-

1827) 43, 4. 
45 Opregte Haarlemsche Courant (21-11-1826) 139, 5. 
46 Nederlandsche Staatscourant (22-2-1827) 46, 2. 
47 Dagblad van ’s Gravenhage (7-2-1827) 17, 4. 
48 Opregte Haarlemsche Courant (6-3-1828) 29, 5. 
49 Nederlandsche Staatscourant (12-3-1825) 61, 3. 
50 Nederlandsche Staatscourant (27-12-1824) 305, 4. 
51 Nederlandsche Staatscourant (8-1-1825) 7, 5. 
52 Bredasche Courant (5-3-1825) 10, 2.  
53 Nederlandsche Staatscourant (25-3-1825) 72, 5. 
54 Nederlandsche Staatscourant (30-3-1825) 76, 3. 
55 Opregte Haarlemsche Courant (20-10-1825) 126, 2. 
56 Nederlandsche Staatscourant (13-3-1826) 61, 4. 
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ontvangen de nabestaanden vele donaties, waaronder een bedrag van een 

leesgezelschap uit Velzen.57 Twee leesgezelschappen van vrouwen 

steunen de slachtoffers van de ‘jammervloeds’ in Meppel in 1825 met 

een bedrag van ƒ167,34.58 

Leesgezelschappen tonen zich niet enkel betrokken bij de 

samenleving door geld te doneren. Op Texel eert het leesgezelschap 

onder de zinspreuk ‘Nut en Vermaak’ een zekere Meijerd Cornelisz. 

Boon. Boon redt een schipbreukeling van een op 28 september 1817 

gestrand Engels schip van de verdrinkingsdood. Het leesgezelschap 

verleent hem het honoraire lidmaatschap en een lokale onderwijzer 

draagt een lofdicht voor. Willem I verstrekt hem vanwege zijn 

heldendaad zelfs met een gratificatie van honderd gulden, wat, met 

goedkeuring van de koning, tijdens een bijeenkomst van het 

leesgezelschap aan hem wordt overhandigd.59 

Ten tijde van de Belgische Afscheiding doneren veel Noord-

Nederlanders geld aan de staat ter ondersteuning van de vrijwillige 

bewapening. Een leesgezelschap uit Sommelsdijk en Middelharnis 

presenteert zichzelf expliciet als vaderlandslievend bij zijn donatie.60 De 

minister van Financiën verleent de donerende partijen een eervolle 

vermelding. Zo ook leesgezelschappen uit Haastrecht,61 Edam,62 Zeist,63 

Leur,64 Geertruidenberg,65 Oude Beerta,66 Drachten,67 Veere,68 

Breskens,69 en het leesgezelschap uit Jutphaas voegt zelfs enkele 

dichtregels bij hun donatie: 

 

Elk offer, hoe gering, hoe klein, 

Zal ’t vaderland steeds welkom zijn; 

                                                 
57 Opregte Haarlemsche Courant (8-12-1827) 147, 5. 
58 Nieuws- en advertentieblad voor de provincie Drenthe (4-3-1825) 18, 2. 
59 Nederlandsche Staatscourant (11-3-1818) 60, 4. 
60 Nederlandsche Staatscourant (12-11-1830) 270, 3. 
61 Nederlandsche Staatscourant (19-11-1830) 276, 4. 
62 Nederlandsche Staatscourant (2-12-1830) 287, 5. 
63 Nederlandsche Staatscourant (10-12-1830) 294, 2. 
64 Nederlandsche Staatscourant (11-12-1830) 295, 2. 
65 Nederlandsche Staatscourant (6-1-1831) 5, 3. 
66 Nederlandsche Staatscourant (11-1-1831) 9, 3. 
67 Nederlandsche Staatscourant (25-1-1831) 21, 2. 
68 Nederlandsche Staatscourant (12-3-1831) 61, 2. 
69 Nederlandsche Staatscourant (6-7-1831) 159, 2. 



 

 

  

- 168 - 

Dat land, door ons het hoogst geacht, 

Zij ook ons offer toegebragt.70 

 

Boekhandelaar J.B. van Loghem verzamelt materialen voor ‘de brave 

verdedigers van ’t Vaderland’ en ontvangt van een leesgezelschap uit 

Haarlem twaalf paar handschoenen.71 De nabestaanden van de 

overledenen van de gevechten in het Zuiden ontvangen ook ‘vaderlandse 

giften’ van leesgezelschappen, zoals uit Hengelo,72 Een leesgezelschap 

uit Den Haag schenkt geld voor de verkwikking van zieken en 

gewonden.73 Het leesgezelschap van Abcoude en Baambrugge schenkt 

de regionale schutters 34 halve Nederlandse ponden tabak.74 

  

Bijdragen aan harmonie 

Een citaat uit de reglementen van het leesgezelschap in Grijpskerk wijst 

erop dat men controversiële lectuur wil weren. Kwam het dan vaak voor 

dat er ruzie werd gemaakt? 

 

In dit Leesgezelschap zullen geen boeken mogen gelezen worden 

welke aanleiding tot twist of oneenigheid kunnen geven; noch 

dogmatike, periodike of geneeskundige geschriften. In het 

algemeen zullen zulke werken gelezen worden welke voor de 

behoeften en omstandigheden der Leden het meest passende 

zijn.75 

 

In het verleden is er op gewezen dat het belangrijk zou zijn voor leden 

van leesgezelschappen om over hun leesstof van gedachten te wisselen.76 

Op basis van het voorgaande citaat lijkt het erop dat er geen sprake is van 

sterke, potentieel voor het voortbestaan van het leesgezelschap 

destructieve, meningsverschillen. Het lezen van de lectuur vindt 

                                                 
70 Nederlandsche Staatscourant (3-3-1831) 53, 3. 
71 Bredasche Courant (14-1-1831) 9, 4. 
72 Overijsselsche Courant (21-1-1831) 6, 3. 
73 Nederlandsche Staatscourant (18-2-1831) 42, 3. 
74 Nederlandsche Staatscourant (26-1-1831) 22, 3. 
75 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

Reglementen 1823. 
76 Marita Mathijsen, Nederlandse literatuur in de romantiek, 1820-1880, Nijmegen 

2004, 163. 
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bovendien plaats bij de leden thuis. De term leesgezelschap is wat dat 

betreft zeer toepasselijk. In IJzendijke gaan ze nog verder: ‘Niemand der 

Leden zal geduurende de Vergadering mogen spreken dan over zaken 

betreffende de Vergadering’ op straffe van twee stuivers bij 

overtreding.77  

 Op basis van deze schaarse citaten, lijkt het er op dat de in Noord-

Nederlandse leesgezelschappen nagestreefde sfeer, het best te typeren is 

als harmonieus of tolerant. Eigenlijk sluit dat vrij goed aan bij de 

algemene maatschappelijke wens naar harmonie en vrede. Is deze sfeer 

representatief is voor alle leesgezelschappen?  

 Het gaat in ieder geval niet altijd op in Den Haag, waar in 1829 

‘een kabaal’ plaatsvindt om drie heren uit een leesgezelschap te werken: 

de heren De Gerlache, De Brouckere en Le Hon. De woorden liegen er 

niet om: 

 

Dezen morgen bij de ballotage waren 166 leden aanwezig en ten 

spijt van het kransje van van Maanen en Asser, hadden de 

achtbare kandidaten slechts zeven balletjes tegen. De generaal en 

zijne luitenants waren niet aanwezig; zij zijn voorzigtig te huis 

gebleven, om de schande eener nederlaag niet te ondergaan; met 

hunne ingeboren lompheid, hebben de leidsmannen de 

kunstgrepen ruchtbaar gemaakt en door deze ontdekking is hun 

voornemen verijdeld geworden. Het puik van Holland veracht 

zoo zeer als gij den heer van Maanen.78 

  

Het citaat is door de Noord-Brabander overgenomen uit Courrier des 

Pays-Bas, een liberale krant uit Brussel en de voornaamste stem van het 

zuidelijke verzet tegen de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden. De auteur lijkt te veronderstellen dat elke lezer bij de naam 

Van Maanen waarschijnlijk direct weet dat het hier minister van Justitie 

Cornelis Felix van Maanen betreft. Blijkbaar weet de oppositie tegen het 

bestuur van Willem I zelfs de conflicten tussen een representant van de 

overheid, Van Maanen, en kandidaat-leden van het leesgezelschap waar 

hij lid van is, in te zetten in hun oppositionaire retoriek. 

                                                 
77 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864. 
78 Noord-Brabander (19-11-1829) 100, 1. 
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 In ‘Legendo Discimus’ uit Den Bosch ontstaan heftige debatten 

op 8 januari 1818 naar aanleiding van een onenigheid tussen de directeur 

van het leesgezelschap en een lid, de heer Van Son, die het 

leesgezelschap nog ƒ1,10 verschuldigd is. Van Son is het daar niet mee 

eens. Beiden vinden diverse andere leden van het leesgezelschap aan hun 

zijde, maar uiteindelijk weten de leden toch tot een gezamenlijk 

standpunt te komen: de heer Van Son moet zijn boete alsnog betalen.79  

Ook de keuze van lectuur kan wel eens tot hevige 

meningsverschillen leiden, maakt een passage uit een bijdrage van een 

zekere V. uit Letter- en geschiedkundig allerlei, of Verpozingen in ledige 

oogenblikken duidelijk: 

 

Nu volgt er eene grappiger historie. – Gij weet, ik ben directeur 

van een leesgezelschap. Verledene week riep ik, als naar 

gewoonte, de leden op, omdat er over het volgende half jaar eene 

nieuwe keus van boeken moest worden gedaan. Daar hadden wij 

de poppen aan den dans. Tegen een dichtwerk, ter lezing 

voorgedragen zijnde, werd hevig uitgevaren, omdat de schrijver 

deszelven bekend was, als een voorvechter van het stelsel, dat 

men de goede zaak door het inleveren van bezwaren bevordert. 

Het duurde niet lang of een ander verdedigde met niet minder 

vuur het stelsel, niet alleen van dezen, maar van al de dichters en 

schrijvers, die naar zijne wijze van zien, het harnas tot 

verdediging, van de goede zaak hebben aangegord. Hierop 

volgden hevige debatten, waaruit men kon bemerken, dat de geest 

der dwaasheid in het hoofd der twisters was gevaren; want, er 

werd over bezwaren, over den geest des tijds, over de goede zaak 

en andere dingen, die er als met het haar werden bijgesleept, met 

even veel juistheid gesproken, als in zekere Wijkvergaderingen 

ten jare 1795, belagchelijker gedachtenis! Ik zuchtte en dacht bij 

mij zelven: groot is het getal der sprekers, klein dat der denkers. 

Ik hield mij aan de minderheid en had het geluk den geest van het 

onderhavige punt af te leiden, door een werk voor te dragen, dat 

                                                 
79 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. Wellicht 

indicatief voor het debat: de pagina van het notulenboek met de aantekeningen over 

de bewuste vergadering is gescheurd. 
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bij velen bijval moest verwerven, dewijl de titel oneindig veel 

beloofde, hoewel de inhoud niets meer was dan een mengelmoes 

van Franschen, Hoogduitschen en Engelschen bodem 

zamengeraapt, en hier en daar met een Nederlandsch manteltje 

overtogen.80 

 

Van dergelijke verschillen van mening zijn in de archieven van 

leesgezelschappen nauwelijks sporen te vinden. Over het algemeen 

lijken leesgezelschappen te streven naar een rustige, harmonieuze sfeer. 

 Een uitzondering op dat beeld wordt gegeven in Het 

leesgezelschap van Diepenbeek, een roman van P. van Limburg Brouwer 

uit 1847. In het boek schetst de auteur een beeld van een leesgezelschap 

in Diepenbeek, een dorp in Gelderland waar voortdurend wordt getwist 

over kerkelijke zaken op basis van gelezen lectuur. De ruzies en 

discussies staan symbool voor de contemporaine onenigheden tussen 

leden van de Hervormde Kerk die Van Limburg Brouwer overal om zich 

heen ziet.81 Het boek van Van Limburg Brouwer is waarschijnlijk 

representatiever voor de toenmalige discussies over leerstellige 

onenigheden dan voor de sfeer in leesgezelschappen in de eerste helft 

van de negentiende eeuw. 

 

IV.2.2 Bestuur 

De wetten en regels van leesgezelschappen en de naleving ervan 

verlangen een duidelijk bestuur. Het bestuur van een leesgezelschap 

bestaat doorgaans uit drie of vier leden. Daarvan maken in ieder geval 

een directeur of president en een secretaris deel uit. Een penningmeester, 

quaestor of thesaurier is bij een deel van de leesgezelschappen een aparte 

functie, hoewel de taken ook wel door de secretaris worden uitgevoerd. 

Het leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Legendo Discimus’ uit ’s-

Hertogenbosch bijvoorbeeld kent een commissaris directeur en een 

medecommissaris die tevens secretaris en thesaurier is.82 Soms maken 

enkele gewone leden deel uit van het bestuur, waar zij dan een 

adviserende rol hebben bij de bepaling van de te aan te schaffen lectuur. 

                                                 
80 Letter- en geschiedkundig allerlei, of Verpozingen in ledige oogenblikken, 

Amsterdam 1831, 97-98. 
81 P. van Limburg Brouwer, Het leesgezelschap van Diepenbeek, Groningen 1847. 
82 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
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Zij worden wel gecommitteerden genoemd en leggen samen met de 

president en secretaris lectuur aan de overige leden ter keuze voor.83 Bij 

‘Oefening baart Verlichting’ is een dergelijke commissie van leden ter 

verzorging van de ‘Lecture’ zelfs voor korte tijd bepalend. Twee leden 

die naast de president en secretaris-penningmeester deel uitmaken van 

het bestuur, kiezen uit de door leden voorgestelde titels de uiteindelijk 

aan te schaffen boeken. Deze wijze van handelen is geen lang leven 

beschoren. De commissie wordt binnen een half jaar weggestemd, 

waarna bij meerderheid van stemmen boeken ter lezing worden 

gekozen.84 Wellicht zijn de overige leden van mening dat de gekozen 

procedure niet democratisch genoeg is geweest. 

 

 Invloed van de leden op lectuurkeuze 

Kloek en Mijnhardt hebben aangenomen dat in de meeste gevallen een 

ervaren lezer als gids fungeert voor medeleden van leesgezelschappen 

met minder leeservaring en op deze wijze min of meer bepaalt welke 

lectuur er binnen een leesgezelschap wordt aangeschaft. Zo zou 

bijvoorbeeld een predikant een dergelijke rol kunnen vervullen in 

leesgezelschappen op het platteland.85 Op basis van bestuurlijke 

bepalingen in de wetten en reglementen van leesgezelschappen vallen 

kanttekeningen bij deze gedachte te plaatsen. In ieder geval op papier 

hebben gewone leden namelijk geregeld een adviserende of bepalende 

rol met betrekking tot de lectuurkeuze. Bovendien zijn in diverse 

leesgezelschappen abonnementen aangegaan op de Naamlijst van 

Saakes, waarover meer op pagina’s 280 tot 282.86 Hierdoor worden de 

leden in staat gesteld om overzicht op het boekenaanbod te verkrijgen. 

Recensies en aankondigingen van te verschijnen boeken in tijdschriften 

en kranten, waarop zij eveneens abonnementen hebben, kunnen daarbij 

in theorie als richtsnoer dienen om een beredeneerde keuze te maken in 

                                                 
83 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864. 
84 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
85 J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving, Den 

Haag 2001, 101. 
86 A.B. Saakes, Naamlijst van Nederduitsche boeken, als mede van Fransche en 

Latijnsche werken, oratiën, dissertatiën, konstprenten, pourtraitten, landkaarten, enz. 

geduurende de jaaren … in ons vaderland uitgekomen, Amsterdam etc. 1794-[1855]. 
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dat aanbod.87 In Cadzand zijn de leden hierover zelfs heel duidelijk: 

‘geene andere dan gerecenseerde Nederduijtsche boeken, zullen er door 

het genootschap gelezen worden.’88 Het is heel wel mogelijk dat 

leesgezelschappen juist hebben bijgedragen aan een snellere literaire 

socialisatie van het lezende publiek in Noord-Nederland. 

 

 Regels met betrekking tot bestuursfuncties 

De bepalingen in de wetten en reglementen hebben een democratische 

grondslag. Bestuursleden worden telkens gekozen voor de duur van een 

jaar en bij meerderheid van stemmen. In sommige leesgezelschappen 

moet elk jaar één van de drie bestuursleden afvallen. Welk lid dit is, 

bepalen de bestuursleden onderling. De afvaller mag zich wel direct 

herkiesbaar stellen voor dezelfde functie.89 Ook komt het voor dat 

bestuursleden niet onderling mogen bepalen welk lid moest uittreden. De 

wetten van sommige leesgezelschappen bepalen dat het langstzittende lid 

verplicht is af te treden.90 In andere gevallen zijn bestuursleden in 

principe niet herkiesbaar, behalve als alle leden van het leesgezelschap 

reeds een termijn hebben vervuld en het aftredende bestuurslid zijn 

functie wenst voort te zetten.91 Op deze wijze wordt gegarandeerd dat elk 

lid kennis maakt met bestuurlijke taken. Het is aannemelijk dat op die 

manier tevens machtsmisbruik wordt tegengegaan. Bij ‘De Honingbij’ in 

Vlaardingen wordt in december tijdens de jaarvergadering de directeur 

gekozen. Deze mag deze positie niet weigeren, op straffe van maar liefst 

vijf gulden boete. Als hij het jaar daarvoor echter reeds deze functie heeft 

                                                 
87 Hoewel, zoals op pagina 137 is aangegeven, dit geen gangbare praktijk is in alle 

leesgezelschappen. Dat heeft onder meer te maken met de zeer actuele 

lectuuraanschaf van leesgezelschappen. Zodra een recensie verschijnt in een 

tijdschrift, hebben de leden van leesgezelschappen in een deel van de gevallen de 

besproken lectuur reeds gelezen. 
88 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
89 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
90 Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 1820 – 1979; 1 Notulen 

met reglementen 1820 – 1876. 
91 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
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bekleed, dan mag hij alsnog weigeren.92 Een vergelijkbare bepaling 

hanteren ze bij ‘Onderlinge Vriendschap’, hoewel de boete daar één 

gulden betreft en de verkiezingen eveneens voor de functie van secretaris 

worden gehouden. Bij een gelijke verdeling van stemmen tussen twee 

leden wordt opnieuw gekozen, maar dan slechts tussen de leden met de 

meeste stemmen.93 Het komt voor dat de directeur telkens wordt 

herkozen.94 

In tegenstelling tot wat in de vorige paragraaf is beschreven, komt 

het toch voor dat de directeur soms gedeeltelijk een sturende rol vervult 

in de besluitvorming met betrekking tot de boekaanschaf. Dit staat echter 

niet haaks op de democratische totstandkoming van de keuze voor 

boeken en tijdschriften. Zo ontvangt bij een deel van de 

leesgezelschappen de directeur een keur aan boeken van een 

boekhandelaar. Daaruit maakt hij dan een selectie, welke hij vervolgens 

aan de leden voorlegt. Zij bepalen uiteindelijk welke boeken worden 

aangeschaft.95 Het is overigens niet altijd zo dat boekhandelaren graag 

boeken toesturen, want de terugzending laat soms lang op zich wachten, 

zo blijkt uit de notulen van een leesgezelschap in IJzendijke.96 

Soms maakt een directeur juist geen selectie uit de beschikbare 

literatuur, maar legt deze na ontvangst bij de eerste vergadering direct 

voor aan de leden.97 Bij een aantal leesgezelschappen is elk van 

‘ordinaire’ leden verplicht om in ieder geval één jaar lang directeur en 

tegelijkertijd aankoper en eerste lezer van de boeken te zijn. Zij moeten 

                                                 
92 Stadsarchief Vlaardingen; 0064 Leesgezelschap ‘De Honingbij’; 1 Reglementen en 

wetten 1826 – 1853. 
93 Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap 

Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek. 
94 Gemeentearchief Barneveld; Archief van het leesgezelschap te Barneveld, 1806-

1862; Register van notulen 1807 – 1859. 
95 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; Fa. M.H. Kingma te Makkum 

98; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te Makkum 

1816. 
96 Franken, ‘Liefde voor waarheid en deugd’, 117. 
97 C.A.S. Zandijk, Het leesgezelschap van Barneveld 1806-1864. Een onderzoek naar 

de organisatie, het ledenbestand en de leesvoorkeur van een leesgezelschap in een 

negentiende-eeuws dorp, ongepubliceerde scriptie Hogeschool Gelderland 1993, 15; 

Reglement voor het leesgezelschap, onder de zinspreuk Vriendschap en leeslust, 

opgerigt te Bergen op Zoom den 5 february 1798, Bergen op Zoom [1819], 7. 
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in een boek bijhouden welke titels worden aangekocht.98 De directeur is 

er veelal voor verantwoordelijk ‘dat er altoos een genoegzame voorraad 

van Boeken ter Lezing voor het gezelschap voorhanden zijn en ten dien 

einde, ter Supletie van dien voorraad van tijd tot tijd op de vergaderingen 

eenen lijst van zodanige boeken als hij voor dit gezelschap commenabel 

zoude oordelen aan de leden voor te dragen.’99 

Bij het geneeskundig leesgezelschap ‘De Harmonie’ mag de 

directeur wel zonder ruggespraak literatuur aanschaffen. Hij is bevoegd 

alle Nederlandstalige geneeskundige boeken te kopen die hij geschikt 

acht. Voor boeken in het Duits moet hij toestemming vragen aan de 

overige leden van het leesgezelschap die in de plaats van vestiging 

woonachtig zijn.100 

Soms wordt een directeur in zijn keuzevrijheid juist beperkt. Het 

staat hem dan vrij zelfstandig werken aan te schaffen, mits zij 

bijvoorbeeld niet meer dan dertig stuivers kosten.101 Dat vrijheden ook 

misbruikt worden, blijkt uit de notulen van ‘Daar Vrede Bloeid Ook 

Vriendschap Groeid’. De president is tevens protestants kerkleider en 

dreigt zijn functie neer te leggen als het enige religieuze tijdschrift dat in 

het leesgezelschap circuleert in 1824, De protestant, zou worden 

weggestemd. Aangezien hij nog enige tijd in functie blijft lijkt het erop 

dat zijn dreigement heeft gewerkt. In ieder geval tot 1828: in dat jaar 

wordt het tijdschrift alsnog weggestemd.102 

 

 Taken van het bestuur 

De bestuursleden hebben uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden. 

Leesgezelschappen bestaan in bepaalde gevallen uit binnenleden, 

woonachtig in de vestigingsplaats, en buitenleden, woonachtig buiten 

                                                 
98 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 1 Wetten en reglementen 

1813. 
99 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
100 Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 

Notulen van de vergaderingen 1819 – 1903. 
101 Regionaal Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 45 

Bijvoegsel voor het reglement van het Geertruidenbergs en Raamsdonks 

Leesgezelschap, opgemaakt omstreeks 1819. 
102 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
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deze plaats. De bestuursleden zijn doorgaans voor de periode van een 

jaar benoemd uit de binnenleden. 

De directeur is verantwoordelijk voor de rondzending van boeken 

en de secretaris voor de bewaring van de lectuur zodra deze terug is, tot 

de tijd dat het wordt verkocht.103 De directeur houdt, op straffe van vijf 

en een halve of zes stuivers boete een verzendlijst van boeken bij, waarop 

de datum van verzending en de naam aan wie hij een boek heeft 

toegezonden, genoteerd staan.104 Hij draagt tevens zorg voor een 

behoorlijke staat van de boeken bij verzending. 

Aan de secretaris worden de boeken geretourneerd en hij dient 

hiervan een ontvangstlijst bij te houden. Hij noteert eveneens of er 

vlekken en scheuren in boeken aanwezig zijn en door wie deze zijn 

veroorzaakt. Daarnaast moet hij bijhouden welk lid een boek te laat 

verzendt of een verkeerde aantekening maakt. Dit doet hij aan de hand 

van de door de leden verplicht bijgehouden leeslijsten.105 Ook heeft de 

directie van het leesgezelschap een register in bewaring met daarin alle 

aangekochte boeken, waarachter soms de nieuwprijs, de verkoopprijs en 

                                                 
103 Brabants Historisch Informatie Centrum; 346 Cuypers van Velthoven, 1320 – 1870; 

1678 Reglement leesgezelschap ‘Roosendaals vermaak’ 19e eeuw; Zeeuws Archief; 

234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 1864; Tresoar Fries 

Historisch en Letterkundig Centrum; 347 Verzameling handschriften, afkomstig van de 

Provinciale Bibliotheek; 433 Notulen- en kasboek van het Leesgezelschap van 

godsdienstige geschriften te Leeuwarden; Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap 

De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 1820 – 1833; Register, houdende de notulen der 

vergaderingen en de rekeningen van het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 

1820 – 21 januari 1847; Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Oefening baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
104 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828;  Zeeuws Archief; 426 

Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 Notulen van de 

vergaderingen 1819 – 1903; Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap 

onder de zinspreuk ‘Oefening baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen; Haags 

Gemeentearchief; 0049-1 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en reglementen 

19e eeuw. 
105 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828. 
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de naam van het lid aan wie het boek na lezing is verkocht.106 De 

directeur is verder verplicht een overzicht van boetes bij te houden. 

Elk jaar vindt een veiling plaats van de boeken die in het 

voorgaande jaar in het leesgezelschap hebben gecirculeerd. De directeur 

zendt voorafgaand aan die veiling een lijst rond met alle te veilen boeken 

en tijdschriften.107 De directeur heeft ook de taak de volgorde van lezers 

voor een boek te bepalen en deze in de vorm van een lijst voorin dat boek 

te noteren of te laten drukken en deze vervolgens in dat boek te plakken. 

Ten slotte is hij verantwoordelijk voor het opmaken van een jaarrekening 

en het innen van boetes.108 

 

 Privileges 

Over het algemeen genieten bestuursleden een aantal privileges. Zo ook 

met betrekking tot de rondzending van boeken. In de volgorde van het 

ontvangen der boeken volgen de leden van een leesgezelschap in de regel 

elkaar naar ‘den tijd hunner intrede in het gezelschap’, waarbij in de 

meeste gevallen is aangetekend dat het bestuur in de boeken eerst 

ontvangt. De reguliere vergaderingen, gehouden op vooraf vastgestelde 

dagen, in vooraf vastgestelde maanden, aanvangend op vooraf 

vastgestelde tijden, worden afwisselend bij de leden thuis of in een lokaal 

gehouden. De directeur en de secretaris van het leesgezelschap hoeven 

hun huis niet voor de gewone vergadering ter beschikking te stellen. Daar 

vindt wel de jaarlijkse buitengewone vergadering plaats, waar de 

boekenveiling, de opmaak van de rekening en de verkiezing van het 

                                                 
106 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 327 Register 

met verkochte boeken en tijdschriften, vermelding van in- en verkoopprijs en namen 

van kopers 1814 – 1830. 
107 Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 

Notulen van de vergaderingen 1819 – 1903; Haags gemeentearchief; 0049-1 

Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en reglementen 19e eeuw. 
108 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw. 



 

 

  

- 178 - 

bestuur geschiedt.109 Als er geen secretaris is, betekent dat effectief dat 

de directeur elk jaar de boekenveiling in zijn huis laat plaatsvinden.110 

In Kollum en Buitenpost is een voorbeeld te zien van de 

privileges die het bestuur van een leesgezelschap zich kunnen 

veroorloven. Artikel 25 van de wetten van het leesgezelschap bepaalt dat 

de directie boeken en lijsten voorafgaand aan vergaderingen controleert 

onder het genot van drie flessen wijn, op kosten van het 

leesgezelschap.111 

Uit bovenstaande is af te leiden dat de leesgezelschappen in 

Noord-Nederland tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederland op grote lijnen op vergelijkbare wijze worden bestuurd. Er is 

altijd sprake van een directeur, president of voorzitter, vaak aangevuld 

met een secretaris, die soms ook penningmeester is en af en toe wordt het 

bestuur aangevuld door een tweetal leden. Enkele uitzonderingen 

daargelaten lijkt het erop dat deze keuze bijzonder democratisch tot stand 

komt. Dat belangrijke posten in een leesgezelschap in theorie door alle 

leden ingevuld kunnen worden, zorgt ook voor continuïteit: bij het 

wegvallen van een lid die directeur of secretaris is, kan zijn functie snel 

door een ander lid worden overgenomen. In Breda vergewissen de leden 

zich van de mogelijkheid dat ondanks dergelijke regels het 

leesgezelschap ooit ontbonden zal worden. In de wetten is opgenomen 

dat de laatste drie leden de resterende openstaande schuld bij 

boekhandelaren moeten voldoen.112 

De wetten bepalen in de meeste gevallen dat de aan te schaffen 

lectuur bij meerderheid van stemmen wordt gekozen. Ook is het 

aannemelijk dat leesgezelschappen die een abonnement hebben op de 

Naamlijst van Saakes, waarover meer in hoofdstuk V, hierop deels hun 

keuze baseren. Het staat leden over het algemeen vrij om titels voor te 

                                                 
109 Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente 

IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het leesgezelschap onder de zinspreuk 

‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde. 
110 Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 

Notulen van de vergaderingen 1819 – 1903; Stadsarchief Vlaardingen; 0064 

Leesgezelschap ‘De Honingbij’; 1 Reglementen en wetten 1826 – 1853. 
111 Wetten van het leesgezelschap te Kollum en Buitenpost onder de zinspreuk ‘Tot 

voeding van de geest’, Leeuwarden 1830, 12. 
112 Reglement, of wetten voor het lees-gezelschap, opgericht in october 1790, bij nadere 

herziening vastgesteld in september 1815, Breda 1815, 6. 
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stellen, waarna ook hierover bij meerderheid van stemmen wordt 

besloten. Soms maakt een directeur vooraf alvast een selectie waaruit 

gekozen kan worden, maar dan moet rekening worden gehouden met het 

feit dat de meeste leesgezelschappen elk jaar een nieuwe directeur kiezen 

en dat er soms sprake is van een verplichte termijn als directeur voor alle 

leden. In Hoorn heeft de directeur het voorrecht om tijdens zijn termijn 

zonder overleg voor vijftien gulden aan boeken te kopen voor het 

leesgezelschap, die dan wel per stuk goedkoper dan één gulden moeten 

zijn.113 Bij ‘Vriendschap en Leeslust’ uit Bergen op Zoom is in de wetten 

opgenomen dat de directeur bij de keuze van lectuur juist ‘eene 

delibererende dog geene concluderende stem’ heeft.114 

De democratische opzet van het bestuur van leesgezelschappen 

is onmiskenbaar een oefening in beschaving, in disciplinering, wat met 

recht een uitvloeisel van verlichtingsidealen kan worden genoemd. De 

typering van de in hoofdstuk I aangehaalde voorzitter van het 

leesgezelschap van Oude Bildtzijl Anske Koopmans dat een 

leesgezelschap ‘een republiek in het klein’ is,115 is wat dat betreft 

veelzeggend. Dat de lectuuraanschaf dankzij de bestuurlijke opzet 

bijzonder democratisch tot stand komt, laat zien dat er sprake is van een 

relatief gevorderde literaire socialisatie van het Noord-Nederlandse 

lezende publiek. 

 

 IV.2.3 Financiën 

Een probleem met betrekking tot de bestudering van de lijsten van 

gekochte en intern geveilde boeken en tijdschriften van 

leesgezelschappen is de vraag: leest men daadwerkelijk wat men koopt? 

Het is aannemelijk dat leden van leesgezelschappen de boeken die 

worden aangeschaft werkelijk lezen, aangezien het lidmaatschap diverse 

financiële implicaties heeft. Een lidmaatschap aangaan is niet zinvol als 

de aangeschafte en rondgestuurde boeken niet worden gelezen. Laten we 

eens kijken naar de manier waarop een leesgezelschap financieel 

georganiseerd is.  

 

                                                 
113 Westfries Archief; 0578 Leesgezelschap Tot Meerder Oefening, Hoorn; 1 Notulen 

2-2-1782 – 4-6-1823. 
114 Reglement voor het leesgezelschap, onder de zinspreuk Vriendschap en leeslust, 

opgerigt te Bergen op Zoom den 5 february 1798, Bergen op Zoom [1819], 7. 
115 Norder, Ledige uren nuttig besteed, 22. 
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 Lidmaatschapskosten 

Om boeken en tijdschriften te kunnen aanschaffen, moet ieder lid van 

een leesgezelschap financieel bijdragen. Bij toetreding tot de organisatie 

betaalt elk lid een bepaald bedrag. In Venhuizen is lidmaatschap slechts 

dertig cent.116 In andere leesgezelschappen loopt het bedrag op van een 

gulden tot wekelijks tien cent of maandelijks twaalf stuivers. Sommige 

leesgezelschappen hanteren een hogere contributie, van vier gulden (of 

zes gulden als er in delen wordt betaald) tot wel tien gulden. In enkele 

leesgezelschappen mogen leden hun vrouw meenamen naar 

vergaderingen, maar dan moeten zij vervolgens een hogere contributie 

betalen.117 Als het toegestaan is aan broers van leden om boeken te lenen, 

dan moeten ook zij jaarlijks contributie betalen.118 

Extra inkomsten worden gegenereerd bij elke gewone 

vergadering van het leesgezelschap. Leden zijn dan per vergadering 

verplicht vijftig cent aan de kas af te dragen. 119 Elk lid betaalt in 

Amsterdam bij aanwezigheid iets meer: twaalf stuivers, maar daarin zijn 

onder meer de onkosten van thee zijn opgenomen.120 In andere 

leesgezelschappen betalen leden per vergadering – elk kwartaal – een 

gulden.121 In sommige leesgezelschappen worden leden op de jaarlijkse 

boekenveiling geacht een bedrag te betalen, wat ook geldt voor eventueel 

meegebrachte gasten ‘hoe gering zijne vertering ook zijn moge’.122  

Als een lid besluit uit te treden, dan moet hij dit doorgaans 

minstens een maand voor het einde van het verenigingsjaar melden bij 

                                                 
116 Westfries Archief; 1216 Leesgezelschap Laurens Coster, Venhuizen; 1 Reglement. 
117 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864. 
118 Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap 

Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek. 
119 Groninger Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 

1972; 1 Register houdende reglementen 1822. 
120 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828. 
121 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864. 
122 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
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de directie.123 Soms moet die beslissing zelfs vier maanden voor het 

opstellen van een nieuwe verzending lectuur bekend worden gemaakt. 

Een lid mag soms direct uittreden als hij een vervanger weet te regelen.124 

Bij afmelding moeten leden ook een bedrag betalen, in Leens kost dat 

bijvoorbeeld een gulden.125 Als er sprake is van het overlijden van een 

lid van ‘Leest en Denkt’ uit Amsterdam, dan zijn de erfgenamen 

verplicht nog een half jaar contributie te betalen.126 

Het moet de leden van de meeste leesgezelschappen volstrekt 

duidelijk zijn wat de wetten van hun leesgezelschap zijn, aangezien de 

directeur deze over het algemeen bij elke jaarlijkse vergadering 

voorleest. Dit kan in sommige leesgezelschappen een aanzienlijk deel 

van de jaarvergadering hebben uitgemaakt, aangezien sommige wetten 

en reglementen uit tientallen bepalingen bestaan.127 Een jaarvergadering 

neemt gemiddeld tussen de drie en vijf uur in beslag en volgt een vaste 

volgorde van punten. 

 

 Boetes met betrekking tot vergaderingen 

Op een vooraf vastgestelde datum, veelal in juni of december, beginnen 

op een in de wetten vastgelegd tijdstip de werkzaamheden van de 

zogenaamde ‘rekening’, waaronder het innen van de boetes. Daar is 

hoogstwaarschijnlijk de meerderheid van de leden aanwezig, want zodra 

iemand zonder door de directie goedgekeurde reden afwezig blijft van 

een jaarlijkse vergadering, wordt hem een boete in rekening gebracht, die 

kan variëren tussen dertig cent en een gulden. Het geld belandt veelal in 

de algemene kas om te worden aangewend voor de aanschaf van nieuwe 

boeken. Als een leesgezelschap niet bij een lid thuis vergadert, dan komt 

ook een deel van de inkomsten ten goede aan de uitbater van de locatie 

waar de vergadering plaats vindt. 

                                                 
123 Groninger Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 

1972; 1 Register houdende reglementen 1822. 
124 Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 1820 – 1979; 1 Notulen 

met reglementen 1820 – 1876. 
125 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
126 Wetten van het leesgezelschap ‘Leest en denkt’, opgericht 1 jan. 1805, Amsterdam 

1824. 
127 Zie voor een overzicht van de geschreven en gedrukte wetten en reglementen de 

tabel op pagina’s 55 tot en met 58. 
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Ook het voortijdig verlaten van de vergadering voordat de 

werkzaamheden zijn afgelopen kost geld.128 Afwezigheid bij een 

reguliere vergadering levert eveneens een boete op: van drie stuivers of 

tien stuivers tot een gulden. Hier wordt soms coulant mee omgegaan: als 

vergaderingen buiten de stad plaatsvinden dan worden afwezigen niet 

beboet.129 Het voortijdig verlaten van de vergadering van een 

leesgezelschap wordt ook bestraft.130 

Aangezien vrouwen volgens de wetten van een gezelschap in 

Makkum niet aanwezig mogen zijn bij de vergaderingen, houdt dit in dat 

zij in gebreke blijven volgens de regels en een boete moeten betalen.131 

Via het Makkumer leesgezelschap zijn vrouwen dan wel in staat hun 

leesbehoefte te bevredigen, maar de uitbreiding van hun boekenbezit en 

een actieve deelname worden blijkbaar niet gestimuleerd of op prijs 

gesteld.  

 Laatkomers worden bestraft. De boetes lopen uiteen van drie tot 

veertien stuivers. Komt iemand pas een uur na aanvang van de 

vergadering opdagen, dan kan hij in Nieuw-Scheemda rekenen op een 

boete van vijftien cent.132 Als een lid pas na het oplezen van zijn naam 

komt opdagen, dan wordt hem hiervoor dertig cent in rekening 

gebracht.133 Als een lid pas na vijftien minuten of nog later komt 

opdagen, dan wordt hem door sommige leesgezelschappen vijfentwintig 

cent in rekening gebracht.134 Iemand die maximaal dertig minuten te laat 

komt in Grijpskerk, betaalt aanvankelijk vijf cent boete, hoewel dat in 

                                                 
128 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
129 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
130 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
131 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
132 Groninger Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 

1972; 1 Register houdende reglementen 1822. 
133 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
134 Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente 

IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het leesgezelschap onder de zinspreuk 

‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde. 
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1830 wordt verhoogd naar vijftig cent.135 Soms wordt juist voor elke 

overtreding van de regels een specifieke boete ingesteld: een half uur te 

laat op de vergadering verschijnen wordt in Den Haag bestraft met zes 

stuivers, een uur te laat met twaalf stuivers, anderhalf uur te laat met 

achttien stuivers en twee uur te laat met een gulden en vier stuivers.136 

In Scheveningen wordt voor te laat komen opdagen een stuiver 

boete berekend. Als men echter tegelijkertijd verzuimd heeft een 

antwoord te formuleren op een in de vorige vergadering gestelde vraag 

en een nieuwe vraag te bedenken, dan wordt de boete direct verhoogd 

naar vier stuivers.137 Bij de jaarlijkse boekenverkoop wordt te laat 

opdagen en te vroeg of te laat vertrekken ook beboet. 

 

Verplichtingen en boetes met betrekking tot lectuurveilingen 

Tijdens de jaarlijkse vergadering worden in alle leesgezelschappen de 

boeken verkocht die in het daaraan voorafgaande jaar gelezen zijn. Een 

boek afnemen is verplicht. Wie geen boek aanschaft, moet tussen de 

dertig en vijftig cent boete betalen. Als een lid tijdens de veiling van het 

voorafgaande jaar of nog tijdens dezelfde vergadering een boek koopt 

dat uit meerdere delen bestaat, dan verplicht de koper zich de 

daaropvolgende delen tegen dezelfde prijs ook aan te schaffen.138 Voor 

sommige leden is het geen verplichting, maar een voorrecht om de 

volgende delen tegen dezelfde prijs aan te kunnen schaffen.139 In 

                                                 
135 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828. 
136 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw. 
137 Haags gemeentearchief; 0618-01 Leesgezelschap ‘Vriendschap en Oefening’; 1 

Notulen 1817 – 1824. 
138 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827; Stadsarchief Rotterdam; 185 Societe de Lecture Utile et Agreable; 2 

Reglement; Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma 

te Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816; Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 1 Wetten en 

reglementen 1813; Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, 

Middelburg; 1 Notulen van de vergaderingen 1819 – 1903. 
139 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 
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Nijmegen moeten leden dan wel de meerprijs van het vervolgdeel in 

guldens in een evenredig aantal stuivers betalen.140 Mocht een lid van dit 

voorrecht afzien, dan is hij verplicht de voorgaande delen aan de nieuwe 

koper van het vervolgdeel te verkopen.141 

 

 
Afbeelding 6: Detail uit de geschreven wetten van het leesgezelschap 'Laurens 

Coster' uit Venhuizen. 

 

  

                                                 
aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828; Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 

Archief van het leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen 

van 7 juni 1805 – 5 april 1839; Haags gemeentearchief; 0049-1 Leesgezelschap ‘De 

Eendragt’; 4 Wetten en reglementen 19e eeuw; Het Archief Nijmegen; 86 

Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 1820 – 1833; Register, 

houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van het Leesgezelschap ‘De 

Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
140 Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 

1820 – 1833; Register, houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van 

het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
141 Haags gemeentearchief; 0049-1 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw. 
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Verschuldigde bedragen moeten binnen drie dagen na de boekenveiling 

aan de directeur voldaan zijn, op straffe van zes stuivers voor iedere dag 

dat een lid in gebreke blijft.142 Veel leesgezelschappen verplichten een 

lid dat een boek ter lezing heeft geopperd om tijdens de jaarlijkse 

boekenveiling het werk voor ten minste één derde van de aankoopprijs 

over te nemen, maar in Grijpskerk betaalt een lid verplicht minstens de 

helft.143 

In Den Bosch moet het boek L’Italie van de Ierse schrijfster Lady 

Morgan, door het lid dat het boek heeft voorgesteld verplicht worden 

gekocht tegen de aankoopprijs.144 De overige leden van het 

leesgezelschap wensen dat het boek niet wordt rondgezonden aangezien 

het volgens hen ‘beschimpingen op den Roomsch Catholijken 

Godsdienst’ bevat.145 

Er zijn ook leesgezelschappen die hun boeken buiten de kring van 

de leden verkopen. Zo wordt in het Nieuwsblad voor den boekhandel een 

partij van twaalf titels ‘soliede lectuur’, waarvan sommige in meerdere 

delen, aangeboden voor ƒ23 terwijl de waarde ongeveer ƒ80 is. De set 

wordt aangeprezen als ‘Een koopje’. ‘Dit stelletje is afkomstig van een 

Leesgezelschap, is goed geconserveerd en kan dadelijk worden geleverd 

à Contant.’146 

 

 Consumpties 

De meeste leesgezelschappen vergaderen bij leden thuis.147 Gastheren 

zijn soms aan strenge regels gebonden wat betreft de consumpties die 

moeten worden geserveerd. In het Franse leesgezelschap te Rotterdam 

staat het menu vast. De gastheer mag voorafgaand aan het diner slechts 

wijn en ‘punch’ schenken. Naast boter en kaas, moeten zeven schotels 

                                                 
142 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
143 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823 – 1914. 
144 Lady Morgan, L’Italie, Brussel 1821. 
145 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
146 Nieuwsblad voor den boekhandel 46 (16-11-1848), 4. 
147 Stadsarchief Rotterdam; 185 Societe de Lecture Utile et Agreable; 2 Reglement; 

Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente 

IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het leesgezelschap onder de zinspreuk 

‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde. 
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worden opgediend, waaronder twee koude vleesschotels, een cake of 

simpele taart, een salade, twee schalen fruit en ten slotte kastanjes of 

kievietseieren. Verder moeten er nog twee soorten wijn worden 

geserveerd. Als een gastheer van het menu afwijkt, wordt dat bestraft met 

een boete van drie guldens.148 Dit soort copieuze maaltijden is 

uitzonderlijk. Maar in de meeste gevallen wordt er tijdens vergaderingen 

wel íéts geserveerd.  

Soms trakteren leden van leesgezelschappen elkaar op een 

pasteitje en een koud avondmaal.149 Andere leesgezelschappen bepleiten 

juist een kariger consumptie. ‘Geen onkosten, boven Wijn, Brood, Boter 

en Kaas zullen op deese vergadering mogen gemaakt worden.’ Wie meer 

kosten maakt, betaalt een boete van twaalf stuivers.150 Of er mag slechts 

beschuit en kaas worden geserveerd.151 Soms is het gastheren niet 

toegestaan meer dan één derde fles wijn per persoon te serveren.152 

Beperkingen vallen niet altijd in goeden aarde. Hoewel in IJzendijke 

aanvankelijk slechts thee, een boterham en bier mogen worden 

voorgezet, is in de kantlijn van hun reglement genoteerd dat er ook een 

glas wijn en een beschuitje mogen worden genuttigd. Schotelt een 

gastheer echter ander voedsel voor, dan wordt hij beboet met twee 

stuivers. Wel mag na het sluiten van de vergadering een glas wijn worden 

gepresenteerd, zonder dat hiervoor een boete wordt berekend.153 Het lijkt 

erop dat in deze Zeeuwse plaats de leden van het leesgezelschap geneigd 

zijn ook buiten de contouren van het leesgezelschap gezellig met elkaar 

te verkeren, maar het leesgezelschap zelf moet worden gevrijwaard van 

het gebruik van alcohol. Dat de leden ook buiten de vergaderingen van 

het leesgezelschap met elkaar omgaan, blijkt als in 1820 door twaalf 

                                                 
148 Stadsarchief Rotterdam; 185 Societe de Lecture Utile et Agreable; 2 Reglement. 
149 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
150 Brabants Historisch Informatie Centrum; 346 Cuypers van Velthoven, 1320 – 

1870; 1678 Reglement leesgezelschap ‘Roosendaals vermaak’ 19e eeuw. 
151 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 1 Wetten en reglementen 

1813. 
152 Het Markiezenhof Historisch Centrum; 949 Archief van het Leesgezelschap Voor 

Wetenschap en Deugd te Steenbergen; 3 Notulen van de vergaderingen 1809 – 1832. 
153 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 410 Lijst houdende 

bedragen van contributies, boeten en aankopen betreffende leden 19e eeuw. 
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leden, deels vergezeld door echtgenotes, een reisje wordt gemaakt naar 

Boekhoute en Bassevelde in Zuid-Nederland.154 

Andere regels zijn: ‘In de vergaderingen zal er niets anders 

genuttigd worden dan thee, met de gewone toevoegzels. Het tabak 

rooken staat een ijder vrij.’ Dat komt allemaal op kosten van het 

gezelschap. Bij de jaarlijkse boekverkoop wordt bovendien een halve 

fles wijn per lid geserveerd.155 Daarnaast wordt wel eens 

‘sousysenbrood’ geserveerd.156 Of biefstuk en schapenbout.157 Of er 

worden – naast de halve fles wijn – kaas en brood geserveerd. De kosten 

daarvan, evenals de lokaalhuur en de prijs voor vuur en licht, worden 

gelijk onder de leden verdeeld.158 Zo ook in Oude Bildtzijl, waar de 

kosten voor de koffie, jenever, tabak, het middageten, een halve fles wijn 

per persoon, thee en de kosten van de stal – voor leden die te paard naar 

de vergadering zijn gekomen – voor rekening van de leden komen.159 

 

 De jaarlijkse rekening 

Na opmaak van de rekening – een jaarbalans – is ieder lid verplicht 

evenveel bij te dragen om het kastekort aan te vullen.160 Dit gebeurt 

                                                 
154 Franken, ‘Liefde voor waarheid en deugd’, 115. 
155 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
156 Haags gemeentearchief; 0049-1 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 1 Minuten van 

notulen 28 december 1795 – 25 maart 1903. 
157 Streekarchief Noordoost-Friesland; 375 Leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig 

Besteed’; 001 Register van notulen en verslagen van bijeenkomsten 2 maart 1823 – 7 

december 1879. 
158 Gemeentearchief Barneveld; Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register 

houdende notulen van vergaderingen, 1807-1859. 
159 Wetten van het leesgezelschap te Kollum en Buitenpost onder de zinspreuk ‘Tot 

voeding van de geest’, Leeuwarden 1830, 15. 
160 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 1 Wetten en reglementen 

1813; Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 1820 – 1979; 1 

Notulen met reglementen 1820 – 1876; Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig 

Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 Notulen van de vergaderingen 1819 – 

1903; Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868; Streekarchief Goeree-Overflakkee; 

Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek; 

Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw; Haags gemeentearchief; 0052-01 Leesgezelschap ‘Voor 

Kennis en Waarheid’; 1 Register van notulen 26 februari 1814 – 6 juli 1822. 
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bijvoorbeeld in het leesgezelschap van een Ring van de Nederlands 

Hervormde Kerk in de provincie Drenthe: 

 

Men ontdekte dan nu een aanmerkelijk te kort in de rekening van 

het ringleesgezelschap, daar deze klassis in meer dan drie jaren 

geene vakature meer gehad heeft; doch met algemeene stemmen 

gaven alle leden eene aanmerkelijke bijdrage, om dat te kort te 

dekken, en het leesgezelschap verder voort te zetten.161 

 

Over het algemeen is het zo dat als een mannelijk lid komt te overlijden, 

zijn weduwe verplicht lid wordt van het leesgezelschap. Op die manier 

blijft het leesgezelschap verzekerd van de betalingen die het overleden 

lid verschuldigd is. Soms zijn vertrekkende leden en nabestaanden van 

overleden leden niet verplicht bij te dragen aan het kastekort als de 

uittreding of het overlijden binnen zes maanden na intreding gebeurde. 

Als dat gebeurt in het tweede halve jaar of later, dan wordt het lid of de 

weduwe daar wel aan gehouden.162 

Af en toe doet zich de opmerkelijke situatie voor van een batig 

slot. Bij ‘Legendo Discimus’ in ’s-Hertogenbosch betreft dit in 1816 245 

guldens, 35 stuivers en acht penningen. Verschillende voorstellen 

worden gedaan om een geschikt doel voor het bedrag te vinden: een 

verlaging van de jaarlijkse contributie, de organisatie van een avondmaal 

of uitgebreid diner, of een verdeling van het bedrag onder de leden. De 

meerderheid van de leden kiest voor het laatste voorstel. Een aantal leden 

merkt vervolgens op dat het bedrag beter aan de armenzorg kan worden 

besteed, maar de beslissing is dan reeds genomen.163 

Strikte naleving van de financiële regels verstoort soms de 

nagestreefde harmonie. Zoals in Den Bosch in januari 1818: 

 

                                                 
161 Visser, Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering van den 

eeredienst, het leeraarsambt en kerkelijk bestuur 1 (1824), 247. 
162 Regionaal Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 46 

Verzen en historische schets, opgemaakt bij de gelegenheid van het honderdjarig 

bestaan van het Geertruidenbergs en Raamsdonks Leesgezelschap, origineel en twee 

afschriften 1874. 
163 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
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Er ontstaan hevige Debatten tusschen den Directeur en den Heer 

en Mr P.S. Van Son omtrent eene door den eersten gevergde 

Boete van Boeken ter Somme van f1,10. Ieder van hun, vind in 

een gedeelte der presente Leden zijner Voorstanders, en naar zeer 

lange en hevige Discussies kan eerst worden overgegaan tot het 

appel nominaal, ten einde te besluiten of de Boete al of niet wettig 

is geincureerd; Welk geschied zijnde is de uitslag daarvan, dat de 

Heer Van Son tot het betalen der f1,10 word gecondemneerd. 

 

Wellicht is het een indicatie voor de hevigheid van het debat: de pagina 

van het notulenboek waarop het bovenstaande staat genoteerd, is 

gescheurd.164 

 Leesgezelschappen hanteren strikte regels met betrekking tot 

financiën omdat ze afhankelijk zijn van tijdige, voldoende inkomsten om 

hun bestaan te kunnen garanderen. Over het algemeen wordt er dan ook 

weinig geld besteed aan andere zaken dan lectuuraanschaf en eventuele 

lokaalhuur of enkele consumpties. In Oss formuleert men de noodzaak 

voor de financiële regels teneinde het bestaan van het leesgezelschap te 

waarborgen als volgt: 

 

De ringsvergadering van Oss […] blijft, volgens berigt, de 

gelden, toegestaan, om te voorzien in de onkosten der 

vergadering, nog altijd geheel besteden ter instandhouding van 

het reeds jaren in dien ring bestaande, en in uitgebreidheid en nut 

steeds toenemend leesgezelschap.165 

 

Leden van leesgezelschappen moeten bij toetreding hebben geweten dat 

het lidmaatschap verbonden is aan strikte financiële regels. De wetten 

waarin de financiële verplichtingen zijn opgenomen, moeten zij immers 

ondertekenen. De keuze tot toetreding van een leesgezelschap is dus niet 

lichtvaardig gemaakt. Zeker niet als het leden betreft die afkomstig zijn 

uit de kleine burgerij, aangezien hun financiële armslag kleiner is dan 

van mensen uit de elite en hoge burgerij. Toch wordt er soms rekening 

                                                 
164 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
165 Visser, Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering van den 

eeredienst, 2 (1824), 246. 
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gehouden met omstandigheden als mensen hun boetes niet kunnen 

voldoen. In 1830 besluiten de leden van het leesgezelschap in Gorinchem 

om de leden die in militaire dienst zijn niet aan hun financiële 

verplichtingen te houden, althans, als ze daarvoor werkelijk naar het front 

moeten.166 

De vrijwillige keuze om te voldoen aan financiële plichten die 

zijn gekoppeld aan het lidmaatschap van een leesgezelschap, wijst in de 

richting van een bewuste keuze om de rondgestuurde boeken 

daadwerkelijk te gaan lezen. Leden kunnen zich oefenen in 

verantwoordelijkheid en kunnen zelfdiscipline kweken, aangezien het 

niet naleven van de strenge regels een forse boete oplevert, een gegeven 

dat strookt met wat civilisatie wordt genoemd.167 Wat dat betreft zijn 

leesgezelschappen voorbeelden van burgerlijke zelfvereniging en 

vormen ze een soort ‘lidmaatschapsdemocratie’, waarin Noord-

Nederlanders zich vrijwillig onderwerpen aan democratische regels en 

zich op die manier oefenen in het leven als burger in een democratische 

omgeving. 

 

IV.2.4 Omgang met lectuur 

Er is een veelvoud aan regels met betrekking tot het lezen van en de 

omgang met lectuur. Ook daar valt uit op te maken dat het echt de 

bedoeling is dat leden van leesgezelschappen hun boeken lezen. Om te 

garanderen dat de boeken en tijdschriften kunnen worden gelezen door 

álle leden en bij de jaarlijkse boekenveiling in goede staat kunnen 

worden verkocht, staan er zelfs diverse straffen op het schenden van dit 

papieren goed. Waaruit bestaan deze reglementen? 

 

 Vlekken, scheuren en vouwen 

Voor vlekken en scheuren moeten leden een boete betalen, maar de 

hoogte daarvan verschilt per leesgezelschap. De boetes voor het 

schenden van een boek komen in diverse hoogtes, zoals vier duiten (een 

halve stuiver), vijf cent, drie stuivers, tweeënhalve cent en zestig cent. 

Soms moet er zelfs worden betaald voor een vouw in een pagina. 

                                                 
166 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
167 Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und 

psychogenetische Untersuchungen. Erster Band: Wandlungen des Verhaltens in den 

weltlichen Oberschichten des Abendlandes, Frankfurt am Main 1976, 39-40. 
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Aantekeningen maken in een boek is eveneens uit den boze. Als leden 

van het leesgezelschap in Leens zich hieraan schuldig maken, dan wordt 

zestig cent boete in rekening gebracht. Het boek moeten zij dan tegen de 

volledige inkoopprijs overnemen.168 De ontvanger van een boek dat 

gescheurd, bevlekt of bemorst is, moet een aantekening maken van de 

naam van de vorige lezer van het boek.169 Vlekken of scheuren, waardoor 

een boek in waarde daalt, leiden er in enkele gevallen toe dat leden een 

boek geheel dienen te vervangen.170 Als een pagina met een illustratie of 

een gegraveerd titelblad is beschadigd of bevlekt, dan is een boete hoger: 

soms twintig cent, evenals bij scheuren tot in het bedrukte gedeelte van 

het blad, of vier stuivers. De leden beslissen in Vlaardingen bij 

meerderheid van stemmen of er ook boetes worden geheven per incident 

voor wat betreft periodieken.171 Vindt in andere leesgezelschappen een 

overtreding plaats met betrekking tot een tijdschrift, dan wordt het 

schuldige lid beboet met een stuiver. Als het een weekblad betreft, met 

een kwart stuiver.172 

 

 Verloren boeken 

Als een lid van een leesgezelschap een boek of boekdeel in zijn geheel 

verliest of ernstig beschadigt, dan moet het boek geheel vervangen 

                                                 
168 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
169 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
170 Regionaal Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 45 

Bijvoegsel voor het reglement van het Geertruidenbergs en Raamsdonks 

Leesgezelschap, opgemaakt omstreeks 1819. 
171 Stadsarchief Vlaardingen; 0064 Leesgezelschap ‘De Honingbij’; 1 Reglementen en 

wetten 1826 – 1853. 
172 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw; Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-

IJsselmonde en Gemeente IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het 

leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde; Stadsarchief 

Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot Steun aan het 

Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap ‘Legendo Discimus’, 

sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met aanvullingen en 

veranderingen 1815, 1818, 1828; Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te 

Cadzand; 10 Notulen van de bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868; Zeeuws 

Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 Notulen 

van de vergaderingen 1819 – 1903. 
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worden tegen de nieuwprijs.173 Dat moet veelal ook als het ‘ganselijk 

bederft’ is,174 ongeacht of er al boetes open staan.175 Een lid heeft in 

sommige leesgezelschappen de keuze om op eigen kosten een nieuw 

exemplaar aan te schaffen of de totale nieuwwaarde ervan te betalen.176 

In bepaalde gevallen moeten de directeur en secretaris hiervoor 

goedkeuring verlenen.177 Soms dient een lid dezelfde titel aan te schaffen 

of een boek van dezelfde prijs, zodat deze alsnog kan worden verkocht 

tijdens de jaarlijkse vergadering.178 In bepaalde gevallen wordt het lid in 

de tussentijd beboet met twintig cent. Als hij daar vervolgens niet aan 

voldoet, dan wordt hem de gehele inkoopprijs in rekening gebracht, 

vermeerderd met vijftig cent.179 Als een beschadigd boek een 

vervolgdeel is waarvan een eerder deel reeds verkocht is, dan moet het 

schuldige lid de nieuwprijs van het boek betalen om het te laten 

vervangen of hij wordt in staat gesteld om het eerdere deel te kopen.180 

Zodra vlekken of scheuren een tijdschrift onleesbaar maken, dan worden 

leden niet in alle gevallen beboet.181 Soms wordt bij meerderheid van 

                                                 
173 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw; Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap 

Onderlinge Vriendschap Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek; Regionaal Archief 

Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening baart Verlichting’ 

1824 – 1875. 
174 Haags Gemeentearchief; 0049-1 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw. 
175 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
176 Groninger Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 

1972; 1 Register houdende reglementen 1822. 
177 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875. 
178 Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 1820 – 1979; 1 Notulen 

met reglementen 1820 – 1876; Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te 

Grijpskerk 1823 – 1954; 1 reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 

1823. 
179 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823. 
180 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
181 Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente 

IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het leesgezelschap onder de zinspreuk 

‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde. 
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stemmen besloten of een boek onleesbaar is. Als daartoe wordt besloten, 

dan dient de schuldige voor een nieuw exemplaar te zorgen. Bij het 

verlies van een boek wordt dit soms direct verlangd.182 Als een lid een 

boek niet ‘zoo zindelijk als mogelijk’ behandelt en het boek door vlekken 

en scheuren dusdanig bedorven is dat verder lezen onmogelijk blijkt, dan 

moet de schuldige voor een nieuw exemplaar instaan. Het bedorven boek 

wordt dan zijn bezit.183 

 

 Uitlenen van lectuur 

Het uitlenen van lectuur aan iemand buiten het leesgezelschap wordt in 

bepaalde gevallen beboet met een bedrag tussen de twaalf en twintig 

stuivers. Of: ‘Niemand zal een boek van het Gezelschap aan iemand 

buiten zijn woning ter lezing mogen geven op verbeuring eener boete van 

eenen Gulden.’184 Soms blijft het bij een verbod zonder sancties.185 In 

een aantal gevallen is er naast een verbod op uitlenen aan mensen buiten 

de ‘Societeijt’, ook een verbod op lenen aan gezinsleden.186  

Maar er zijn ook leesgezelschappen bekend waarin er met 

betrekking tot de keuze van lectuur juist rekening wordt gehouden met 

de voorkeur van huisgenoten.187 Een verbod op het uitlenen van lectuur 

aan familieleden van leesgezelschappen impliceert bovendien dat een 

dergelijke gang van zaken zeker voorkomt. 

 

 Bescherming van de lectuur 

Nadat een boek is aangeschaft, krijgt het een stevige omslag met daarop 

de naam van het leesgezelschap en wordt er voorin een paar witte 

                                                 
182 Stadsarchief Vlaardingen; 0064 Leesgezelschap ‘De Honingbij’; 1 Reglementen en 

wetten 1826 – 1853. 
183 Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 

1820 – 1833; Register, houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van 

het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
184 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875. 
185 Brabants Historisch Informatie Centrum; 346 Cuypers van Velthoven, 1320 – 

1870; 1678 Reglement leesgezelschap ‘Roosendaals vermaak’ 19e eeuw. 
186 Regionaal Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 41 

Reglement voor het Geertruidenbergs en Raamsdonks Leesgezelschap opgemaakt 

naar het origineel met de van tijd tot tijd gemaakte ampliatiën en alteratiën 1774 – 

1778. 
187 Van der Veer, Leest, leert en betracht, 31. 
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bladzijden gelijmd. Op deze bladzijden wordt door de directie tijdens de 

jaarvergadering de volgorde van de lezers genoteerd, waarin slechts bij 

hoge uitzondering tussentijds een wijziging wordt aangebracht.188 

Een aantal leesgezelschappen beschermt de lectuur met een 

omslag. Daar wordt belang aan gehecht. Wie een boek zonder 

beschermende omslag verzendt, moet dan vijf cent betalen.189  Sommige 

leesgezelschappen beschermen de lectuur nog verder. In Nijmegen 

krijgen de leden de boeken en tijdschriften aangeleverd in twee 

portefeuilles.190  

 

 Leestijd 

Een boek mag in de meeste gevallen voor een ‘genoegzame tijd’ van 

veertien dagen in bezit worden gehouden.191 Of een maand, maar dan 

wordt Vaderlandsche letter-oefeningen meegezonden.192 Soms is het in 

                                                 
188 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827; Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma 

te Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816; Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 1820 – 1979; 

1 Notulen met reglementen 1820 – 1876. 
189 Groninger Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 

1972; 1 Register houdende reglementen 1822. 
190 Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 

1820 – 1833; Register, houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van 

het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
191 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827; Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823 – 1914; Groninger 

Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 1972; 1 Register 

houdende reglementen 1822; Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 

1820 – 1979; 1 Notulen met reglementen 1820 – 1876; Stadsarchief Rotterdam; 8 

Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente IJsselmonde; 1953 Wetten en 

bepalingen van het leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Tot nut en vermaak’ te 

IJsselmonde; Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, 

Middelburg; 1 Notulen van de vergaderingen 1819 – 1903; Het Archief Nijmegen; 86 

Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 1820 – 1833; Register, 

houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van het Leesgezelschap ‘De 

Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
192 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
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juni, juli, augustus en september vier weken.193 Soms mogen boeken 

‘niet langer dan nodig’ bij een lid blijven, waarbij wordt uitgegaan van 

een leestijd van vijfentwintig bladzijden per dag, ongeacht het formaat 

van het boek.194 In andere gevallen mag lectuur slechts twee dagen 

worden gehouden, of vijf, acht of tien dagen. Zogenaamde ‘Grootere 

Werken’ mogen in bepaalde gevallen acht dagen of langer in bezit 

blijven van een lid. In de leestijd worden zon- en feestdagen niet als 

meegerekend.195  

In bepaalde gevallen wordt de volgorde door loting bepaald.196 

Het kan op die manier gebeuren dat een lid een tijdschrift of boek relatief 

pas laat in zijn bezit krijgt, als hij laag op de lijst wordt geplaatst. Zo 

blijkt uit een opmerking van een anonieme auteur aan de redactie van 

tijdschrift De wekker: ‘Alzoo ik de 13 op de verzendingslijst van mijn 

leesgezelschap sta, ontvang ik de tijdschriften een weinig laat.’197 

Voor periodieken is de leestijd soms drie dagen.198 Voor kleine 

werken soms vier of zes dagen.199 Het is daarna de verantwoordelijkheid 

van de volgende lezer op de lijst om het werk te komen afhalen.200 In 

andere gevallen moet het bij de volgende lezer worden bezorgd.201 Of het 

                                                 
193 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823 – 1914. 
194 Regionaal Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 45 

Bijvoegsel voor het reglement van het Geertruidenbergs en Raamsdonks 

Leesgezelschap, opgemaakt omstreeks 1819. 
195 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 1 Wetten en reglementen 

1813. 
196 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
197 De wekker; weekblad voor onderwijs en opvoeding 1 (22-11-1844) 47, 2. 
198 Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente 

IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het leesgezelschap onder de zinspreuk 

‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde. 
199 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
200 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
201 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823 – 1914; Groninger 

Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 1972; 1 Register 

houdende reglementen 1822. 
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wordt tijdens de tweewekelijkse of maandelijkse vergadering aan de 

volgende lezer overhandigd. Dat lid is dan verplicht een boek of 

tijdschrift goed te controleren op beschadigingen of vlekken.202 In 

Venhuizen ontvangen de leden om de vier weken een boek van de 

directeur.203 

In Wijk hanteert men een berekening voor het bepalen van de 

leestijd. Voor elke 30 bladzijden van een boek krijgt een lid één dag 

leestijd, voor tijdschriften krijgt men twee dagen de tijd.204 

Als een lid het boek niet mee geeft, opstuurt of aflevert, dan wordt 

hij beboet met een bedrag tussen de vier duiten en vijf cent per dag. Als 

het boek ‘een meerwaarde’ heeft, dan kan de boete hoger uitvallen. Voor 

tijdschriften is de boete in bepaalde gevallen tussen een halve stuiver en 

een stuiver per dag. Soms wordt ook het te vroeg verzenden van een boek 

beboet, bijvoorbeeld met een stuiver per dag.205 Als het niet bij het juiste 

lid is bezorgd, dan wordt dit beboet met tien cent.206 Als een boek 

verzonden wordt, moet worden aangetekend wie de verzender is. Een lid 

dat dit vergeet, wordt beboet.  

 

 Onderlinge controle 

Leden zijn verder geacht om een lijst bij te houden waarop ze noteren op 

welke datum een boek wordt ontvangen en verzonden of afgehaald.207 

                                                 
202 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828. 
203 Westfries Archief; 1216 Leesgezelschap Laurens Coster, Venhuizen; 1 Reglement. 
204 Het Utrechts Archief; 24-3 Nederlandse hervormde classis (Rhenen)-wijk; 266 

Acta met reglement van de ring en het daaraan verbonden leesgezelschap 1821 en 

rekeningen van de questor 1816 – 1826, 1816 – 1840. 
205 Streekarchief Noordoost-Friesland; 375 Leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig 

Besteed’; 001 Register van notulen en verslagen van bijeenkomsten 2 maart 1823 – 7 

december 1879. 
206 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823 – 1914. 
207 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823 – 1914; Stadsarchief 

Rotterdam; 185 Societe de Lecture Utile et Agreable; 2 Reglement; Regionaal Archief 

Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 41 Reglement voor het 

Geertruidenbergs en Raamsdonks Leesgezelschap opgemaakt naar het origineel met 

de van tijd tot tijd gemaakte ampliatiën en alteratiën 1774 – 1778. 
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Als een lid deze data niet noteert, dan wordt hij beboet met vijf of tien 

cent per overtreding. Sommige leesgezelschappen beperken de hoogte 

van de boete: het uiteindelijk te betalen bedrag mag niet meer kosten dan 

de nieuwprijs van de lectuur of een vooraf vastgesteld bedrag. In 

bepaalde gevallen dient de ontvanger van een boek te noteren hoeveel 

dagen te laat hij een boek heeft ontvangen. Als hij hierin nalatig is, moet 

hij de boete van de late verzending voldoen.208 Soms moet een lid, 

ondanks dat lectuur laat ontvangen is, deze alsnog op de vooraf 

vastgestelde dag doorsturen. Dat is omschreven als een ‘behoorlijke’ 

dag.209 

Wie de papieren omslag of het papier met de volgorde der lezers 

zoek maakt, betaalt in sommige leesgezelschappen tussen de tien cent en 

drie stuivers. In Nijmegen moeten de leden beloven ‘op hun woord van 

eer, de boekenlijst niet aan elkander te zullen leenen, of voor elkander 

afschrijven of doen afschrijven.’210 Soms moeten leden op de lijst met de 

volgorde van de lezers de datum van ontvangst en van verzending, 

aflevering of overhandiging achter hun naam noteren.211 Doen zij dit niet, 

dan worden ze bestraft met een boete. In bepaalde gevallen moeten in 

deze lijst drie kolommen worden opgenomen: ‘Datum van ontvangst’, 

‘Titel der boeken’ en ‘Datum van verzending’.212 Sommige 

                                                 
208 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw. 
209 Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 

1820 – 1833; Register, houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van 

het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
210 Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 

1820 – 1833; Register, houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van 

het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
211 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816; Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard 

Falckfonds tot Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig 

leesgezelschap ‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 

319 Wetten met aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828; Het Archief 

Nijmegen; 86 Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 1820 – 1833; 

Register, houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van het 

Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
212 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
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leesgezelschappen verlangen dat daarbij nog de naam wordt genoteerd 

van het lid aan wie het boek is verzonden.213 

Deze lijsten worden tijdens de rekening door het bestuur 

gecontroleerd.214 Met behulp van deze lijsten kan het bestuur vermiste 

boeken pogen op te sporen.215 Fouten in de aantekeningen worden soms 

bestraft met tien cent.216 Soms waren de regels met betrekking tot 

controle arbeidsintensiever. Leden van het ‘Eerste Leesgezelschap’ in 

Dordrecht zijn verplicht in de eerste drie dagen van elke nieuwe maand 

een lijst met alle boeken die zij hebben doorgezonden te sturen naar het 

volgende lid op de vooraf vastgestelde lijst, op straffe van een gulden bij 

nalatigheid. Dit lid dient vervolgens achter elke titel ‘Accoord bevonden’ 

of ‘Niet ontvangen’ te noteren. De aangevulde lijst dient hij dan binnen 

twee dagen weer terug te sturen naar het lid waarvan de lijst afkomstig 

is. Deze moet ten slotte de lijst naar de quaestor van het leesgezelschap 

te sturen ter controle.217 Als een lid niet in staat blijkt een lijst te 

overhandigen, dan wordt hij bestraft met een boete van tussen de 

vijfentwintig en zestig cent. De laatste lezer van een boek of tijdschrift 

mag de lectuur vier weken in bezit houden. Ten slotte dient hij het boek 

bij de directie in te leveren.218 Of bij het meest nabij wonende 

bestuurslid.219 Een boek kan vervolgens in bepaalde gevallen nog eens 

                                                 
213 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
214 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827; Stadsarchief Rotterdam; 8 Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en 

Gemeente IJsselmonde; 1953 Wetten en bepalingen van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Tot nut en vermaak’ te IJsselmonde; Het Archief Nijmegen; 86 

Leesgezelschap De Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 1820 – 1833; Register, 

houdende de notulen der vergaderingen en de rekeningen van het Leesgezelschap ‘De 

Scheikunde Gehuldigd’ 1820 – 21 januari 1847. 
215 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
216 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
217 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 1 Wetten en reglementen 

1813. 
218 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
219 Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 1820 – 1979; 1 Notulen 

met reglementen 1820 – 1876. 
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geleend worden – van de secretaris die de boeken in bewaring heeft – 

tegen betaling van een stuiver.220  

 Soms lopen de overtredingen de spuigaten uit, hoewel daar in 

bepaalde gevallen coulant mee wordt omgegaan. Na een onderzoek naar 

vermiste lectuur in Dokkum, blijken maar liefst tien maandwerken en 

vijf twaalfdaagse verzendingen bij een zekere mevrouw Umstäter in huis 

te liggen. Volgens de wetten van het gezelschap zijn de boetes opgelopen 

tot een bedrag van 118 gulden en 65 cent. Na rondvraag onder de leden 

wordt echter besloten zij het verschuldigde bedrag niet geheel hoeft te 

betalen. De leden mogen op papier een bedrag noteren, waarna de som 

hiervan wordt gemiddeld. Mevrouw Umstäter betaalt uiteindelijk 30 

gulden, 77 stuivers en 7 cent.221  

 Het is duidelijk dat toetreding tot een leesgezelschap voor de 

Noord-Nederlanders tussen 1815 en 1830 neerkomt op deelname aan een 

vereniging met een uitgebreide en duidelijke set van bepalingen. Niet 

alleen betalen de leden van leesgezelschappen voor hun lidmaatschap, 

maar ook levert de minste overtreding van de regels al een geldboete op. 

De wetten en reglementen zijn bedoeld om de behandeling van boeken 

en tijdschriften ordentelijk te laten verlopen. Om de boetes niet op te 

laten lopen, vraagt dit van de leden een flinke mate van zelfdisciplinering 

en respectvol gedrag. 

 

IV.2.5 Leden 

Wat betreft de totstandkoming van de ledensamenstelling van 

leesgezelschappen zijn er eveneens diverse regels opgenomen in de 

wetten en reglementen. Wat valt uit deze bepalingen af te leiden? 

 

 Omvang van leesgezelschappen 

Tussen 1822 en 1837 ondertekenen in elk geval 39 leden de wetten van 

het leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Nuttig Niet Alleen; Maar Ook 

Vermaak Met Een’, later ‘‘t Waar’ genoemd.222 De meeste 

                                                 
220 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864. 
221 Streekarchief Noordoost-Friesland; 375 Leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig 

Besteed’; 001 Register van notulen en verslagen van bijeenkomsten 2 maart 1823 – 7 

december 1879. 
222 Groninger Archieven; 465 Leesgezelschap ’t Waar te Nieuw-Scheemda 1822 – 

1972; 1 Register houdende reglementen 1822. 
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leesgezelschappen hebben slechts tussen de twaalf en zestien leden. Het 

komt voor dat er geen maximum is gesteld aan het aantal leden. 

Leesgezelschappen die geen bepalingen over ledenaantallen opnemen, 

hebben in de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 

gemiddeld tussen de 24 en 38 leden. 

Vanaf 1820 tot 1824 daalt het ledenaantal van het leesgezelschap 

van Leens van 44 naar negentien. Mogelijk houdt dit verband met de 

crisis onder de Groningse landbouwers, die inzet na de hoge graanprijzen 

van 1817 en voortduurt tot 1824.223 Uit de daling van het ledenaantal in 

tijden van crisis valt mogelijk af te leiden dat in economisch mindere 

tijden het lidmaatschap van een leesgezelschap behoort tot 

bezuinigingsposten. 

Het gezelschap ‘Legendo Discimus’ in Amsterdam mag volgens 

de wetten uit 1811 aanvankelijk uit niet meer dan twintig leden bestaan. 

Toch zijn deze wetten ondertekend door 26 leden. In 1815 wordt het 

aantal toegestane leden verhoogd naar 25. Onder deze wetswijziging 

staan 30 handtekeningen. Het aantal toegestane leden is in 1818 

teruggebracht naar de oorspronkelijke hoeveelheid van twintig. Deze 

wetswijziging wordt door 33 leden ondertekend. In 1828 wordt ten slotte 

bepaald dat het gezelschap uit een onbepaald aantal leden mag bestaan, 

waar 41 leden voor tekenen.224 Het verschil tussen het maximum 

ledenaantal en de handtekeningen is te verklaren door uittreding van 

oude leden en toetreding van nieuwe leden.  

 

 Woonplaats van leden 

Soms is het een voorwaarde voor lidmaatschap dat leden ‘te stede hunner 

woonplaats’ hebben of in de vestigingsplaats woonachtig zijn.225 In 

                                                 
223 J.J.A. de Beer, ‘Levensstandaard in Nederland. Voeding en gezondheid in de eerste 

helft van de negentiende eeuw’, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis 22 (1996), 

38. 
224 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828. 
225 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828; Tresoar Fries Historisch en 

Letterkundig Centrum; Fa. M.H. Kingma te Makkum 98; 290 Reglementen van het 
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uitzonderlijke gevallen mogen ze buiten de vestigingsplaats wonen.226 In 

Middelburg moeten de directeur en secretaris hoe dan ook woonachtig 

zijn in de vestigingsplaats. De overige leden mogen daarbuiten wonen, 

hoewel die vrijheid beperkt is tot de regio.227 

 

 Bepalingen met betrekking tot persoonlijke achtergrond 

In medische leesgezelschappen moeten de leden gepromoveerd zijn in 

een der takken der geneeskunde.228 In bepaalde gevallen moeten ze 

behoren tot de protestantse kerk.229 Kasteleins en hun huisgenoten 

hebben in Makkum weinig geluk. Artikel vier van de wetten van het daar 

gevestigde leesgezelschap bepaalt dat zij geen lid mogen worden.230 

Wellicht associëren de leden kasteleins met alcoholmisbruik, wat 

afbreuk doet aan een burgerlijk ideaal als zelfbeheersing. Zoals in Casus 

I is beschreven mogen de leden van het leesgezelschap van Sommelsdijk  

slechts bestaan uit jongelingen, van minstens achttien jaar en ongehuwd. 

Die laatste eis wordt later genuanceerd. Ook de broers van de leden 

mogen lid mogen worden tegen een gereduceerde contributie, maar zij 

                                                 
leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te Makkum 1816; Tresoar Fries Historisch 

en Letterkundig Centrum; 347 Verzameling handschriften, afkomstig van de 

Provinciale Bibliotheek; 433 Notulen- en kasboek van het Leesgezelschap van 

godsdienstige geschriften te Leeuwarden; Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 151;1, 

Stadsarchief Vlaardingen 0064;01; Het Archief Nijmegen; 86 Leesgezelschap De 

Scheikunde Gehuldigd Nijmegen, 1820 – 1833; Register, houdende de notulen der 

vergaderingen en de rekeningen van het Leesgezelschap ‘De Scheikunde Gehuldigd’ 

1820 – 21 januari 1847. 
226 Groninger Archieven; 1884 Leesgezelschap Middelstum 1820 – 1979; 1 Notulen 

met reglementen 1820 – 1876; Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te 

Grijpskerk 1823 – 1954; 1 reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 

1823. 
227 Zeeuws Archief; 426 Geneeskundig Leesgezelschap De Harmonie, Middelburg; 1 

Notulen van de vergaderingen 1819 – 1903. 
228 Stadsarchief Amsterdam; 130 Archief van de Stichting Reinhard Falckfonds tot 

Steun aan het Genootschap Het Leesmuseum; 2 Geneeskundig leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’, sinds 1841 voortgezet als medisch leesmuseum; 319 Wetten met 

aanvullingen en veranderingen 1815, 1818, 1828. 
229 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 347 Verzameling handschriften, 

afkomstig van de Provinciale Bibliotheek; 433 Notulen- en kasboek van het 

Leesgezelschap van godsdienstige geschriften te Leeuwarden. 
230 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
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mogen niet bij vergaderingen aanwezig zijn. Zij mogen de boeken dan 

thuis lezen.231 Soms moeten leden minstens twintig jaar oud zijn.232 

 

 Stemmen over toelating 

In bepaalde gevallen staat het leden vrij om nieuwe leden te introduceren, 

maar over hun toelating wordt vervolgens gestemd door alle leden tijdens 

de jaarlijkse vergadering.233 Vaak moet er minstens tweederde van alle 

leden aanwezig zijn. Een nieuw lid wordt dan toegelaten bij meerderheid 

of driekwart van de stemmen. Of er moet zelfs unaniem positief worden 

besloten over toetreding.234 Soms mogen de leden alleen nieuwe leden 

voorstellen als er sprake is van vacatures.235 In bepaalde gevallen wordt 

anoniem gestemd met behulp van een kistje waarin de leden zwarte of 

witte bonen dienen te deponeren om hun respectievelijke negatieve of 

positieve stemming voor toetreding kenbaar te maken.236 Dit is eveneens 

gangbare praktijk in Leidse studentenleesgezelschappen.237 Wetten 

voorzien soms in de mogelijkheid een lidmaatschap te ontnemen. 

Daarover wordt dan gestemd: 

 

Het genootschap alleenlijk ingerigt zijnde ter aankweeking van 

vriendschap, kunde, en beschaafdheijd, zoo is bij deeze wet 

                                                 
231 Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap 

Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek. 
232 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
233 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
234 Brabants Historisch Informatie Centrum; 346 Cuypers van Velthoven, 1320 – 

1870; 1678 Reglement leesgezelschap ‘Roosendaals vermaak’ 19e eeuw; Regionaal 

Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 45 Bijvoegsel voor het 

reglement van het Geertruidenbergs en Raamsdonks Leesgezelschap, opgemaakt 

omstreeks 1819. 
235 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw. 
236 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868; Regionaal Archief Gorinchem; 142 

Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 

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

ontspanning, Dordrecht 1817, 11. 
237 Rick Honings, ‘Een zoet vergif voor verstand en hart. De ontwikkeling van de 

leescultuur in Leiden, 1760-1860’, in: TNTL 127 (2011) 3, 273. 
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uijtdrukkelijk aan de Leeden overgelaaten, om een ijder zig 

onbetaamelijk zig gedraagende uijt hun midden af te snijden, dat 

geschieden zal op dezelfde wijze van stemminge, en getal, als 

moet in acht genomen worden bij het Aanneemen.238 

 

Een stemming geschiedt ook wel met vijfjes en centen. Volgens een 

aparte berekening worden de stemmen van alle aanwezige leden geteld, 

op twee na. Als er vervolgens meer dan één gulden vijftig wordt 

aangetroffen, dan is het lid afgewezen.239 Gedeballoteerden mogen in 

bepaalde gevallen binnen een jaar niet nog eens worden voorgesteld als 

lid.240 In Alkmaar, bij ‘Leeslust Baart Kunde’, stemmen de leden over 

een nieuw lid door ‘teekenen van goed of afkeuring’ in een bus of zak te 

gooien.241 

 

 Vrouwelijke leden 

In bepaalde leesgezelschappen zijn aanwijzingen te vinden dat 

vrouwelijke leden, hoewel over hun deelname over het algemeen niet iets 

in de wetten of reglementen is opgenomen.242 In zulke gevallen staat 

bijvoorbeeld in de notulen van de vergaderingen de naam van een 

weduwe. Het is ook mogelijk dat in een aantal leesgezelschappen geen 

onderscheid wordt gemaakt tussen mannen of vrouwen. Of juist subtiel: 

in Waddinxveen is bijvoorbeeld toegestaan dat leden nieuwe leden 

introduceren, ongeacht hun sekse.243 

In sommige leesgezelschappen wordt expliciet gesteld dat 

vrouwen lid mogen worden van het leesgezelschap, zoals in Makkum: 

‘Zo wel personen van vrouwelijke als van het mannelijke geslacht zullen 

tot Leden van het leesgezelschap tot zinspreuk roerende: Tot Leerzaam 

                                                 
238 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
239 Stadsarchief Vlaardingen; 0064 Leesgezelschap ‘De Honingbij’; 1 Reglementen en 

wetten 1826 – 1853. 
240 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
241 Regionaal Archief Alkmaar; 10.6.7.014 Archief van het Leesgezelschap Leeslust 

Baart Kunde te Alkmaar; 1 Wetten van het leesgezelschap 16 augustus 1820. 
242 Haags gemeentearchief; 0618-01 Leesgezelschap ‘Vriendschap en Oefening’; 1 

Notulen 1817 – 1824. 
243 Groene Hart Archieven; 0501 Archief van het Leesgezelschap Waddinxveen; 1 

Notulen 1821, 1822. 
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vermaak, mogen worden aangenomen mits zij binnen Makkum 

woonachtig zijn.’ Desondanks wordt bepaald dat vrouwen niet aanwezig 

mogen zijn bij de verplichte vergaderingen van het leesgezelschap en 

mogen zij ook in hun plaats niemand sturen om hen te representeren.244 

Zo ook in Breda, waar vrouwen niet welkom zijn bij de vergaderingen in 

het lokaal, ‘Peeberg’ genaamd, waar onder meer de te lezen lectuur wordt 

uitgekozen.245 In Kollum en Buitenpost mogen vrouwen juist wel 

aanwezig zijn.246 Soms worden ze slechts als honorair lid toegelaten, 

waardoor ze de vergaderingen ook niet mogen bijwonen.247 In een aantal 

gevallen worden vrouwen pas ruim na 1830 toegelaten en wordt de 

voorkeur uitgesproken voor twee weduwen of dochters van overleden 

leden.248 In Barneveld mogen ongehuwde vrouwen of weduwen lid 

worden.249 

Vrouwelijke leden van ‘Tot Meerder Oeffening’ uit Hoorn 

betalen voor hun lidmaatschap jaarlijks zes gulden, terwijl mannelijke 

leden slechts vier gulden hoeven te betalen.250 

In de meeste leesgezelschappen treedt na het overlijden van een 

mannelijk lid een roulatiesysteem in werking. Het lidmaatschap gaat dan 

automatisch over op een eventuele weduwe. Veelal bedanken weduwen 

na een jaar voor de eer.251 Zij voldoen op deze wijze aan de financiële 

                                                 
244 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

Makkum; 290 Reglementen van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te 

Makkum 1816. 
245 Reglement, of wetten voor het lees-gezelschap, opgericht in october 1790, bij 

nadere herziening vastgesteld in september 1815, Breda 1815, 6-7. 
246 Wetten van het leesgezelschap te Kollum en Buitenpost onder de zinspreuk ‘Tot 

voeding van de geest’, Leeuwarden 1830, 11. 
247 Gemeentearchief Barneveld; Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register 

houdende notulen van vergaderingen, 1807-1859; Reglement voor het leesgezelschap, 

onder de zinspreuk Vriendschap en leeslust, opgerigt te Bergen op Zoom den 5 february 

1798, Bergen op Zoom [1819], 3. 
248 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 4 Wetten en 

reglementen 19e eeuw. 
249 Gemeentearchief Barneveld; Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register 

houdende notulen van vergaderingen, 1807-1859. 
250 Westfries Archief; 0578 Leesgezelschap Tot Meerder Oefening, Hoorn; 1 Notulen 

2-2-1782 – 4-6-1823. 
251 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 342-13 Verzameling H. Sannes; 

20 Afschriften van testamenten, genealogische aantekeningen, aantekeningen 

betreffende en ledenlijst van het leesgezelschap ‘Ledige uren nuttig besteed’ te Oude 
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verplichtingen die hun mannen zijn aangegaan, waarna zij op reguliere 

wijze het lidmaatschap beëindigen. Soms blijven vrouwen echter langer 

lid. Als een weduwe, die lid is van een leesgezelschap, hertrouwt, dan 

gaat in bepaalde gevallen haar lidmaatschap automatisch over naar haar 

nieuwe echtgenoot.252 In sommige leesgezelschappen is het vrouwen 

toegestaan hun man te vergezellen naar vergaderingen. Omdat de kosten 

van de verteringen wordt gedeeld door alle leden, wordt in die gevallen 

besloten dat leden die hun vrouw wensen mee te nemen een hogere 

contributie moeten betalen.253 

Ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig jubileum 

van het Geertruidenbergs en Raamsdonks leesgezelschap in 1873 is de 

volgende liedtekst opgesteld: 

 

Al is ons stem ontzegd en zitting in Uw rijen, 

Als gij uw boeken kiest en U te zaam beraadt; 

Wij willen toch met u ons in uw feest verbleiën, 

Nu het honderdjarig uur van uw gezelschap slaat. 

Wij lezen met u mee en zijn ook thans vergaderd, 

En streven evenzeer naar wetenschap en deugd, 

Wordt menig werk door ons gelezen of doorbladerd, 

Dat nu eens ernstig stemt en dan weer ’t hart verheugt, 

Wij danken ’t uwe zorg: maar dat ge uw lezeressen 

Niet bij uw eeuwfeest vraagt, dat schijnt ons minder goed; 

Of zit ge liefst alleen bij uw gebefde flesschen 

Of smaakt sigaar en pijp u dan het meeste zoet? 

Maar neen, gij hebt ook ons deez’ avond niet vergeten, 

Wij vieren met u feest, al zijn wij ook apart: 

En daarom vallen wij, afzonderlijk gezeten, 

Om de onbeleefdheid u dan ook niet al te hard 

                                                 
Bildtzijl; Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868; Groninger Archieven; 463 

Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 1803 – 1827; Streekarchief 

Noordoost-Friesland; 375 Leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig Besteed’; 001 Register 

van notulen en verslagen van bijeenkomsten 2 maart 1823 – 7 december 1879. 
252 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
253 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 410 Lijst houdende 

bedragen van contributies, boeten en aankopen betreffende leden 19e eeuw. 
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Ja zelfs wij groeten u, bij ’t jublend eeuwgetijde: 

Wij jublen met u mêe en deelen in uw vreugd: 

Wij Dames, zijn met u mijnheeren, even blijde 

En dat alleen uit zucht voor Wetenschap en Deugd.” 

 

‘Wij lezen met u mee’, zingen de vrouwen. Blijkbaar is het vrouwen in 

de tweede helft van de negentiende eeuw nog steeds niet zonder meer 

toegestaan op reguliere wijze deel te nemen aan dit leesgezelschap. Wel 

maken ze met hun gedicht duidelijk dat zij de boeken en tijdschriften 

lezen die onder de leden circuleren.254 

 Vrouwen weten ook nog op andere manieren aan lectuur uit een 

leesgezelschap te geraken, althans, als we mogen afgaan op een bijdrage 

van Jacob van Lennep in de snel ter ziele gegane letterkundige almanak 

Tesselschade van Everhardus Johannes Potgieter. In een fictioneel 

gesprek tussen drie vrouwen, Caroline, Clara en Louise, vertelt de laatste 

dat ze een manier had gevonden om aan lectuur te komen, anders dan uit 

handen van haar schoolonderwijzeres. ‘Er kwam driemaal in de week 

een dansmeester uit de stad: die bezorgde ons boeken uit een 

leesgezelschap.’255 

 

De meeste leesgezelschappen mogen bestaan uit een ledental van twintig 

tot 30 leden. Op deze manier blijft de lectuur die onder de leden circuleert 

actueel en zijn de tijdschriften die worden rondgestuurd nog relatief 

recent. De leestijd kan op die manier veelal veertien dagen blijven. Ook 

zullen de beperkingen op ledenaantallen ervoor hebben gezorgd dat het 

voor de leden eenvoudiger is tot consensus te komen over de 

lectuurkeuze en is het financiële huishouden van leesgezelschappen 

tamelijk eenvoudig uit te voeren voor de verantwoordelijke 

bestuursleden. Sommige leesgezelschappen nemen daarop aansluitend 

beperkingen of voorwaarden op in hun wetten. Deze hebben 

waarschijnlijk hetzelfde doel. Bepalingen dat leden een specifieke 

religieuze achtergrond moeten hebben bijvoorbeeld, zullen ongetwijfeld 

de lectuurkeuze hebben vergemakkelijkt. Als leden woonachtig moeten 

                                                 
254 Regionaal Archief Tilburg; 2635 Collectie De Bruijn te Geertruidenberg; 45 

Bijvoegsel voor het reglement van het Geertruidenbergs en Raamsdonks 

Leesgezelschap, opgemaakt omstreeks 1819. 
255 J. van Lennep, ‘De drie jonge meisjens. Een bedrijf in eene samenspraak’, in: 

Tesselschade. Jaarboekje voor 1839 (1839), 197. 
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zijn binnen dezelfde stad of hetzelfde dorp, dan is het daardoor 

eenvoudiger en minder kostbaar om de boeken onderling te laten 

circuleren. Leden beschikken daarnaast wel over het recht om te 

stemmen over het toelaten van nieuwe leden. Deze stemmingen zullen 

dankzij eerder genoemde bepalingen vrijwel zonder uitzondering zonder 

veel problemen verlopen zijn, aangezien de meeste leesgezelschappen 

uit een relatief homogene groep bestaan. Die homogeniteit leidt er wel 

toe dat vrouwen over het algemeen nauwelijks zijn toegelaten tot 

leesgezelschappen en in gevallen dat ze lid mogen zijn, moeten ze hogere 

lidmaatschapskosten betalen, zijn ze uitgesloten van vergaderingen of 

worden ze slechts toegelaten om de contributie van hun overleden man 

te voldoen. 

 

 

IV.3 Conclusie 

De meeste leesgezelschappen in Noord-Nederland hanteren min of meer 

dezelfde wetten en reglementen. Misschien zijn de leden voor het 

opstellen van hun bepalingen geïnspireerd geraakt door wetten en 

reglementen van andere leesgezelschappen of genootschappen, die soms 

in gedrukte vorm beschikbaar zijn, zoals van het leesgezelschap ‘Tot Nut 

en Uitspanning’ uit Tholen en ‘Veritatis Ergo’ uit Leiden.256 De mate van 

overeenkomstigheid duidt er in ieder geval op dat er sprake is van 

onderling vergelijkbare initiatieven. 

 De meeste leesgezelschappen hebben ogenschijnlijk als 

belangrijkste doelstelling om lectuur te laten circuleren, waarvan het de 

bedoeling is dat deze individueel wordt gelezen. Reflectie achteraf 

behoort niet tot de doelstellingen. De wijze waarop de leesgezelschappen 

worden bestuurd en de verhouding tussen het bestuur en reguliere leden 

kan worden opgevat als een oefening in zelfdisciplinering. Er is sprake 

van een roulatiesysteem wat betreft de bestuursfuncties en de 

lectuurkeuze komt bijzonder democratisch tot stand. Deze lectuur mag 

vervolgens in verreweg de meeste gevallen veertien dagen worden 

gelezen. De reglementering van ledenaantallen zorgt ervoor dat deze 

leestermijn niet hoeft te worden verkort. Dit wordt verder mogelijk 

gemaakt door de vereiste geografische concentratie van de leden die in 

                                                 
256 Zie voor een volledig overzicht van gedrukte wetten de tabel in Hoofdstuk I en de 

Bronnen- en literatuurlijst. 
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de wetten van leesgezelschappen is opgenomen. Bovendien waarborgt 

de roulatie van taken het voortbestaan van het leesgezelschap: de 

verantwoordelijk wordt gedeeld. 

 Van de leden van leesgezelschappen wordt veel zelfdiscipline en 

verantwoordelijkheid gevraagd. Het functioneren sluit aan bij de 

‘burgerlijke idealen van orde, kalmte, en beheerst gedrag.’257 Door 

controversiële onderwerpen buiten het leesgezelschap te houden, worden 

tegengestelde standpunten tussen verschillende sociale groepen binnen 

het leesgezelschap toegedekt, wat de sociale cohesie mogelijk 

bevordert.258 De vraag is nu of dit ook in de gekozen lectuur tot uiting 

kwam. We hebben gezien dat onderzoekers geneigd zijn in de eerste helft 

van de negentiende eeuw een hausse aan vaderlandslievende boeken aan 

te wijzen. Is daar in de leesgezelschappen ook belangstelling voor? De 

wetten en reglementen van leesgezelschappen lijken in ieder geval een 

afspiegeling te zijn van het maatschappelijke klimaat waarin de behoefte 

naar rust, vrede en eenheid domineren. Leesgezelschappen zijn vanuit 

die gedachte geschikt om de verspreiding van lectuur te bestuderen. De 

lectuur die in Noord-Nederlandse leesgezelschappen circuleert, biedt 

vervolgens een ingang om na te gaan waar een deel van de grote en kleine 

burgerij belangstelling voor heeft. Hierover gaat hoofdstuk V.

                                                 
257 B. de Vries, ‘Een eeuw vol gezelligheid. Verenigingsleven in Nederland, 1800-

1900’, in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 28 

(1989) 63, 17. 
258 De Vries, ‘Een eeuw vol gezelligheid’, 17. 


