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Casus II 

 

 

 

 

 

Minister van Maanen en leesgezelschap ‘De Eendragt’1 
n 1795 richten dertien mannen in Den Haag, die zichzelf 

omschrijven als ‘de burgers’, het leesgezelschap ‘De Eendragt’ op. 

Uit de terugblik op het honderdjarig bestaan van de vereniging, 

voorgelezen door Lodewijk Mulder in een vergadering van het 

leesgezelschap op 30 januari 1896, blijkt dat het gaat om – ondanks 

dat dat nergens in de notulen expliciet is opgeschreven – een 

revolutionair gezelschap, een politieke club. Dat is volgens Mulder 

tegen het einde van de achttiende eeuw gemeengoed. 

 Tot 30 september 1799 worden er geen Franse boeken gelezen, 

maar daarna ineens een heleboel. Waarschijnlijk niet zonder toeval 

nemen dan ook acht van de oorspronkelijke leden afscheid van de 

vereniging, volgens Mulder wellicht vanwege de ‘franschgezindheid’ 

van andere leden zoals C. van Alphen, lid van de provisionele raad van 

Den Haag en C.F. van Maanen, secretaris van de provisionele raad van 

Den Haag. 

 Dat is niet de enige functie van laatstgenoemde. Van Maanen is 

sinds 1793 advocaat en maakt tijdens de Bataafse Republiek carrière. 

Naast secretaris van de provisionele raad in 1795, is hij ook secretaris 

van de stedelijke raad van Den Haag in 1795, adjunct-advocaat-fiscaal 

en procureur-generaal bij het Hof van Holland van 1795 tot 1807, lid in 

buitengewone dienst van de Staatsraad in 1807 en tot slot minister van 

Justitie en Politie van 1807 tot 1809. Lok typeert zijn carrière als die van 

een politieke buitenstaander, die dankzij de Bataafse Revolutie van 1795 

een belangrijke maatschappelijke rol is gaan spelen.2 

                                                 
1 Casus II is geheel gebaseerd, tenzij anders vermeld, op: Haags gemeentearchief; 

0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 1 Minuten van notulen 28 december 1795 – 

25 maart 1903; 3 Ingekomen en stukken van uitgaande stukken 4 maart 1807 – 1 mei 

1903; 4 Wetten en reglementen 19e eeuw; 7 Rekeningen met bijlagen 1796 – 1831. 
2 Lok, Windvanen, 254. 
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 Met zijn drukke werkzaamheden behoeft het geen verbazing dat 

hij zijn lidmaatschap van het leesgezelschap opgeeft in 1808. In 1810 

maakt hij bovendien onderdeel uit van de Raad voor de Zaken van 

Holland in Parijs, waar hij onderhandelt over de wijze waarop Nederland 

bestuurd gaat worden na de Franse inlijving. Van Maanen is onderdeel 

van de sectie van de afvaardiging die kwesties over wetgeving, 

binnenlandse zaken en de politie bespreekt. Bovendien is hij lid van de 

Staatsraad te Parijs in 1810. Bij terugkomst in Nederland vult hij als 

eerste het presidentschap van het Keizerlijk Hof in Den Haag in, van 

1811 tot 1813. Toch vindt hij dan genoeg tijd om, in 1811, weer lid te 

worden van het leesgezelschap. Dat blijft hij ook tot zijn overlijden in 

1846, waarna de weduwe Van Maanen nog een jaar zijn lidmaatschap 

overneemt. 

 

Afbeelding 7: De handtekening van Van Maanen onder de notulen van een 

vergadering met daaronder de inleiding voor de daaropvolgende vergadering bij 

Van Maanen thuis. 
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Van Maanen is niet de enige bestuurder die lid is van ‘De Eendragt’: 

verschillende andere leden uit de Raad voor de Zaken van Holland in 

Parijs zijn op enig moment lid van het leesgezelschap, hoewel niet direct 

na 1810. C.T. Elout wordt lid in 1827, J.W. Janssens wordt lid in 1824 

en A. van Gennep is lid geweest van 1807 tot 1809. Er prijken nog veel 

meer bekende namen op de ledenlijst, zoals J.H. Appelius, minister van 

Justitie en Politie in 1809 en minister van Financiën van 1809 tot 1810 

en van 1824 tot 1828 en P.J. Groen van Prinsterer, de vader van 

Guillaume Groen van Prinsterer. De ledenlijst van de negentiende eeuw 

leest als een opsomming van bestuurlijke topfiguren van Nederland. Dat 

er hoge ambtsdragers zowel uit het bestuur als uit het militair gezag lid 

van het leesgezelschap zijn, behoeft geen verbazing: deze twee groepen 

waren in de vroege negentiende eeuw nauw met elkaar verweven.3 

 Ondanks de diverse machtswisselingen in Nederland in de eerste 

decennia van de negentiende eeuw, blijft Van Maanen onverstoorbaar 

openbare functies uitoefenen. Zijn eerdere loyaliteit aan Napoleon heeft 

geen negatieve invloed op zijn latere carrière. Van Maanen wordt 

vanwege deze manier van handelen door Lok tot de windvanen van 1815 

gerekend: opportunistische ambtsdragers die ondanks 

machtswisselingen in het bestuur blijven, wat een bewuste poging van 

het bestuur kan zijn om het verleden te doen laten vergeten.4 Willem I 

zorgt er zelfs voor dat Van Maanen van 1813 tot 1814 en in 1815 lid is 

van de Grondwetscommissies en vervolgens van 1815 tot 1830 en 1830 

tot 1842 minister van Justitie. Feitelijk is Van Maanen daardoor de 

hoogste juridische gezagsdrager van Nederland.5 

 Hij bevindt zich dan in een staatkundige situatie – het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden – waar hij eigenlijk niet achter staat: hij 

heeft klein-Nederlandse opvattingen.6 Volgens Lok is hij een 

sleutelfiguur in de vestiging van de Restauratiemonarchie.7 Zijn positie 

is omschreven als gematigd: open voor overleg en redelijkheid.8 

 

 

                                                 
3 Lok, Windvanen, 109. 
4 Lok, Windvanen, 15-16. 
5 Lok, Windvanen, 7-8. 
6 Lok, Windvanen, 61. 
7 Lok, Windvanen, 251. 
8 Lok, Windvanen, 275. 
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Afbeelding 8: Diverse 

handtekeningen van leden van ‘De 

Eendragt’ onder de wetten en 

reglementen van het 

leesgezelschap. 

 

De leden van het 

leesgezelschap komen elke 

laatste maandag van de 

maand’s avonds van zes tot 

negen bij een van de leden thuis 

bijeen. Wie geen leden kan 

ontvangen, moet daarvoor 

direct een boete van ƒ7 betalen. 

Uit deze geregelde 

vergaderingen van bestuurders 

kan worden opgemaakt dat het 

de leden van het leesgezelschap 

niet enkel te doen is om 

goedkoop boeken aan te 

schaffen. Het ligt voor de hand 

dat deze sociale omgang ook 

wordt gebruikt om van mening 

te wisselen over actualiteiten, 

waardoor ‘De Eendragt’ wellicht te beschouwen valt als een officieus 

netwerk van bestuurders uit allerlei geledingen, zoals het landsbestuur, 

de rechtspraak en het leger. Toch heeft de sociale omgang beperkingen: 

wie na de vergadering blijft, moet wel voor half 10 ’s avonds vertrokken 

zijn anders volgt een boete van twaalf stuivers. De sociale omgang is nog 

verder gereguleerd: wie voor zijn beurt spreekt tijdens een vergadering 

of een ander in de rede valt kan op een boete van zes stuivers rekenen. 

Het leesgezelschap functioneert verder op vergelijkbare wijze als 

andere leesgezelschappen, behalve dan dat de vereniging is ingedeeld in 

drie klassen van elk vier leden, de directeur uitgezonderd. De eerst 

genoteerde leden van de drie klassen ontvangen elke maandag van de 

directeur de boeken voor die week. Dat wordt gevolgd door weekbladen 

en tijdschriften, ‘telkens zo veel als we in twee dagen gevoeglyk zullen 

konnen worden gelezen’. Ook heeft het leesgezelschap dienstboden voor 
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het rondbrengen van de lectuur die voor hun werkzaamheden elk jaar elf 

stuivers verdienen.  

In 1845 wijzigen de leden de wetten van de vereniging. Sindsdien 

mogen twee vrouwen – bij voorkeur weduwen of dochters van overleden 

vrouwen – lid worden van ‘De Eendragt’. Ze ontvangen de boeken 

weliswaar het laatst. Ook wordt de frequentie van de vergaderingen 

verminderd: op aanstichten van Van Maanen in 1807 reeds, wordt nog 

slechts op de laatste donderdag in de maanden januari, maart, mei, 

september en november worden vergaderd. 

 

Tussen 1809 en 1845 is de broer van C.F. van Maanen, F.J. van Maanen, 

de directeur van het leesgezelschap. De eerste vijftien jaren van het 

leesgezelschap liggen dan al achter de rug. Rond 1800 schaffen de leden 

voor een belangrijk deel politieke brochures aan. Voorbeelden van 

lectuur zijn geschriften als De Republikein, De Politieke Opmerker, De 

Blixem, De Advokaat der Nationale Vrijheid en het vertoog dat vrouwen 

deel behoren te nemen aan het bestuur. Het karakter van de aangeschafte 

lectuur verandert in het eerste decennium van de negentiende eeuw. Na 

1810 kenmerkt de lectuuraanschaf zich door veel historische teksten, 

over Napoleon Bonaparte en ook reisbeschrijvingen. Bekende auteurs 

van wie werk wordt aangeschaft zijn Hendrik Tollens, Cornelis Loots, 

P.G. Witsen Geysbeek, August von Kotzebue en August Lafontaine. In 

de jaren 1830-1831 kopen de leden veel vlugschriften over de Belgische 

Afscheiding en de actualiteit. Daarna neemt de interesse voor de 

Romantiek toe. 

 In tegenstelling tot veel andere leesgezelschappen, schaft ‘De 

Eendragt’ boeken aan bij meerdere boekhandelaren. Zo zijn er onder 

meer boeken of tijdschriften gekocht bij de Haagse boekhandelaren De 

Gebroeders van Cleef, A.J. van Weelden, G. Vervloet, B. Scheurleer jr. 

en de Amsterdamse Erven Gartman. 
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Afbeelding 9: Afschrift van boekhandelaren De Erven Gartman voor de betaling 

van abonnementskosten voor een tijdschrift. 

 

 
Afbeelding 10: Detail van intekenformulier voor geleverde lectuur aan het 

leesgezelschap van boekhandelaar G. Vervloet. 
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Net als in andere leesgezelschappen, zijn ook de leden van ‘De Eendragt’ 

verplicht om bij de jaarlijkse boekenveiling minimaal één boek of 

gebundeld tijdschrift af te nemen die het voorgaande jaar in het 

leesgezelschap circuleerde. Zo valt aan de hand van de notulen van de 

vereniging tot op zekere hoogte de boekenplank van enkele bekende 

staatslieden te reconstrueren. Vanwege zijn drukke werkzaamheden 

heeft Van Maanen geen tijd om theoretische uiteenzettingen te schrijven. 

Hij schat bovendien praktische kennis hoger in dan theoretische, aldus 

Lok.9 Vinden we die opvatting gereflecteerd in de lectuur op de 

boekenplank van de minister? 

 Tussen 1815 en 1830 koopt Van Maanen tijdens de verplichte 

jaarlijkse boekenveilingen de volgende lectuur: 

  

 1815: Vaderlandsche letter-oefeningen van 1814 

 1816: William Godwin, Les aventures de Caleb; Antoine 

Barthélemy, Exposé succinct de l’État des Pays-Bas, depuis le 

quinzième siècle jusqu’au traité de paix signé à Paris, le 30 Mai 

1814; G. Bruining, Tableau topographique et statistique de 

Rotterdam, où cette ville est décrite sous tous les rapports 

remarquables; Vaderlandsche letter-oefeningen van 1815 

 1817: Matthew Flinders, Ontdekkings-reis naar het groote 

Zuidland anders Nieuw Holland; J. Morier, Reis in Perzie, 

Armenie, Klein-Azie en naar Konstantinopel; François 

Guillaume Ducray-Duminil, La fontaine Sainte Catharine; 

Vaderlandsche letter-oefeningen van 1816; De Herkaauwer 

 1818: G.J.F. Cramer von Baumgarten, Brieven, over het werkje: 

Christendom en hervorming; August Lafontaine, Tobias Hoppe; 

Lewis Meriwether en William Clark, Reize naar de bronnen van 

den Missouri en door het vaste land van America naar de 

Zuidzee; Julie Candeille, Bathilde, reine des Francs; 

Vaderlandsche letter-oefeningen van 1817; De Herkaauwer 

 1819: Mungo Park, Tweede of laatste reis van Mungo Park in de 

binnenlanden van Afrika; John Mawe, Reizen in de binnendeelen 

van Brazilië; de Schrijver van Christendom en hervorming, 

Christendom en wijsbegeerte; K.H. Spiess, Reizen en lotgevallen 

van den ridder Benno van Elzenburg; A.-J.-B. Defauconpret, Six 

                                                 
9 Lok, Windvanen, 266. 
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mois à Londres en 1816; Vaderlandsche letter-oefeningen van 

1818 

 1820: J. Morier, Second voyage en Perse, en Arménie et dans 

l’Asie Mineur fait de 1810 à 1816; Frédéric Schoell, Archives 

historiques et politiques; De Montlezun, Souvenirs des Antilles: 

Voyage en 1815 et 1816 aux États-Unis et dans l’Archipel 

Caraïbe; Vaderlandsche letter-oefeningen van 1819 

 1821: A.L. Castellan, Lettres sur l’Italie; J.B. Christemeijer, 

Belangrijke tafereelen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke 

regtspleging en merkwaardige bijzonderheden uit de levens van 

geheime misdadigen; J.B. Christemeijer, Oorkonden uit de 

gedenkschriften van het strafregt, en uit die der menschelijke 

misstappen; Vaderlandsche letter-oefeningen van 1820 

 1822: Vaderlandsche letter-oefeningen van 1821 

 1823: Vaderlandsche letter-oefeningen van 1822 

 1824: H. Tollens, Nieuwe gedichten; Walter Scott, Péveril du 

Pic; Hendrik Harmen Klijn, De heldendood van Michiel 

Adriaanszoon de Ruyter; Vaderlandsche letter-oefeningen van 

1823 

 1825: Walter Scott, Quintin Durward; Vaderlandsche letter-

oefeningen van 1824 

 1826: A.M.L.H. d’Orléans de Montpensier, Mémoires; Frans 

Gerhardt, Het evangelie der Jezuiten; Ph.P. de Ségur, Histoire de 

Napoléon et de la Grande Armée pendant l’année 1812; 

Vaderlandsche letter-oefeningen van 1825 

 1827: [verkoopgegevens onvolledig] 

 1828: A. Cramer, De kleine toneelspeler, of De vondeling aan 

den grooten weg naar Parijs; J.G. Swaving, Swaving’s reizen en 

lotgevallen; Thomas Skinner Surr, L’hermite en Écosse, ou 

Observations sur les moeurs et usages des Écossais au 

commencement du XIXe siècle; Allan Cunningham, Les épreuves 

de Margaret Lindsay; Walter Scott, Woodstock; Vaderlandsche 

letter-oefeningen van 1827 

 1829: Vaderlandsche letter-oefeningen van 1828 

 1830: Vaderlandsche letter-oefeningen van 1829 

 1831: Vaderlandsche letter-oefeningen van 1830 
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Hoewel in het leesgezelschap diverse categorieën lectuur worden 

gelezen, kiest Van Maanen daaruit over het algemeen reisverhalen, 

historische verhalen en actualiteit. Hij koopt op de jaarlijkse 

boekenveiling hoofdzakelijk recent verschenen lectuur wat geen 

verrassing behoeft te zijn aangezien de lectuur die circuleert in het 

leesgezelschap voor het grootste deel zeer recent op de markt is gebracht. 

Van Maanen lijkt geen nadrukkelijke voorkeur voor oorspronkelijk of 

vertaalde Franse of oorspronkelijk of vertaalde Nederlandsche lectuur te 

hebben, waarmee hij in zekere zin de algemene lijn van het 

leesgezelschap volgt: de verhouding tussen Franse en Nederlandse titels, 

zowel vertaalde werken als oorspronkelijke, is ongeveer half om half.


