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V 

De lectuur die circuleert in leesgezelschappen 
 

 

 

 

 

 V.1 Inleiding 

e voornaamste reden om een leesgezelschap op te richten of 

aansluiting te zoeken bij een dergelijke vereniging, zo hebben 

we gezien, is de mogelijkheid om op een toegankelijke wijze 

lectuur in huis te halen. De wetten en reglementen van 

leesgezelschappen bieden verder aanwijzingen dat de sfeer 

die moet overheersen tijdens vergaderingen en de thematiek 

die in lectuur aanwezig moet zijn, aansluit bij de breed 

gedeelde maatschappelijke behoefte aan rust en eenheid. Die 

gemoedelijke sfeer in leesgezelschappen past ogenschijnlijk bij de 

specifieke maatschappelijke, staatkundige en culturele context van het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Er bestaan in de vroege 

negentiende eeuw allerlei opvattingen over het soort lectuur dat men in 

leesgezelschappen leest: van weinig smaak getuigend, van 

voorbijgaande waarde, vooral romans. Een naslagwerk of iets als een 

atlas zal bijvoorbeeld niet snel worden gekocht.1 Toch blijft de vraag wat 

voor boeken de leesgezelschappen daadwerkelijk in huis halen en dus: 

waar gaat de belangstelling van de lezende Noord-Nederlanders naar uit? 

  

 

V.2 Opvattingen over lectuuraanschaf van leesgezelschappen 

In de vroege negentiende eeuw worden leesgezelschappen bekritiseerd 

omdat ze slechts zouden kopen ‘hetgeen dagelijks nieuw uitkomt.’2 Dat 

is op twee manieren uit te leggen: de leden van leesgezelschappen zijn 

ofwel slechts uit op ‘wat iedereen al leest’, ofwel op zeer actuele lectuur. 

Een zinsnede uit een recensie in De vriend des vaderlands illustreert de 

eerste mogelijkheid. Een historische roman wordt door de recensent 

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

van Nederland en in het byzonder aan de hulpbehoeftigen in hetzelve (1827) 4, 11. 
2 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 147. 
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volledig de grond in getrapt. Ook deelt hij een sneer uit aan een ander 

tijdschrift waarin men dezelfde roman recenseerde. Daarover schrijft de 

recensent: 

 

Wij hebben u bescheiden het regt toegestaan, dit niet te hebben 

gelezen, dewijl gij, sinds lang het geluk naar waarde schattende, 

van betere Tijdschriften te bezitten, dit uit uw Leesgezelschap 

geweerd hebt, of ten minste, alleen uit hoofde uwer betrekkingen, 

het laatste gedeelte ervan laast, even als wij allen, om het nieuws 

van den dag, zoo menige ellendige Courant inzien.3 

 

Hoewel het citaat vooral een mening bevat van de recensent over het 

concurrerende tijdschrift, illustreert het ook de opvatting dat men in 

leesgezelschappen niet altijd volledige tijdschriften leest, maar enkel ‘het 

nieuws van den dag’. 

De lezers van lectuur die hun boeken en tijdschriften in handen 

krijgen via leesgezelschappen worden gerekend tot de groep lezers 

waarbij het meer om kwantiteit dan kwaliteit gaat: 

 

Datgene, hetwelk men het groote lezend publiek noemt, is die 

menigte, aan welke gewoonlijk de spijzen voor den geest wordt 

voorgediend en opgeschept door leesgezelschappen, 

leesbibliotheken en soortgelijke groote soeplepels, dewijl het hier 

meer op de hoeveelheid, dan wel op de hoedanigheid neerkomt.4 

 

Hoewel door kritische tijdgenoten de leden van leesgezelschappen 

worden ingedeeld bij het grote lezende publiek – waarmee allerminst iets 

positiefs wordt bedoeld – biedt nu juist interessante aanknopingspunten. 

Het ‘voordienen en opscheppen’ van lectuur bij leesgezelschappen 

gebeurt in ieder geval volgens een aantal wetten en reglementen welke 

nu aan bod komen. 

 

 

 

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

van Nederland en in het byzonder aan de hulpbehoeftigen in hetzelve 1 (1834), 27. 
4 De Gids (1836) 502. 
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V.3 Beperkingen en voorwaarden voor lectuuraanschaf 

Voordat de aangeschafte lectuur wordt besproken, zal ik eerst kijken naar 

de opmerkingen over lectuur die leesgezelschappen in hun wetten en 

reglementen opnemen. Hebben de leden een richtsnoer aan de hand 

waarvan ze lectuur kiezen? De Noord-Nederlandse leesgezelschappen 

hanteren diverse regels met betrekking tot de aanschaf van lectuur en 

soms is er ook vastgelegd aan welke voorwaarden de lectuur moet 

voldoen om in aanmerking te komen voor aanschaf. De belangrijkste 

regels die van invloed zijn op de uiteindelijke aanschaf hebben 

betrekking op het voorkomen van controverse, de wijze van omgang met 

boekhandelaren, het al dan niet toestaan van het kopen van boeken in 

delen, het garant stellen voor de aanschaf van een boek na circulatie, de 

besluitvorming en het al dan niet aanschaffen van tijdschriften. Deze 

regels zal ik in deze paragraaf nader toelichten. 

Het komt bovendien voor dat de keuze van lectuur aan 

beperkingen of vereisten onderhevig zijn. In Leeuwarden wensen de 

leden bijvoorbeeld ‘werken over godsdienstige en zedelijke onderwerpen 

[…] het beste over die vakken in Nederland uitgegeven wordende’ aan 

te schaffen. Het Leidse leesgezelschap ‘Veritatis Ergo’, waar alleen 

studenten van de Leidsche Hoogeschool lid van mogen zijn, schaft enkel 

lectuur aan over theologie ‘en wat daarmee in verband staat.’5 Bij 

‘Legendo Discimus’ in Amsterdam mogen de leden nieuwe boeken ter 

lezing voorstellen, met als voorwaarde dat het geneeskundeboeken zijn 

en ze mogen in het Frans, Nederlands, Duits en Latijn geschreven zijn. 6 

In Hoorn zijn de leden verplicht jaarlijks voor minimaal drie en 

maximaal zes gulden aan boeken te bestellen.7 

 

 V.3.I Vermijden van controverse 

Niet alle boeken komen in aanmerking om te worden aangeschaft door 

een leesgezelschap. In Grijpskerk is men daar duidelijk over: 

                                                 
5 Wet van het leesgezelschap “Veritatis Ergo”, Leiden 1822, 1. 
6 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. 
7 Waterlands Archief; 0528 Collectie Handschriften van het Historisch Genootschap 

J.A. Leeghwater te Beemster; 13 Gedrukt reglement van het Beemster leesgezelschap 

‘Nuttig en Aangenaam’ 1825. 



 

 

  

- 222 - 

 

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.8 

 

Het ligt voor de hand dat twist en onenigheid niet tot de behoeften van 

de leden behoren, maar de expliciete benoeming van de ongewenstheid 

van boeken die daar aanleiding voor kunnen geven laat zien dat aan het 

vermijden van ruzie groot belang wordt gehecht. Ook in Oude Bildtzijl 

verzoeken leden om beperkingen. Kleermaker Tj. Hommes Sienstra 

vraagt in 1829 ‘om zo min mogelijk romans te kiezen’.9 

 Ook in ‘Tot Nut en Uitspanning’ uit Tholen is men helder over 

wat er niet mag worden gekozen: 

 

Geene godgeleerde, regtsgeleerde noch geneeskundige werken 

zullen ter lezing kunnen worden voorgedragen, met uitzondering 

echter van zoodanige redevoeringen of vertoogen als voor eene 

algemeene lectuur geschikt zijn. […] Er mogen in dit Gezelschap 

alleen voorgesteld worden werken in de Hollandsche taal 

geschreven.10 

 

Op basis van de lectuur die wordt geweerd in Tholen – religieuze, 

juridische, medische lectuur en lectuur in een andere taal dan de 

Nederlandse – is het niet vreemd dat er naast de reguliere 

leesgezelschappen specifiek voor die lectuur speciale leesgezelschappen 

bestaan. 

Over de manier waarop lectuur wordt gekozen zijn we voor wat 

betreft het ‘Eerste Leesgezelschap’ uit Dordrecht uitvoerig geïnformeerd 

dankzij de wetten uit 1813: 

 

                                                 
8 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 reglementen 

1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823. 
9 Norder, Ledige uren nuttig besteed, 71. 
10 Wetten voor het leesgezelschap te Tholen, onder de zinspreuk Tot nut en 

ontspanning, Dordrecht 1817, 12. 
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De boeken ter Leezing aan te kopen, zullen bestaan in 

Historische, Zedekundige, Poëtische, tijd, en ander werken van 

kunst & smaak, van welke den aankoper in der tijd, oordeeld de 

Leezing der Leeden waardig te zijn, zoo nogtans dat werken door 

meer dan één deel of stuk agtervolgt worden, eerst aan het 

Gezelschap ten vervolg zullen moeten voorgestelt en door 

Stemmingen goedgevonden worden te continueeren. 

 

Idem boeken in andere talen dan die der Nede[r]duitsche gedrukt, 

zullen zonder Stemming van het Gezelschap niet mogen 

Aangekogt worden, behalven eenige Fransche werken, welke aan 

twee Leden daartoe te benoemen, zullen worden ter hand gesteld, 

die na dat dezelve oordeelen voor ’t gezelschap geschikt te zijn 

zullen worden aangekogt.11 

 

In de praktijk komen bovenstaande bepalingen erop neer dat de directeur 

tegelijkertijd aankoper en eerste lezer van lectuur is. Die rol moet 

overigens wel, verplicht, door elk van de twaalf ‘ordinaire’ leden een jaar 

worden vervuld. De aankoper hoeft niet altijd actief op zoek te gaan naar 

boeken die in aanmerking komen voor aanschaf door het leesgezelschap. 

Boekhandelaren, zoals Blussé en Van Braam, bieden geregeld boeken 

‘ter visie’ aan, waarna de leden hierover overleggen.12 Het 

leesgezelschap verlaat zich voor de aanschaf van lectuur op twee 

boekhandelaren: Blussé en F. Boekee.13 

 Ondanks de duidelijke regels wordt op 21 oktober 1822 door een 

lid het volgende verzoek ingediend: ‘En werd den heer aankoper verzogt, 

zoortgelijk werk voor meisjes aan te kopen, indien zulks nog niet is 

geschiedt’. Hieruit kan worden afgeleid dat de leden van dit 

leesgezelschap niet de enige lezers van de lectuur zijn. Meerdere leden 

van hun huishoudens komen hier blijkbaar voor in aanmerking.14 Daarbij 

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

1813. 
12 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 8 Notulen van de 

ledenvergaderingen 1801 – 1862. 
13 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap;16 Registers houdende 

aantekening van de aangekochte en verzonden boeken 1830 – 1848. 
14 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 8 Notulen van de 

ledenvergaderingen 1801 – 1862. 
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moet wel worden opgemerkt dat het uitlenen van lectuur aan familieleden 

of personen buiten het leesgezelschappen in sommige leesgezelschappen 

expliciet, per wet of reglement, verboden is, zoals we al zagen op pagina 

193. In leesgezelschappen waar het uitlenen van lectuur niet aan banden 

is gelegd, kan de lectuurkeuze een bredere groep dan alleen de leden 

hebben bereikt. Maar zoals op dezelfde pagina aangegeven zijn ook in 

de gevallen dat er wel beperkingen zijn mogelijk méér mensen dan enkel 

de leden in aanraking gekomen met de lectuur. 

Over het algemeen lijken de beperkingen, voorwaarden en 

doelstellingen die leesgezelschappen in acht nemen met betrekking tot 

de aanschaf van lectuur de bedoeling te hebben conflicten te vermijden. 

Er wordt veelal nadrukkelijk gekozen voor lectuur in de Nederlandse taal 

en boeken die meningsverschillen in de kaart spelen worden geweerd. 

Toch zijn die meningsverschillen onvermijdelijk. In het katholieke 

tijdschrift De morgenstar schrijft een redacteur: 

 

Er zijn lieden, die beweren, dat [godsdienstige geschriften, vooral 

dezulke, die van eenen polemyken aard] tegenwoordig ontijdig 

en ongepast zouden zijn; dat zij geschikt zouden wezen, om 

verdeeldheid, onverdraagzaamheid en zelfs verbittering aan te 

kweeken. En evenwel zijn diergelijke geschriften in den 

bescheiden en overtuigenden toon der waarheid opgesteld, 

tegenwoordig welligt meer dan ooit, eene dringende behoefte. 

Om zich hiervan te overtuigen, behoeft men slechts de 

protestantsche maandwerken  te lezen, die over het algemeen te 

weinig bij onze geestelijkheid bekend zijn, en in 

leesgezelschappen, koffijhuizen en sociëteiten, maar al te veel 

door Catholijken gelezen worden, zonder dat zij ergens eene 

wederlegging aantreffen van artikelen, waarin onze Godsdienst 

op de smadelijkste wijze behandeld, en in een hatelijk  of 

bespottelijk, maar altoos valsch daglicht wordt geplaatst.15 

 

Zoals uit het citaat duidelijk wordt, is men in katholieke hoek ontevreden 

over de dominantie van protestantse tijdschriften in leesgezelschappen 

en andere verenigingen. Het katholicisme wordt daarin negatief 

behandeld en de auteur van bovenstaande tekst beklaagt zich erover dat 

                                                 
15 De morgenstar (1832), 284. 
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– ondanks het maatschappelijke klimaat waarin godsdienstige polemiek 

als ongepast wordt ervaren – er geen reactie komt in de vorm van 

katholieke tijdschriften. 

 Dat religie een heikel punt is blijkt ook uit de wetten van een 

leesgezelschap uit Breda waar ‘geene leerstellige’ boeken worden 

aangeschaft.16 . Ook in Makkum is men duidelijk over wat wenselijk is: 

‘Geene boeken zullen worden aangenomen welke handelen over 

onderwerpen, die tusschen de onderscheidene Christelijke gezindheden 

in geschil staan. Dit laat zich mede toepassen op politieke geschillen.’17 

 

 Censuur 

Een andere manier om controverse te vermijden of in het geval van 

controverse een oplossing te zoeken, is een vorm van censuur op 

aangeschafte lectuur. Zo vindt er in ’s-Hertogenbosch bij leesgezelschap 

‘Legendo Discimus’ censuur plaats. Een zekere heer Willebois wordt in 

1821 gedwongen tegen één derde van de aankoopprijs het door hem 

voorgestelde L’Italie van de Ierse schrijfster Lady Morgan terug te kopen 

zodat het niet in circulatie komt.18 Het boek bevat, zo luidt de kritiek: 

‘eenige beschimpingen op den Roomsch Catholijken Godsdienst’.19 

 In 1823 wensen ze bij hetzelfde leesgezelschap Annales 

belgiques des sciences, arts et littératures niet rond te sturen, omdat het 

‘onbetamelijke verzen in het laatste stukje’ bevat.20 Met Cécile ou les 

passions van Étienne Jouy gaan ze nog wat radicaler te werk: die wordt 

vernietigd, vanwege onzedelijkheid.21 

Naar aanleiding van de Belgische Afscheiding is het ten dele 

duidelijk wat de leden van ‘Legendo Discimus’ wél willen lezen en waar 

                                                 
16 Reglement, of wetten voor het lees-gezelschap, opgericht in october 1790, bij 

nadere herziening vastgesteld in september 1815, Breda 1815, 9. 
17 Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; 98 Fa. M.H. Kingma te 

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

Makkum 1816. 
18 Morgan, L’Italie. 
19 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
20 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
21 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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ze dat vandaan halen. In 1830 is er enige tijd geen vergadering geweest, 

waarna de vergadering op 8 januari van 1831 als volgt aanvangt: 

 

de commissaris directeur verschoont zich in lange gene 

vergadering te hebben belegt uit hoofde der tijdsomstandigheden 

waar in wij verkeren, en welke hun hebben doen denken dat de 

Leden, weinig genoegen zouden gehad hebben om te vergaderen; 

dat zij zoo veel mogelijk was, bij het ophouden der communicatie 

uit Brugge en Luik, had voorzien in de behoefte van Boeken, en 

voornemens was verder daar voor te zorgen, door in 

Correspondentie te treden met een boekverkoper in Rotterdam.22 

 

Blijkbaar zorgt de Belgische Afscheiding voor een negatieve stemming: 

de notulen laten zien dat de leden ‘weinig genoegen’ hebben om bij 

elkaar te komen. Het gaat in ‘Legendo Discimus’ dus niet alleen om het 

lezen van boeken, maar ook om een zekere mate van prettige omgang 

met elkaar. 

Als de leden in 1831 weer bij elkaar komen, verzoeken zij de 

directeur vervolgens om lectuur over de ontwikkelingen van het leger en 

de actuele gebeurtenissen in het zuiden aan te schaffen. Tevens wordt 

besloten dat brochures over de actualiteit voor de duur van twee dagen 

mogen worden gelezen.23 

In Wijk besluiten de leden om geen aantekening te maken van 

hun bezwaren: ‘Er kwam, uit het gelezene, eene en andere aanmerking 

voor, die men echter goedvond, van hier onaangetekend te laten’.24 

 

Garantiestelling 

In de meeste leesgezelschappen mogen leden lectuur ter lezing 

voorstellen en niet uitsluitend het bestuur of de directeur. Het voorstellen 

van lectuur op individuele titel is dan wel aan regels gebonden die ervoor 

zorgen dat een individueel lid niet te veel een persoonlijk stempel kan 

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

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
23 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
24 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. 
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drukken op de aanschaf van boeken. Het wordt dankzij deze regels 

impliciet duidelijk gemaakt dat persoonlijke, eigen smaak een 

risicofactor is in leesgezelschappen. Op deze manier proberen 

leesgezelschappen ervoor te zorgen dat onderlinge smaakverschillen niet 

tot onenigheid zullen leiden, terwijl tóch de ruimte wordt geboden voor 

individuele inbreng. 

Een lid van het leesgezelschap in Zuid-Hollandse IJsselmonde 

mag lectuur voorstellen onder voorwaarde dat diegene het boek voor de 

helft van de aankoopprijs zal kopen tijdens de jaarlijkse boekenveiling, 

mits niemand anders het boek wil kopen voor een hogere prijs. Voor het 

boek wordt aangeschaft, moet nog wel drie kwart van het aantal leden de 

aanschaf goedkeuren. Daarbij komt dat als een boek meer dan zes gulden 

kost, voor de aanschaf de kas van het leesgezelschap wordt aangewend.25 

Elk lid betaalt op die manier mee aan de aan te schaffen lectuur. Het is 

aannemelijk dat de leden in ieder geval geen zwaarwegende bezwaren 

hebben tegen de boeken waar ze aan moeten meebetalen. In Rotterdam 

zijn leden niet slechts vrij om boeken ter lezing voor te stellen; het wordt 

zelfs van ze verwacht. Uiteindelijk moet dan wel een meerderheid van 

de leden de uiteindelijke aanschaf goedkeuren. Verder mag naast 

Nederlandse ook Franse lectuur worden voorgesteld.26  

Net als in ’s-Hertogenbosch moet een lid dat in Amsterdam een 

voorstel doet voor een specifieke titel voor de helft van de prijs van het 

boek garant staan tijdens de jaarlijkse boekenveiling.27 Als een lid in 

Grijpskerk een boek voorstelt moet ook hij het boek tijdens de jaarlijkse 

boekenveiling overnemen voor ten minste de helft van de inkoopprijs.28 

In Leens moeten leden voorgestelde en goedgekeurde boeken zelfs op 

persoonlijke titel bestellen.29 

                                                 
25 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. 
26 Stadsarchief Rotterdam; 185 Societe de Lecture Utile et Agreable; 2 Reglement. 
27 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. 
28 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 

reglementen 1823, notulen van de ledenvergaderingen 1823 – 1914. 
29 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
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 Een meerderheid beslist 

Een andere manier om ervoor te zorgen dat de aangeschafte lectuur 

aansluit bij of niet te veel afwijkt van de normen en waarden van de leden 

ligt besloten in de wetten die bepalen dat de leden over de lectuur mogen 

stemmen. Door vast te leggen dat een meerderheid van de leden positief 

moet stemmen over voorgestelde lectuur, dragen leesgezelschappen zorg 

voor zo weinig mogelijk onenigheid over de lectuuraanschaf. 

Zowel in Rotterdam als in het Friese Makkum, moet ten minste 

driekwart van de leden positief oordelen over lectuur dat door een lid is 

voorgesteld. Daarnaast legt tijdens de vergadering de directeur een aantal 

boeken aan de leden ter keuze voor, uit een selectie die de boekverkoper 

hem toestuurt. Hierover wordt daarna gestemd. 30 Het staat ook de leden 

van het leesgezelschap in het Groningse Nieuw-Scheemda vrij om 

boeken ter lezing voor te stellen, maar die moeten dan wel door een 

meerderheid van de leden worden goedgekeurd.31 

 

 V.3.II Omstandigheden en specifieke lectuur 

De keuze van lectuur in leesgezelschappen komt mede tot stand onder 

invloed van het beschikbare aanbod van boekhandelaren. Om willekeur 

in de lectuuraanschaf tegen te gaan, wordt ook over de omgang met 

boekhandelaren in diverse leesgezelschappen gesproken. 

Het eerder genoemde ‘Legendo Discimus’ uit Amsterdam betrekt 

boeken en tijdschriften van diverse boekhandelaren. Zo wordt op 16 

januari 1816 besloten om een abonnement op een niet nader genoemd 

tijdschrift niet langer af te nemen bij boekhandelaar L. van Es, maar om 

over te gaan tot een abonnement bij Müller en Comp., zonder de reden 

voor deze wijziging in de notulen op te nemen.32 Boekhandelaar J.K. van 

den Abeelen laat het Amsterdamse leesgezelschap tussen 9 en 23 

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

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

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

1972; 1 Register houdende reglementen 1822. 
32 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; 315 Notulen 11 

november 1811 – 8 april 1816 met naam- en adreslijstje van leden. 
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december 1816 weten dat een boek dat de leden ter lezing hebben 

goedgekeurd, niet meer in zijn voorraad aanwezig is. Op 4 augustus 1817 

besluiten de leden om voor een boek bij boekhandelaar C.G. Sulpke in 

te tekenen. De secretaris van het leesgezelschap ontvangt van Müller en 

Comp. een catalogus van boeken, Verzeichnis von Bücher.33 Dezelfde 

boekhandelaar stuurt in 1819 een brief om het leesgezelschap te 

verzoeken hun abonnement te verlengen op een tijdschrift dat zij bij hem 

afnemen. Hiermee gaan de leden van het leesgezelschap op 6 december 

1819 akkoord. In 1826 laat boekhandelaar Eijken weten dat hij nog op 

een betaling van het leesgezelschap wacht.34 

In Tholen ontvangt het leesgezelschap eveneens een catalogus 

met het overzicht van nieuw uitgekomen boeken van de boekhandelaar 

waarmee zaken wordt gedaan. Deze catalogus wordt elke vergadering 

aan de leden voorgelegd, zodat ze ze op basis daarvan hun keuze voor 

nieuwe lectuur kunnen bepalen.35 Mogelijk wordt met deze catalogus de 

Naamlijst van Saakes bedoeld. 

Het lijkt erop dat boekhandelaren dus met elkaar concurreren om 

de gunsten van leesgezelschappen; althans: in plaatsen waar er meerdere 

boekhandelaren zijn. Het toesturen van catalogi, het tegen een 

concurrerende prijs aanbieden van tijdschriften en het simpelweg 

verzoeken tot afname van een abonnement door boekhandelaren, hebben 

zo invloed op de uiteindelijke keuze van lectuur door leesgezelschappen. 

In Barneveld is hier geen sprake van: daar kopen de leden enkel hun 

boeken bij De Erven Gartman uit Amsterdam, waar de oprichter van het 

leesgezelschap eerst heeft gewoond.36 

 

  

                                                 
33 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; 315 Notulen 11 

november 1811 – 8 april 1816 met naam- en adreslijstje van leden. 
34 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; 316 Notulen 22 

april 1816 – 20 november 1820. 
35 Wetten voor het leesgezelschap te Tholen, onder de zinspreuk Tot nut en ontspanning, 

Dordrecht 1817, 6. 
36 Gemeentearchief Barneveld; Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register 

houdende notulen van vergaderingen, 1807-1859. 
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Boeken in delen 

Soms hebben de beperkingen die leesgezelschappen zichzelf intern 

opleggen betrekking op specifieke boeken. Zo blijkt uit een regel van het 

uit Dordrecht afkomstige ‘Utile et Jucundum’. Naar aanleiding van het 

voorstel van een lid om Verhandeling over de Nederduytsche tael- en 

letterkunde opzigtelyk de zuydelyke provintien der Nederlanden van de 

Vlaming Jan Frans Willems aan te schaffen, wordt op 5 maart 1819 tot 

een nieuwe regel besloten. De Verhandeling mag niet op de lijst gezet 

omdat deze in delen wordt uitgegeven.37 Slechts in één deel uitgebrachte 

boeken komen voor stemming in aanmerking. In de nagelaten 

documenten van het leesgezelschap is geen verklaring voor deze 

beslissing te vinden, maar wellicht heeft het te maken met een wens om 

eerst de volledige inhoud van een boek te keuren, voordat het wordt 

aangeschaft.  

 In IJzendijke wordt Kruiwagens van Maria Edgeworth op 6 

januari 1816 weer teruggestuurd naar boekhandelaar S. van Benthem. De 

leden van het leesgezelschap besluiten de boekhandelaar te laten weten 

dat ze weer interesse hebben in het boek zodra deze volledig verschenen 

is.38 In Alkmaar ziet men af van boeken die ‘te omslagtig wordende’, 

waarmee ze boeken bedoelen die in te veel delen verschijnen.39 

Met deze regels gaan de leesgezelschappen in tegen het 

vermoeden dat juist uitgaven in delen interessant zijn voor 

leesgezelschappen, omdat ze daarmee zoveel mogelijk aansluiten bij de 

actualiteit op de boekenmarkt, zoals besproken op pagina’s 283 tot 286. 

 

 Tijdschriften 

De aanschaf van tijdschriften is in leesgezelschappen eveneens aan 

regels gebonden. Er wordt in de notulen bijvoorbeeld vastgelegd dat 

slechts één enkele titel welkom is of er worden voorwaarden gesteld aan 

de levering van tijdschriften. 

De leden van het leesgezelschap in Leens besluiten als enige 

tijdschrift de Vaderlandsche letter-oefeningen te kopen, hoewel 

                                                 
37 Regionaal Archief Dordrecht; 362 Leesgezelschap ‘Utile et jucundum’;1 Notulen 

van de ledenvergaderingen 13 februari 1813 – 13 februari 1830. 
38 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864. 
39 Regionaal Archief Alkmaar; 10.6.7.014 Archief van het Leesgezelschap Leeslust 

Baart Kunde te Alkmaar; 1 Wetten van het leesgezelschap 16 augustus 1820. 
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volledige, gebonden jaargangen van andere tijdschriften in theorie ook 

welkom zijn.40 Dat ze uiteindelijk meer titels aanschaffen blijkt uit de 

tabel in Bijlage VII.  Als tijdschriften acht het leesgezelschap in 

IJsselmonde in ieder geval de volgende acceptabel voor aanschaf: 

Letterkundig Magazijn, Algemeen letterlievend maandschrift, 

Vaderlandsche letter-oefeningen, De recensent der recensenten en 

Christelijk maandschrift voor den beschaafden stand.41 

Het leesgezelschap van de Ring Wijk is zo te spreken over de 

Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering van den 

eeredienst, het leeraarsambt en kerkelijk bestuur dat de leden besluiten 

om de uitgever van het tijdschrift, H.C.A. Thieme, schriftelijk hun 

genoegen te betuigen.42 

 Over het algemeen lijkt het erop dat bij de beslissing om bepaalde 

tijdschriften al dan niet aan te schaffen, dezelfde inhoudelijke motieven 

worden gehanteerd als met betrekking tot boeken. 

 

Nu de randvoorwaarden voor de aanschaf van lectuur zijn aangestipt, is 

het zaak om op titelniveau te gaan kijken naar wat er in de 

leesgezelschappen op tafel komt. Welke soorten lectuur zijn dat en in 

hoeverre sluit die keuze aan bij de het huidige beeld over de 

boekenwereld tussen 1815 en 1830? Om dit na te gaan worden de in 

hoofdstuk I gesignaleerde trends op de boekenmarkt onderzocht. 

 

 

V.4 Trends in lectuuraanschaf 

Om deze vragen te beantwoorden wordt het gezamenlijke corpus lectuur 

onderzocht van de 22 leesgezelschappen waarvan nog archiefmateriaal 

bewaard is gebleven over hun lectuuraanschaf. Het gaat hierbij om de 

volgende leesgezelschappen: 

 

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

1803 – 1827. 
41 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. 
42 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. 
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1. Leesgezelschap (Grijpskerk) 

2. Leesgezelschap (Leens) 

3. Leesgezelschap ‘Amica Veritas’ (Leeuwarden) 

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

5. Leesgezelschap (Barneveld) 

6. Leesgezelschap ‘Leeslust Baart Kunde’ (Alkmaar) 

7. Leesgezelschap ‘Tot Meerder Oeffening’ (Hoorn) 

8. Eerste leesgezelschap (Dordrecht) 

9. Leesgezelschap (Waddinxveen) 

10. Leesgezelschap ‘De Eendragt’ (Den Haag) 

11. Leesgezelschap ‘Oefening’ (onbekend) 

12. Leesgezelschap ‘Oefening baart Verlichting’ 

(Gorinchem) 

13. Leesgezelschap ‘Onderlinge Vriendschap’ 

(Sommelsdijk) 

14. Leesgezelschap ‘Utile et Jucundum’ (Dordrecht) 

15. Leesgezelschap ‘Daar Vrede Bloeid Ook Vriendschap 

Groeid’ (Cadzand) 

16. Leesgezelschap ‘Liefde voor Waarheid en Deugd’ 

(IJzendijke) 

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

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

19. Leesgezelschap ‘Voor Wetenschap en Deugd’ 

(Steenbergen) 

20. Leesgezelschap Classis Dordrecht, Ring Dordrecht 

(Dordrecht) 

21. Leesgezelschap Classis Rhenen, Ring Wijk (Utrecht) 

22. Leesgezelschap van godsdienstige geschriften te 

Leeuwarden (Leeuwarden) 

 

De meeste leesgezelschappen kopen slechts Nederlandstalige lectuur, 

maar er zijn ook enkele – meer elitaire – leesgezelschappen die daarnaast 

Franstalige lectuur aanschaffen. Leesgezelschappen die enkel of bijna 

alleen maar Engelse boeken aanschaffen zijn er ook.43 Deze 

leesgezelschappen vormen echter een uitzondering. Om de 

                                                 
43 Nationaal Archief; 2.21.220 Ragay; 34 Kasboek van het leesgezelschap, opgericht 

te Den Haag, tot het kopen en lezen van Engelse werken. 



 

   

 

- 233 - 

lectuuraanschaf van verschillende leesgezelschappen te kunnen 

vergelijken, is er voor gekozen om enkel de Nederlandstalige 

lectuuraanschaf te bestuderen, zowel oorspronkelijk als vertaald. 

In afbeelding 6 zien we een pagina uit een notulenboek zoals 

leesgezelschappen die bijhouden. Op de pagina is een aantal titels te zien 

van boeken en tijdschriften die de leden aanschaffen en voor welke prijs 

ze zijn verkocht tijdens de jaarlijkse verplichte boekenveiling. Op 

zichzelf zeggen zulke titels niet veel: een lange lijst titels van boeken en 

tijdschriften is niet meer dan dat. Om uitspraken te kunnen doen over de 

aangeschafte en waarschijn-

lijk gelezen lectuur, heb ik 

ervoor gekozen om de lange 

lijsten met titels naast de 

bevindingen van recent 

onderzoek te leggen. Door zo 

consumptie te vergelijken 

met wat we van de produc-

tiezijde weten, is misschien 

na te gaan in hoeverre er 

belangstelling bestaat voor 

actuele thema’s. Die thema’s 

zijn, zoals in de hoofdstuk I 

genoemd: 

 

 Vaderlandse helden 

 Nederlandse literatuur en 

literatuurgeschiedenis 

 Nieuwe edities van oude 

Nederlandse literatuur 

 Huiselijkheid 
 

 

Afbeelding 11: Een pagina uit het notulenboek van ‘Leest, Leert en Betracht’ uit 

Leeuwarden. 
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Volgens onderzoekers als Jensen en Petiet is er in de Noord-Nederlandse 

literatuur zoals eerder aangegeven tussen 1815 en 1830 een grote 

belangstelling voor de vaderlandslievende teksten. Daar zijn ook 

aanwijzingen voor. Een tijdgenoot maakt bijvoorbeeld de koppeling 

tussen het belang van vaderlandslievende teksten en leesgezelschappen, 

zo is te lezen in de Arnhemsche courant van 1831. Hij raadt iedereen aan 

het ‘echt nationale werk’ Hollands Leeuw ontwaakt van Immerzeel aan 

te schaffen en roept uitgevers-boekhandelaren op de prijs van het werk 

vooral niet te verhogen, zodat minvermogenden en leesgezelschappen 

niet worden afgeschrikt het boek te kopen.44 

Interessant is ook de dan actuele samenvoeging van Noord en 

Zuid. We hebben al gezien dat noordelijke uitgevers in beperkte mate 

over de voormalige grenzen heen kijken en dat zuidelijke auteurs niet 

sterk vertegenwoordigd zijn op de noordelijke boekenmarkt. Noordelijke 

recensenten bestempelen de zuidelijke productie aanvankelijk zelfs als 

pover.45 In een vergelijking tussen de Nederlandsche en de Belgische 

Muzen-almanak in 1826 is de toon al aardig wat milder: 

 

Ja, wij verblijden ons hartelijk over dezen Belgischen Muzen-

Almanak, welke ons het vooruitzigt opent op eene inniger 

verbroedering van Noord en Zuid, op eenen hoogeren bloei onzer 

Letterkunde, en die reeds bij de eerste verschijning zoo degelijk, 

zoo echt Nederlandsch optreedt.46 

 

Ondanks deze verbroederende woorden, is er ontegenzeggelijk een 

zekere spanning als gevolg van de samenvoeging van Noord- en Zuid-

Nederland. Die spanning roept de vraag op of er in Noord-Nederland 

sprake is van (opvallende) aandacht voor Zuid-Nederland en de 

bewoners als nieuwe ‘natie-genoten’. In de vergelijking van de 

‘leeslijsten’ van leesgezelschappen met de in recente studies bestudeerde 

literatuur houd ik rekening met deze spanning.  

                                                 
44 Arnhemsche courant (22-10-1831) 133, 3. 
45 Willem van den Berg en Piet Couttenier, ‘Elk met zijn hoge hoed zijn eigen hoge 

hoed. Noord en Zuid in de negentiende eeuw’, in: Ralf Grüttemeier en Jan Oosterholt 

red., Een of twee Nederlandse literaturen? Contacten tussen de Nederlandse en 

Vlaamse literatuur sinds 1830, Leuven 2008, 12-13. 
46 Vaderlandsche letter-oefeningen (1826), 39-40. 
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Zoals in de inleiding aangegeven, speelt zich in de vroege 

negentiende een ongeleid beschavingsoffensief af dat de nationale smaak 

en cultuur gestalte geeft. In boeken en op het toneel worden eenvoud, 

huiselijkheid en bescheidenheid gepresenteerd als dwingende deugden 

en nastrevenswaardig voor iedereen.47 In de lijsten zal ik nagaan of er 

een uitgesproken voorkeur is voor lectuur waarin zulke nationale normen 

en waarden nadrukkelijk een rol spelen. De productie van 

vaderlandslievende teksten en de ogenschijnlijk alomtegenwoordige 

landelijke sfeer van nationale harmonie, voedt de verwachting dat 

leesgezelschappen ook een voorliefde aan de dag leggen voor 

vaderlandslievende teksten. Immers: ‘Nationalisme, vaderlandsliefde en 

heldenverering waren voor de negentiende-eeuwse Nederlander even 

vanzelfsprekend als ademen, lopen en bewegen.’48 Bescheidenheid, zo’n 

typisch vaderlandse waarde, is volgens tijdgenoot Loosjes ‘eene 

loffelijke eigenschap, eene meerdere bescheidenheid van alle pralerij 

afkeerig, die den Nederlander boven alle andere volken onderscheidt.’49 

Er vindt een bezinning plaats op de eigen, nationale identiteit en er wordt 

herinnerd aan het roemruchte verleden dat een in omvang beperkt land 

heeft bereikt.  

Voor alle 22 Noord-Nederlandse leesgezelschappen waarvan nog 

archiefmateriaal is bewaard over hun lectuuraanschaf ga ik na in welke 

mate de trends die in hoofdstuk I zijn geïdentificeerd – vaderlandse 

helden, literair erfgoed, huiselijkheid en nieuwe edities van oude 

Nederlandse teksten – op hun belangstelling kunnen rekenen. 

 

V.4.1 Vaderlandse helden in leesgezelschappen? 

Voor een antwoord op de vraag of uitgesproken nationalistische werken 

met een hoofdrol voor vaderlandse helden op belangstelling kunnen 

rekenen, heb ik ervoor gekozen om de ‘leeslijsten’ van 

leesgezelschappen te vergelijken met een door Jensen samengestelde 

hoeveelheid lectuur met nadrukkelijk nationale thematiek: 31 

                                                 
47 N.C.F. van Sas, ‘Eenvoud. Heimwee naar een vaderlandse deugd’, in: Idem, De 

metamorfose van Nederland. Van oude orde naar nieuwe moderniteit 1750-1900, 

Amsterdam 2005, 602. 
48 Jensen, Verheerlijking van het verleden, flaptekst. 
49 Vincent Loosjes, Gedenkschriften wegens het vierde eeuwgetijde van de uitvinding 

der boekdrukkunst door Lourens Janszoon Koster, van stadswege gevierd te Haarlem 

den 10 en 11 julij 1823, Haarlem 1824, 3-4. 
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toneelstukken (1810-1829), twaalf poëziebundels (1810-1829) en 

zeventien romans (1809-1830), allemaal over of met vaderlands-

historische helden.50 In totaal zijn dit dus zestig titels, die ik heb 

opgenomen in Bijlage I. Afgezet tegen de 16.647 titels die in totaal tussen 

1815 en 1830 in Noord-Nederland verschijnen, maakt dit aantal 0,4% uit 

van het totale lectuuraanbod. Er is naast deze specifieke 

vaderlandslievende lectuur dus nog een bijzonder ruime keuze voor 

andere lectuur mogelijk. Desalniettemin is het interessant te weten: is 

deze lectuur aangeschaft door leesgezelschappen in het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden en is de lectuur een groot of klein onderdeel 

van het totale corpus aangeschafte lectuur? 

 

 De aanschaf nader bekeken 

Bij het leesgezelschap van de Ring Dordrecht wordt geen lectuur gekocht 

die op de lijsten voorkomt. Er worden desondanks tussen 1815 en 1830 

134 drukwerken aangeschaft. De leden van het Dordtse ‘Eerste 

Leesgezelschap’ kopen wel vaderlands-historische lectuur:  

 

 De admiraal De Ruiter te Napels van M. Westerman uit 1815  

 Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn van A. Loosjes uit 

1816 

 

Deze twee titels verschijnen beide in de beginjaren van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden, maar maken samen nog geen 1% uit van 

het door het Dordtse gezelschap totale aantal aangeschafte werken van 

208.51 Eveneens in Dordrecht, bij ‘Utile et Jucundum’, worden ook twee 

titels aangeschaft:  

 

 Montigni van H.H. Klijn uit 1821 

 De heldendood van Michiel Adriaanszoon de Ruyter van H.H. 

Klijn uit 1823 

 

Deze twee werken zijn halverwege de periode 1815-1830 gepubliceerd. 

De leden van ‘Utile et Jucundum’ kopen in totaal in deze periode 330 

                                                 
50 Jensen, Verheerlijking van het verleden, 219-220, 222 en 224, zie Bijlage I. 
51 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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boeken en tijdschriften.52 De vaderlandslievende lectuur is ook nog geen 

1% van hun totale aanschaf. Verder valt op dat ze het fel orthodoxe, 

antirevolutionaire Krekelzangen van de Oranjegezinde Willem 

Bilderdijk aanschaffen. 

In Leens schaffen de leden de volgende vaderlands-historische 

lectuur over helden aan:  

 

 De Hollandsche natie van J.F. Helmers uit 1812 

 De laatste zeetogt van den admiraal de Ruiter van A. Loosjes uit 

1812 

 Het leven van Hillegonda Buisman van A. Loosjes uit 1814 

 Frans Naerebout van J.L. Nierstrasz jr. uit 1826 

 De hut aan de grenzen van C. Bok eveneens uit 1826 

 

In totaal dus vijf boeken, waarbij het opvalt dat drie daarvan in de 

beginjaren van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zijn 

aangeschaft en de overige twee tegen het einde van de periode. Afgezet 

tegen het totale aantal aangekochte boeken en tijdschriften in deze 

periode, 371, is het iets meer dan 1%.53 Eveneens in de provincie 

Groningen, in het leesgezelschap van Grijpskerk, worden vier werken 

van Cornelis Bok gekocht:  

 

 Vooringenomenheid en vooroordeel uit 1826 

 De hut aan de grenzen uit 1826 

 De witte paal, of Jenne uit 1828 

 De roebel van czaar Peter uit 1830 

 

Bovendien kopen ze De schildknaap van M.J. de Neufville. Deze vijf 

boeken met vaderlands-historische lectuur maken bijna 4% uit van hun 

totale lectuuraanschaf van 134 boeken en periodieken.54 

                                                 
52 Regionaal Archief Dordrecht; 362 Leesgezelschap ‘Utile et jucundum’;1 Notulen 

van de ledenvergaderingen 13 februari 1813 – 13 februari 1830. 
53 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

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

van de ledenvergaderingen 1823 – 1914. 
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De Zeeuwen in Cadzand schaffen voor hun leesgezelschap 

minder lectuur van de lijsten aan dan in Grijpskerk en Leens: 

 

 De laatste zeetogt van den admiraal de Ruiter van A. Loosjes uit 

1812 

 Het leven van Hillegonda Buisman van A. Loosjes uit 1814 

 

Beide boeken zijn gekocht in de beginjaren van het nieuwe koninkrijk. 

Ze zijn samen goed voor net iets meer dan 1% van het totale aantal van 

155 aangeschafte boeken en tijdschriften. Verder valt op dat ze Het leven 

van Maurits Lijnslager van Loosjes uit 1808 pas na 1815 kopen.55 In 

Noord-Brabant, althans in Steenbergen, koopt men enkel De heldendood 

van Michiel Adriaanszoon de Ruyter van Klijn. Dat is op een totaal van 

345 titels nog geen 0,5%.56 Op Goeree-Overflakkee, bij ‘Onderlinge 

Vriendschap’ in Sommelsdijk, schaffen de leden de volgende titels aan: 

 

 Het leven van Hillegonda Buisman van A. Loosjes uit 1814 

 Het leven van Maurits Lijnslager van A. Loosjes uit 1826 

 Het heidensche Bosch van C. Bok uit 1829 

 

Op 102 titels maken de werken met vaderlandse helden 3% uit, hetgeen 

veel is in vergelijking met de eerder genoemde leesgezelschappen.57 

 

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

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
56 Het Markiezenhof Historisch Centrum; 949 Archief van het Leesgezelschap Voor 

Wetenschap en Deugd te Steenbergen; 3 Notulen van de vergaderingen 1809 – 1832. 
57 Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap 

Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek. 



 

   

 

- 239 - 

 
Diagram 1: Lectuur met vaderlandse helden in totaal en afgezet tegen het corpus 

van leesgezelschappen. 

In het leesgezelschap van IJzendijke, het leesgezelschap voor 

godsdienstige geschriften te Leeuwarden, het leesgezelschap in 

Waddinxveen en ‘Legendo Discimus’ uit Den Bosch circuleren in het 

geheel geen boeken met vaderlandse helden.58 

De leden van ‘De Eendragt’ uit Den Haag besluiten de volgende titels 

van de lijsten te kopen:  

 

 Het leven van Robert Hellemans van A. Loosjes uit 1815 

 Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn van A. Loosjes uit 

1816 

 De heldendood van Michiel Adriaanszoon de Ruyter van H.H. 

Klijn uit 1823 

                                                 
58 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; Groene Hart 

Archieven; 0501 Archief van het Leesgezelschap Waddinxveen; 1 Notulen 1821, 

1822; 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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 Emilia van Rozenheim van A.B. van Meerten-Schilperoort uit 

1828 

 

Twee van de boeken zijn in het beginjaar van het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden gepubliceerd, één boek ziet halverwege deze periode 

het licht en het laatste boek tegen het einde van die tijdspanne. In totaal 

schaffen de leden 822 boeken en tijdschriften aan, waarvan 416 in het 

Nederlands en 406 in het Frans, niet vertaald. De lectuur van de lijsten 

betreft bijna 1% van het door de leden van ‘De Eendragt’ totale aantal 

aangeschafte Nederlandse titels.59 Hoewel de leden van ‘De Eendragt’ 

aantoonbaar uit hogere sociale kringen komen dan de leden van de meest 

andere leesgezelschappen blijkt de omvang van hun lectuuraanschaf wat 

betreft expliciet vaderlands-historische thematiek naar verhouding 

vergelijkbaar met de andere leesgezelschappen. Van lectuurdifferentiatie 

is dus geen sprake: ook in Den Haag betreft dit corpus nog geen 

procentpunt. Van sociale differentiatie is er evident wel sprake, wat de 

vermoedens van eerdere onderzoekers zoals aangegeven op pagina’s 112 

tot 115 bevestigt. 

 In Gorinchem, bij ‘Oefening baart Verlichting’ koopt men: 

 

 De heldendood van Michiel Adriaanszoon de Ruyter van H.H. 

Klijn uit 1823 

 Filips van Egmond van H.H. Klijn uit 1826 

 Frans Naerebout van J.L. Nierstrasz jr. uit 1826 

 Het kasteel Rozenlust, of De familie Reinhart van G. Stam uit 

1825-1827 

 De hut aan de grenzen van C. Bok uit 1827 

 De witte paal, of Jenne van C. Bok uit 1828 

 Emilia van Rozenheim van A.B. van Meerten-Schilperoort uit 

1828 

 Nederlandsche legenden van J. van Lennep uit 1828-1839 

 De schildknaap van M.J. de Neufville uit 1829 

 

  

                                                 
59 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 1 Minuten van 

notulen 28 december 1795 – 25 maart 1903. 
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Afbeelding 12: Titelblad van De laatste zeetogt van Loosjes. 

 

[…] Nu kliefde Neêrlands vloot het schuimend veld der baren, 

En ’t oog des schepelings, dat op ’s Lands ree bleef staren, 

Ontzonk de blaauwe rand der kust van lieverleê. 

’t Vaarwel aan ’t Vaderland galmde over ’t ruim der zee, 

Toen eindelijk de spits van Domburgs hoogen toren 

Met Walchrens westerhoek raakte uit het oog verloren. 

Vaarwel lief Vaderland! was de algemeene kreet, 

Dien ook de RUITERS kiel herhaald weêrgalmen deed. […] 

 

-A. Loosjes De laatste zeetogt van den admiraal De Ruiter. In twaalf 

boeken (V-VIII. Boek.), Haarlem 1812, 153-154 
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Op het totale aantal van 220 aangeschafte titels is het vaderlands-

historische deel 4%.60 

 De leden van het leesgezelschap in Barneveld laten de volgende 

titels circuleren: 

 

 Het leven van Robert Hellemans van A. Loosjes uit 1815 

 Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn van A. Loosjes uit 

1816 

 De hut aan de grenzen van C. Bok uit 1827 

 De witte paal, of Jenne van C. Bok uit 1828 

 Emilia van Rozenheim van A.B. van Meerten-Schilperoort uit 

1828 

 Het heidensche Bosch van C. Bok uit 1829 

 De schildknaap van M.J. de Neufville uit 1829 

 De mumie van Rotterdam van G. Döring uit 1830 

 De roebel van czaar Peter van C. Bok uit 1830 

 

Het valt op dat de boeken – stuk 

voor stuk romans – in de jaren 

direct na de bevrijding van 

Napoleon Bonaparte en in de 

jaren voorafgaand aan de 

Belgische Afscheiding worden 

aangeschaft. In totaal kopen zijn 

tussen 1815 en 1830 604 boeken 

en tijdschriften, waarvan de 

vaderlands-historische titels dus 

iets meer dan 1% zijn.61  
 

Afbeelding 13: Detail van de ledenlijst 

van het leesgezelschap ‘Leest, Leert 

en Betracht’ uit Leeuwarden. 

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

baart Verlichting’ 1824 – 1875. 
61 Gemeentearchief Barneveld; Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register 

houdende notulen van vergaderingen, 1807-1859. 
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Het leesgezelschap ‘Leest, Leert en Betracht’ – waarvan zoals te zien 

is op Afbeelding 13 uitgever-boekhandelaar W.H. Suringar, in de jaren 

1840 hoofdbestuurder van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, lid 

is – koopt de volgende lectuur met vaderlandse helden: 

 

 Diederijk en Willem van Holland van J. van Walré uit 1821 

 Montigni van H.H. Klijn uit 1821 

 De heldendood van Michiel Adriaanszoon de Ruyter van H.H. 

Klijn uit 1823 

 Het kasteel Rozenlust, of De familie Reinhart van G. Stam uit 

1825-1827 

 Frans Naerebout van J.L. Nierstrasz jr. uit 1826 

 De hut aan de grenzen van C. Bok uit 1827 

 Reinier en Willem van Oldenbarneveldt van A. van Halmael jr. 

uit 1828 

 Nederlandsche legenden van J. van Lennep uit 1828-1839 

 Het heidensche Bosch van C. Bok uit 1829 

 De ontkoming van Hugo de Groot van J.W. Brouwer uit 1829 

 De schildknaap van M.J. de Neufville uit 1829 

 Eduard Dalhorst van H. van Apeltern uit 1829 

 De graven van Horst van F. Herbig uit 1830 

 

In ‘Leest, Leert en Betracht’ wordt de lectuur met vaderlandse helden 

gedurende de gehele periode van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden aangeschaft in de vorm van de bovenstaande dertien 

boeken. Dat is ongeveer 2% van hun totale lectuuraanschaf.62 

 In Leeuwarden is ook het leesgezelschap ‘Amica Veritas’ 

gevestigd, waarvan de leden minder vaderlands-historische lectuur 

aanschaffen dan de leden van ‘Leest, Leert en Betracht’. De boeken die 

zij kopen zijn: 

 

 Het leven van Hillegonda Buisman van A. Loosjes uit 1814 

 Het leven van Robert Hellemans van A. Loosjes uit 1815 

                                                 
62 Historisch Centrum Leeuwarden; 1376 Leesgezelschap ‘Leest, leert en betracht’ te 

Leeuwarden, 1816 – 1956; 2 Resolutie- en Rekenboek. 
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 Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn van A. Loosjes uit 

1816 

 De hut aan de grenzen van C. Bok uit 1827 

 De schildknaap van M.J. de Neufville uit 1829 

 Eduard Dalhorst van H. van Apeltern uit 1829 

 

Uit bovenstaande lijst valt op te maken dat bij dit leesgezelschap uit 

Leeuwarden de lectuur die voorkomt op de door Jensen samengestelde 

lijsten, wél weer in de jaren direct na de bevrijding van Nederland en 

voor de afscheiding van België worden gekocht. Maar liefst de helft van 

de vaderlands-historische titels die ‘Amica Veritas’ koopt, is geschreven 

door Adriaan Loosjes.63 

 In het leesgezelschap van de ring Wijk circuleren geen boeken 

met vaderlands-historische inhoud,64 in tegenstelling tot ‘Leeslust Baart 

Kunde’ uit Alkmaar: 

 

 De Hollandsche natie van J.F. Helmers uit [1812] 

 Het leven van Hillegonda Buisman van A. Loosjes uit 1814 

 Het leven van Robert Hellemans van A. Loosjes uit 1815 

 Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn van A. Loosjes uit 

1816 

 Diederijk en Willem van Holland van J. van Walré uit 1821 

 Montigni van H.H. Klijn uit 1821 

 De heldendood van Michiel Adriaanszoon de Ruyter van H.H. 

Klijn uit 1823 

 Filips van Egmond van H.H. Klijn uit 1826 

 Vooringenomenheid en vooroordeel van C. Bok uit 1826 

 De hut aan de grenzen van C. Bok uit 1827 

 De witte paal, of Jenne van C. Bok uit 1828 

                                                 
63 Historisch Centrum Leeuwarden; 1375 Leesgezelschap ‘Amica Veritas’ te 

Leeuwarden, 1810 – 1892; 14 Lijsten van verkochte of te verkopen boeken met de 

namen der kopers en de opbrengsten 1812 – 1826; 15 Lijsten van te verkopen boeken 

met de namen der kopers en de opbrengsten 1828 – 1845. 
64 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. 
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 Emilia van Rozenheim van A.B. van Meerten-Schilperoort uit 

1828 

 Nederlandsche legenden van J. van Lennep uit 1828-1839 

 Het heidensche Bosch van C. Bok uit 1829 

 

Op het eerste gezicht zijn de veertien titels een behoorlijk aantal. Ze zijn 

goed voor bijna een kwart van de alle titels op de lijsten van Jensen. In 

vergelijking met het totale aantal titels dat is gekocht in Alkmaar, 

namelijk 713, is het ongeveer 2%.65 Bij het leesgezelschap ‘Oefening’ 

worden maar twee vaderlands-historische werken gekocht: Filips van 

Egmond van H.H. Klijn en Vooringenomenheid en vooroordeel van C. 

Bok, beide uit 1826. Samen zijn ze goed voor 1% van hun totale 

lectuuraanschaf van 196 werken.66 

 Nog iets minder, maar wel bij benadering 1% van hun 342 

werken, van de aanschaf van ‘Tot Meerder Oeffening’ uit Hoorn bestaat 

uit vergelijkbare titels: 

 

 Het leven van Hillegonda Buisman van A. Loosjes uit 1814 

 Nederlandsche legenden van J. van Lennep uit 1828-1839 

 Het heidensche Bosch van C. Bok uit 1829 

 

Hoewel het in totaal veel minder titels zijn, liggen net als in Alkmaar het 

zwaartepunten van de vaderlands-historische lectuuraanschaf in Hoorn 

rond 1815 en 1830.67 

Kortom: de meeste vaderlands-historische lectuur uit het corpus 

van Jensen die door leesgezelschappen is aangeschaft, is gekocht in de 

begin- of eindjaren van de periode 1815-1830. Dat is begrijpelijk. 

Hoewel de lijst van Jensen boeken bevat uit de hele periode van het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, lijken de leden van 

leesgezelschappen enkel vlak na de bevrijding van de Fransen en in de 

                                                 
65 Regionaal Archief Alkmaar; 10.6.7.014 Archief van het Leesgezelschap Leeslust 

Baart Kunde te Alkmaar; 4 Notulen augustus 1809 – mei 1827, 5 Notulen augustus 

1827 – februari 1838. 
66 Leesgezelschap ‘Oefening’, Veilingcatalogus, boeken, 11 maart 1820; 

Leesgezelschap ‘Oefening’, Veilingcatalogus, boeken, 11 maart 1826; Leesgezelschap 

‘Oefening’, Veilingcatalogus, boeken, 10 maart 1827. 
67 Westfries Archief; 0578 Leesgezelschap Tot Meerder Oefening, Hoorn; 1 Notulen 

2-2-1782 – 4-6-1823, 2 Notulen 27-8-1823 – 27-1-1858. 
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periode voorafgaand aan de Belgische Afscheiding, als ‘het vaderland’ 

een actueel onderwerp is, aandacht te hebben voor lectuur waarin dat 

thema nadrukkelijk aan bod komt. 

 

 Nauwelijks interesse in vaderlandse helden 

Van den Berg vraagt zich af of de model-vaderlander Adriaan Loosjes 

met zijn onkreukbaarheid en deugd de tijdgenoten wel heeft 

aangesproken.68 Op basis van de aangeschafte lectuur uit het corpus van 

Jensen kan hier gematigd positief antwoord op worden gegeven. 

Ondanks dat zijn werken procentueel maar een buitengewoon klein deel 

van het totale aanbod aan lectuur uitmaakte, zijn de boeken van Loosjes 

goed voor achttien van de 80 expliciet vaderlands-historische werken. 

Op basis van het boekenbezit van de bestudeerde 

leesgezelschappen blijkt duidelijk dat deze clubs – anders dan door 

onderzoekers als Leerssen is vermoed – in elk geval wat betreft de 

periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden nauwelijks als 

distributiekanaal voor vurig nationalisme kunnen worden gekenmerkt. 

Gemiddeld is slechts 2% van alle lectuur een titel waarin een vaderlandse 

held een rol speelt. Die conclusie lijkt ook stand te houden als we het 

corpus verbreden tot titels die op de een of andere manier een nationale 

thematiek bevatten, omdat ze Nederlandse geschiedenis, geografie of 

letterkunde bevatten of omdat het verhaal uit een roman zich op 

Nederlandse bodem afspeelt. Als we de grens tussen een sterk 

nationalistische voorkeur en enige interesse in het vaderland laten 

vervagen, komen we tot een ruimere definitie van nationale thematiek. 

Het is interessant om na te gaan of lectuur die we onder deze definitie 

kunnen scharen, op méér belangstelling kan rekenen. 

 

Ruimere definitie van nationale thematiek: aanschaf nader 

bekeken 

In Steenbergen wordt er door ‘Voor Wetenschap en Deugd’ het volgende 

aangeschaft, dat met een ruimere opvatting tot nationale thematiek kan 

worden gerekend: 

                                                 
68 Willem van den Berg, ‘Verbeelding van het vaderland. Het denken over het 

vaderland in de letterkunde van de eerste decennia van de negentiende eeuw’, in: 

N.C.F. van Sas red., Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940, 

Amsterdam 1999, 313. 
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 een werkje over de slag bij Waterloo 

 twee stukjes over een watersnoodramp in 1820 

 een werkje over de belastingen die in 1822 worden ingevoerd 

 Opwekking aan de Nederlandsche natie tot vaderlandsliefde van 

G. Wessels uit 1821 

 Verhandeling over de inbraak en overstrooming van den grooten 

Zuid-hollandschen Waard op den 18 november 1421 van Jan 

Smits Jansz. uit 1822 

 Drie jaren van rampspoed (1810-1813) van N. Swart uit 1817 

 Kort overzigt der gebeurtenissen in Staats-Braband thans de 

provincie Noord-Braband, zoo voor als na den Munsterschen 

vrede tot op den tegenwoordigen tijd van J.H. Hoeufft uit 1821 

 een stukje over een watersnoodramp in 1825 

 Het beleg van Antwerpen door A. von Tromlitz uit 1825 

 een verhaal over het verongelukken van het schip de Harlingen 

door Klaas Hoekstra 

 De onverschillige omtrent de godsdienst teregt gewezen: een 

vaderlandsch verhaal voor de leesgezelschappen door G. 

Benthem Reddingius uit 1828 

 de brieven van John Bowring 

 Stem uit Amsterdam aan de Brusselaren door C.M. Ferrari uit 

1830 

 een stuk van A. Simons over het kasteel van Antwerpen 

 een geschiedkundig werk over de gebeurtenissen in België sinds 

de ‘opstand’ 

 Veertien jaren in België, en vlugt uit Brugge van P. van Genabeth 

uit 1831 

 een welkomstgroet aan de Koning bij zijn aankomst in 

Amsterdam van F.J. Hallo 

 

Zo komt het totaal aan titels met nationale thematiek op meer dan 5%.69 

Met een verruimde definitie kan voor wat betreft de drie 

leesgezelschappen uit Dordrecht worden vastgesteld dat bij het 

                                                 
69 Het Markiezenhof Historisch Centrum; 949 Archief van het Leesgezelschap Voor 

Wetenschap en Deugd te Steenbergen; 3 Notulen van de vergaderingen 1809 – 1832. 
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leesgezelschap ‘Utile et Jucundum’ de meeste boeken worden 

aangeschaft met nationale thematiek, zoals Lauwerkroon voor de 

Nederlandsche zeehelden van A. Loosjes, Wilhelmina Noordkerk van F. 

Mastenbroek en Over het herstel en de invoering van de Nederlandsche 

taal van L.G. Visscher. Deze boeken zijn verspreid over de periode van 

het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gekocht.70 Wat verder opvalt, 

is dat van de 24 titels met nationale thematiek die de leden van het ‘Eerste 

Leesgezelschap’ aanschaffen, maar liefst veertien zijn gelezen in 1815 

en 1816, zoals Verhaal der jongstleden omwenteling in Holland van 

G.W. Chad en Zegezang op de overwinning van den achttienden van 

zomermaand 1815 van G. van Maarseveen. De aanschaf van deze soort 

lectuur neemt in de jaren daarna af.71 Bij het leesgezelschap van de Ring 

in Dordrecht worden acht titels gekocht, maar bij het eveneens religieus 

georiënteerde leesgezelschap van godsdienstige geschriften in 

Leeuwarden koopt men geen lectuur die enige nationale thematiek 

heeft.72 In Waddinxveen wel: in de twee jaren waarover nog 

archiefmateriaal bewaard is gebleven zijn dat twee titels: Rusland en de 

Nederlanden beschouwd in derzelver wederkeerige betrekkingen van 

Jacobus Scheltema en een werkje over een watersnood.73 

Bij ‘Legendo Discimus’ uit Den Bosch schaffen de leden vooral 

werken met nationale thematiek aan in de eerste en de laatste jaren van 

het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het zijn dertien titels, dus in 

totaal 3% van het totale corpus lectuur, maar een groot deel van de 

lectuur die zij kopen is in het Frans, 300 titels van de in totaal 430. Er 

zijn zelfs twee werken met nationale thematiek Franstalige titels. De elf 

                                                 
70 Regionaal Archief Dordrecht; 362 Leesgezelschap ‘Utile et jucundum’;1 Notulen 

van de ledenvergaderingen 13 februari 1813 – 13 februari 1830. 
71 Arnold Lubbers, ‘ “Werken van Kunst & Smaak”. De lectuurconsumptie van 

Dordtse leesgezelschappen tussen 1815 en 1830’ in: Rik Vosters en Janneke 

Weijermars red., Taal, cultuurbeleid en natievorming onder Willem I, Brussel 2011, 

140-142. 
72 Regionaal Archief Dordrecht; 274 Ring Dordrecht van de classis Dordrecht van de 

Nederlands hervormde gemeente; 1 Notulen van de ringvergaderingen 1816 – 1849; 

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. 
73 Groene Hart Archieven; 0501 Archief van het Leesgezelschap Waddinxveen; 1 

Notulen 1821, 1822. 
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Nederlandstalige werken zijn 8% van het totale Nederlandstalige 

corpus.74 De leden kopen: 

 

 Een Anecdotisch reisje van Holland naar Engeland van P.H. 

Themmen uit 1814 

 Iets over de nooit plaats gehad hebbende zamenzwering te 

Amsterdam, in februarij, 1813 door H. de Lémon uit 1814 

 een schets over de gevolgen van de invloed van de Franse 

overheersing op Nederland 

 een werk over het staatkundig stelsel van Frankrijk met 

betrekking op Nederland 

 Verhaal der jongstleden omwenteling in Holland van G.W. Chad 

uit 1815 

 een werk over België en Luxemburg door Bruining 

 werken van N.G. van der Palm en P.G. Witsen Geysbeek 

 de Belgische Muzen-almanak van 1828 en 1829 

 

Met de ruimere definitie, waar titels als Geschiedenis der staats-

omwenteling in Nederland van H. Bosscha en De Overijsselsche 

predikants-dochter van P. de Wakker van Zon onder vallen, bestaat 15% 

van het totale aantal boeken dat door het leesgezelschap in Leens is 

aangeschaft uit lectuur met nationale thematiek.75 In Grijpskerk kopen 

de leden: 

 

 Lofrede op Willem den Eersten, prins van Oranje van H.A. 

Spandaw uit 1821 

 Geschiedenis van het slot te Muiden, en Hoofts leven op hetzelve 

van Jacobus Koning uit 1827 

 Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen van Jeronimo de 

Vries uit 1827 

 Het vaderland en het Vereenigd Nederland van J.F. Martinet uit 

1830 

 

  

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

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
75 Lubbers, ‘Lezen in Leens’, 293. 
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[…] Worden er nu gevonden, die het vooroordeel koesteren: geene andere, 

dan vreemde Romans of Vertalingen van dezelve, met genoegen en 

belangstelling, te kunnen lezen; dezulken raad ik, ook dit boek neder te 

leggen; […] Maar vaderlandsche, wel eens verwaarloosde, deugden aan te 

prijzen, de overblijfselen van ligtzinnigheid en zucht naar vreemde zeden, 

bij alle Hollandsche vrouwen en meisjes, door het gevoel harer waarde, te 

vernietigen: dit doel was te schoon, dan dat ook ik daaraan niet gaarne 

mijne vermogens wilde beproeven. […] 

-Fenna Mastenbroek, Wilhelmina Noordkerk; eene geschiedenis ter 

aanprijzing van oud vaderlandsche zeden, voor Nederlandsche vrouwen 

en meisjes, Haarlem 1818, i-iii 

 

Afbeelding 14: Titelblad van Wilhelmina Noordkerk van Mastenbroek. 
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Daarmee is het aantal titels met nationale thematiek in Grijpskerk 

opgelopen tot 8%.76 Onder de jongelingen in Sommelsdijk circuleren 

ook meer werken met nationale thematiek: 

 

 een dichtstuk over de Noordzee door H. Tollens 

 Belgische Muzen-almanak van 1827, 1828 en 1830 

 Het leven en de daden der beroemde vaderlandsche zeehelden 

door J.A. Oostkamp uit 1825 

 het verslag van de reis door het koninkrijk door A.B. van 

Meerten-Schilperoort 

 De reis naar het vaderland van A.F. Holst. uit 1827 

 

Zo is het percentage nationale thematiek in het leesgezelschap in 

Sommelsdijk 13% van de totale aanschaf.77 Hoewel men in IJzendijke 

geen titels met vaderlandse helden koopt, is er wel degelijk op een andere 

manier lectuur aanwezig met nationale thematiek: 

 

 een beschrijving van het koninkrijk door N.G. van Kampen 

 Handboek van vaderlandsche landhuishoudkunde van J.A. 

Uilkens uit 1819 

 een beschrijving van de provincie Groningen 

 een werkje over een watersnood in Holland en Gelderland in 

1820 

 De provincie Zeeland van J. de Kanter uit 1824 

 het verslag van wandelingen in en om Brussel van C. van de 

Vijver 

 

Het percentage bij ‘Liefde voor Waarheid en Deugd’ is zo, op 67 titels, 

9%.78 

 

                                                 
76 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; 1 notulen 

van de ledenvergaderingen 1823 – 1914. 
77 Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap 

Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek. 
78 Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 407 Notulen 1807 – 

1864. 
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Diagram 2: Aanschaf van lectuur met nationale thematiek in totaal en afgezet 

tegen het corpus van leesgezelschappen. 

 

Ook in Gorinchem worden er naast de werken met vaderlandse helden 

nog titels met nationale thematiek gekocht. Zoals: 

 

 Holland’s roem in kunsten en wetenschappen van Hendrik Collot 

d’Escury, waarvan het eerste deel verscheen in 1825 

 Lofdicht op Willem George Frederik, Prins van Oranje van R.H. 

van Someren uit 1826 

 De ongehuwde en gehuwde Nederlandsche vrouwen van W. Kist 

uit 1826 

 een deel Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de 

Nederlandsche geschiedenis van P.G. Witsen Geysbeek en G. 

Engelberts Gerrits uit 1825 

 Leonard en Lotje van E.W. van Dam van Isselt uit 1827 

 een gedicht over een recente watersnood door E.W. van Dam van 

Isselt 

 het gedicht Het Scheveningsche strand van Johannes Immerzeel 

uit 1826 

 Bijzonderheden uit de geschiedenis van het Strafregt in de 

Nederlanden van S. de Wind uit 1827 
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 Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen van Jeronimo de 

Vries uit 1827 

 Redevoering over den invloed der Nederlandsche vrouw op de 

handhaving en wijziging van volkskarakter van H.J. Roijaards uit 

1828 

 Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands 

herstelling in de jare 1813 door J.H. van der Palm uit 1828 

 Vaderlandsche karakterkunde of karakterschetsen van tijdperken 

en personen uit de Nederlandsche geschiedenis van de vroegste 

tijden af tot op de Omwenteling van 1795 door N.G. van Kampen 

uit 1826-1828 

 Nederlandsche Muzen-almanak van 1829 en 1830 

 Belgische Muzen-almanak voor 1829 en 1830 

 Filips Willem, prins van Oranje van J.P. van Cappelle uit 1828 

 De reis naar het vaderland van A.F. Holst uit 1827 

 Brieven, geschreven op eene reize door Holland, Friesland en 

Groningen van John Bowring uit 1830 

 Eenige toelichtingen en bedenkingen van B.H. Lulofs uit 1830 

 De Nederlandsche jongelingen van W. Kist uit 1829 

 Gedenkstuk van Neêrlands Heldendaden ter zee van G. 

Engelberts Gerrits uit 1831 

 Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa van N.G. van 

Kampen uit 1831 

 Het bombardement van Antwerpen van een anonieme auteur uit 

1831 

 Geschiedenis der burgerwapening in Nederland van Matthijs 

Siegenbeek uit 1831 

 diverse niet verder gespecificeerde werkjes over België ten tijde 

van de afscheiding 

 

Het percentage lectuur met nationale thematiek stijgt dan naar een cijfer 

vergelijkbaar met dat van Leens: 15%. Daarvan is het ruime merendeel 

gekocht in de laatste drie jaren van het Vereningd Koninkrijk der 

Nederlanden.79 

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

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 

http://www.picarta.nl/DB=2.41/SET=22/TTL=1/SHW?FRST=2
http://www.picarta.nl/DB=2.41/SET=22/TTL=1/SHW?FRST=2
http://www.picarta.nl/DB=2.41/SET=22/TTL=1/SHW?FRST=2
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Bij het hanteren van de ruimere definitie van nationale lectuur, 

valt op dat er sprake is van een opvallende piek in aangeschafte lectuur 

met nationale thematiek bij het ‘Eerste Leesgezelschap’ in Dordrecht in 

de jaren 1814 en 1815. 

Bij ‘Legendo Discimus’ uit ’s-Hertogenbosch koopt men 

dergelijke lectuur zowel in de begin- als de eindjaren van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden. Toch komt ook met een ruimere definitie 

de gemiddelde lectuuraanschaf rond de 10% uit. Hoewel dat duidelijk 

een hoger percentage is dan het aandeel lectuur dat expliciet over 

vaderlandse helden gaat, is lectuur waarin op de een of andere manier 

een nationaal thema is verwerkt een beperkt deel van alle gekochte 

boeken en tijdschriften. 

In Diagram 2 valt op dat de meeste lectuur met nationale 

thematiek wordt aangeschaft bij ‘De Eendragt’ uit Den Haag, ‘Leest, 

Leert en Betracht’ uit Leeuwarden en ‘Leeslust Baart Kunde’ uit 

Alkmaar.80 Deze leesgezelschappen lezen echter hoe dan ook meer dan 

de meeste andere leesgezelschappen. De percentages nationale lectuur 

wijken daarom niet veel af van de andere leesgezelschappen. Hoewel iets 

meer dan 21% van de lectuur van ‘De Eendragt’ te typeren is als 

nationaal, is dat percentage niet erg veel hoger dan de gemiddelde 

nationale lectuuraanschaf van alle leesgezelschappen: ongeveer 15%. 

 

 Vaderlandsliefde, wereldburgerschap of economische redenen? 

In 1832 blikt literator Adriaan van der Hoop jr. terug op de recente 

periode waarin Nederland en België één land waren. Met betrekking tot 

de productie van literatuur ten tijde van de Belgische Afscheiding merkt 

hij op: ‘Het nationale gevoel nestelde zich in de hoofden van 

schoolmeesters, dominees en journalisten en dezen droegen in groten 

getale hun boodschap van het grootse vaderland uit.’81 Dat is volgens 

Van der Hoop niet zo vreemd, want ‘in benarde tijden “[…] dan gevoelt 

men weder wat de uitdrukking: ik heb een Vaderland! in zich bevat.”’ 

                                                 
80 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 1 Minuten van 

notulen 28 december 1795 – 25 maart 1903; Historisch Centrum Leeuwarden; 1376 

Leesgezelschap ‘Leest, leert en betracht’ te Leeuwarden, 1816 – 1956; 2 Resolutie- en 

Rekenboek; Regionaal Archief Alkmaar; 10.6.7.014 Archief van het Leesgezelschap 

Leeslust Baart Kunde te Alkmaar; 4 Notulen augustus 1809 – mei 1827, 5 Notulen 

augustus 1827 – februari 1838. 
81 Mathijsen, ‘De paradox van het international nationalisme’, 51-52. 
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De voorafgaande periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 

van 1815 tot 1830, wordt volgens hem echter door iets anders dan 

vaderlandsliefde gekenmerkt. ‘Het is “of eene soort van 

wareldburgerschap ons meer bezielde dan de heilige zucht voor den 

grond onzer geboorte.”’82 

 Als we afgaan op de beperkte aanschaf van lectuur met nationale 

thematiek en de kleine pieken die de aanschaf van deze lectuur in 

leesgezelschappen laat zien in de jaren rond de bevrijding van de Fransen 

en de afscheiding van België, dan lijkt het er op dat het door Van der 

Hoop aangehaalde ‘ik heb een Vaderland!’ inderdaad slechts wordt 

omarmd in jaren waarin de natie geweld wordt aangedaan. Dit sluit aan 

bij de ontwikkeling van toenemende waardering voor nationale 

letterkunde in de jaren 1810-1814 en rond 1830 zoals Mathijsen die 

schetst.83 

Op basis van de beperkte keuze voor vaderlandslievende titels 

kunnen we over Noord-Nederlandse leesgezelschappen zeggen dat er 

van een uitgesproken voorkeur voor nationale thematiek geen sprake is. 

Dat een analyse louter op basis van steekwoorden in de titel overigens 

omissies oplevert, bewijst een titel als Het heidensche Bosch, of het 

gestolen kind van C. Bok. Het is wel opgenomen in de lijst van Jensen, 

maar zou op basis van de titel geen nationale inhoud doen vermoeden. 

Zo’n vermoeden rijst evenmin bij het lezen van de titel van een werk van 

Willem Kist: De Egyptische tooverstaf, of Karakterschetsen en 

tafereelen des menschelijken levens. Toch speelt het verhaal in dit boek 

zich hoofdzakelijk af in Nederland en België. 

Is het nu zo verwonderlijk dat er weinig lectuur met vaderlands-

historische helden is gelezen in leesgezelschappen? Wat betreft romans 

is dat niet vreemd. De vaderlands-historische roman komt later écht tot 

bloei: in de jaren 1835-1842 is er pas sprake van een heuse piek.84 

Bovendien is, zoals in hoofdstuk II aangegeven, de romanproductie in 

Nederland beperkt: tussen 1815 en 1830 brengen uitgevers jaarlijks 

slechts tussen de twintig en 35 Nederlandstalige (oorspronkelijk 

Nederlandse én vertaalde) romans op de markt.85 Streng heeft laten zien 

                                                 
82 Van den Berg, ‘Verbeelding van het vaderland’, 316: A. van der Hoop Jr. en L. van 

den Broek, Europa en Nederland, Rotterdam 1832, 8-9. 
83 Mathijsen, ‘De paradox van het international nationalisme’, 51. 
84 Jensen, Verheerlijking van het verleden, 209. 
85 Streng, ‘Een kwestie van vraag en aanbod’, 70. 
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dat oorspronkelijke Nederlandse romans veruit in de minderheid zijn in 

het romanaanbod. Het kan bovendien zo zijn dat de oorspronkelijke 

romans duurder zijn dan de vertaalde.  

Maar wellicht is er ook een andere reden: beschouwen de leden 

van leesgezelschappen de lectuur met vaderlands-historische helden 

misschien als een mogelijke splijtzwam, omdat de meningen over het 

vaderland niet eenduidig zijn? Zouden de leden, ingegeven door de 

behoefte aan rust en harmonie in de samenleving – in aansluiting bij het 

eerder genoemde maatschappelijke klimaat en de wetten en reglementen 

van diverse leesgezelschappen – dergelijke lectuur daarom niet geschikt 

vinden voor hun kring van lezers? De vaderlandse helden uit het verleden 

herinneren mogelijk teveel aan tegenstrijdige opvattingen tussen groepen 

in het verleden en de leden hebben wellicht vermoed dat deze thematiek 

tot nieuwe onenigheden zou kunnen leiden, zoals Jensen stelt. Als tussen 

1822 en 1824 veel werken op de boekenmarkt verschijnen met 

zeventiende-eeuwse partijtwisten als onderwerp, kan dit zorgen voor 

hernieuwde onenigheid tussen aanhangers van de monarch en liberalen.86 

Het lijkt er wat dat betreft op dat in leesgezelschappen 

geselecteerde lectuur wordt ingezet om in de behoefte naar rust en 

harmonie te voorzien. In dat maatschappelijke klimaat dragen schrijvers 

als Hendrik Tollens, Cornelis Loots en Jan Frederik Helmers in een 

‘verzoeningsdiscours’ bij aan een onpartijdige houding tegenover oude 

meningsverschillen tussen verschillende groepen uit het vaderlandse 

verleden, waardoor een nieuwe nationale eenheid wordt bevorderd.87 

Willem Bilderdijk kiest er wél voor om expliciet stelling te nemen en 

keert zich tegen het verzoeningsdiscours: hij bevordert – mede door 

beïnvloeding van zijn studenten – het ontstaan van polemiek waarin 

historische conflicten als metafoor worden ingezet voor actuele 

meningsverschillen.88 Misschien wordt het werk van Bilderdijk daarom, 

ondanks zijn veronderstelde populariteit, in leesgezelschappen in Noord-

Nederland amper aangeschaft. 

                                                 
86 Jensen, Verheerlijking van het verleden, 40-51. 
87 Beyke Maas, ‘“Gedeeltelijke flaauwheid & gedeeltelijke scheuring.” Literatuur als 

arena van concurrende idealen: het geval Jacob van Lennep’, in: Neerlandistiek.nl 

(2007) 10d, 2. 
88 Maas, ‘Gedeeltelijke flaauwheid & gedeeltelijke scheuring’, 3. 
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Zouden andere boeken met nationale of vaderlandse thematiek, 

met minder nadrukkelijk vaderlands-historische inhoud, wel zijn 

gelezen? 

 

V.4.2 Literair erfgoed in leesgezelschappen? 

Zoals op pagina’s 37 en 38 is aangestipt, is er een opvallende piek in de 

publicatie van literatuurgeschiedenissen in de vroege negentiende eeuw 

wat is verklaard vanuit een opleving van nationalisme. Heeft deze piek 

zijn weerslag gehad in de lectuurconsumptie van Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen? Op basis van de recente studie van Petiet is een lijst 

van achttien literatuurgeschiedenissen samengesteld die verschijnen 

tussen 1815 en 1830.89 Deze lijst is te vinden in Bijlage II en vormt het 

corpus waarmee de ‘leeslijsten’ van de leesgezelschappen is vergeleken. 

  

 Aanschaf nader bekeken 

In het leesgezelschap van de Ring Dordrecht leest men Beknopte 

geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden, van de 

vroegste tijden af, tot op het begin der negentiende eeuw van N.G. van 

Kampen.90 De leden van ‘Legendo Discimus’ uit ’s-Hertogenbosch 

kiezen voor de drie delen Bloemlezing uit de beste schriften der 

Nederlandsche dichters van de 13de tot en met de 18de eeuw van L.G. 

Visscher, die verschijnen van 1819 tot 1822.91 En in ‘Oefening baart 

Verlichting’ uit Gorinchem laten de leden Proeven van Nederlandsche 

dichtkunde, uit zeven eeuwen van J.M. Schrant circuleren.92 In 

Grijpskerk, Cadzand, Steenbergen, Sommelsdijk, Leens, IJzendijke, 

Waddinxveen en Barneveld kopen de leesgezelschappen geen 

literatuuroverzichten.93 

                                                 
89 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 207-208. Zie Bijlage II. 
90 Regionaal Archief Dordrecht; 274 Ring Dordrecht van de classis Dordrecht van de 

Nederlands hervormde gemeente; 1 Notulen van de ringvergaderingen 1816 – 1849. 
91 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
92 Regionaal Archief Gorinchem; 142 Leesgezelschap onder de zinspreuk ‘Oefening 

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
93 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; notulen van 

de ledenvergaderingen 1823; Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 

Notulen van de bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868; Het Markiezenhof 

Historisch Centrum; 949 Archief van het Leesgezelschap Voor Wetenschap en Deugd 

te Steenbergen; 3 Notulen van de vergaderingen 1809 – 1832; Streekarchief Goeree-
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In ‘Leest, Leert en Betracht’ uit Leeuwarden, evenals in ‘Utile et 

Jucundum’ uit Dordrecht, wordt wel Toelichtingen en bedenkingen op 

dr. John Bowring’s aanmerkingen over onze Nederlandsche Letterkunde 

van de Groninger hoogleraar B.H. Lulofs gelezen.94 Het boek is geen 

literatuurgeschiedenis, maar een reflectie op een literatuuroverzicht van 

de Engelse koopman John Bowring, die voor zijn werk af en toe in 

Nederland verbleef. Bowring heeft als eerste een Engelstalige 

bloemlezing uit de Nederlandse literatuur geschreven. Hij ontvangt 

hiervoor veel lof: onder meer een gouden medaille van Koning Willem I 

en een diploma van het Letterkundig Genootschap ‘Constanter’ uit 

Leeuwarden – waar onder andere literator C.P.E. Robidé van der Aa en 

uitgever-boekhandelaar W.H. Suringar lid van zijn – vallen hem ten deel. 

Lulofs is kritisch over een aantal opmerkingen van Bowring. Zo spreekt 

hij de bewering van Bowring tegen dat Nederlanders de enigen zouden 

zijn die middelmatigheid vaak de hemel in prijzen. Over het algemeen 

zijn de reacties op Bowring’s aandacht voor de Nederlandse letterkunde 

echter positief.95 Lulofs pareert ook de waarneming van Bowring dat de 

Franse taal een gruwel zou zijn volgens vele Nederlanders onder meer 

met de opmerking dat er leesgezelschappen bestaan waar men 

oorspronkelijk Frans werk leest en dat het dus met die gruwel wel 

meevalt.96 Hij heeft hiermee wellicht gedoeld op leesgezelschappen 

zoals ‘Legendo Discimus’ uit Den Bosch, ‘De Eendragt’ uit Den Haag 

                                                 
Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap Sommelsdijk 1825 – 1900; 

notulenboek; Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 

Reglementen 1803 – 1827; Zeeuws Archief; 234 Hervormde Gemeente te IJzendijke; 

407 Notulen 1807 – 1864; Groene Hart Archieven; 0501 Archief van het 

Leesgezelschap Waddinxveen; 1 Notulen 1821, 1822; Gemeentearchief Barneveld; 

Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register houdende notulen van 

vergaderingen, 1807-1859. 
94 Historisch Centrum Leeuwarden; 1376 Leesgezelschap ‘Leest, leert en betracht’ te 

Leeuwarden, 1816 – 1956; 2 Resolutie- en Rekenboek; Regionaal Archief Dordrecht; 

362 Leesgezelschap ‘Utile et jucundum’;1 Notulen van de ledenvergaderingen 13 

februari 1813 – 13 februari 1830. 
95 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 99-100, 105-106. 
96 B.H. Lulofs, Toelichtingen en bedenkingen op des geleerden dr. John Bowring’s uit 

het Engelsch in onze moederspraak vertaalde aanmerkingen over sommige onzer 

oudere en nieuwere Nederlandsche dichters, redenaren en andere schrijvers, 

Groningen 1829, 11. 
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of Société de Lecture ‘Utile et Agreable’ die hoofdzakelijk of uitsluitend 

Franse lectuur laten circuleren. 

 Verreweg het meest aangeschafte literatuuroverzicht binnen de 

Noord-Nederlandse leesgezelschappen is het uit meerdere delen 

bestaande Hollands roem in kunsten en wetenschappen van Hendrik 

baron Collot d’Escury, aangekocht door de leden van het ‘Eerste 

Leesgezelschap’ en ‘Utile et Jucundum’ uit Dordrecht, ‘De Eendragt’ uit 

Den Haag en ‘Oefening baart Verlichting’ uit Gorinchem.97 Delen 

daarvan circuleren ook bij ‘Leeslust Baart Kunde’ uit Alkmaar.98 In het 

overzichtswerk wijst Collot d’Escury, tevens curator van de Leidse 

Hogeschool, onder meer op de bloeiperiode die de vaderlandse literatuur 

in het laatste kwart van de achttiende eeuw doormaakt.99 Daarnaast deelt 

hij de opvatting van veel contemporaine letterkundigen, dat de 

Nederlandse letterkunde een weerspiegeling is van de nationale 

identiteit. Hij wijst op godsdienstige en zedelijke eigenschappen van de 

Nederlandse burger en de ziel van de natie die volgens hem in poëzie 

besloten ligt.100 

 Opmerkelijk is dat de leden van ‘Utile et Jucundum’ 

belangstelling tonen voor Jan Frans Willems’ Verhandeling over de 

Nederduytsche tael- en letterkunde: opzigtelyk de zuydelyke provintien 

der Nederlanden, maar er uiteindelijk vanaf zien deze te kopen. Uit een 

opmerking in de notulen blijkt dat de leden slechts complete titels willen 

kopen. Nadat alle delen van de Verhandeling zijn verschenen, komt de 

titel echter alsnog niet voor op hun lijst met aangeschafte werken.101 

 

                                                 
97 Regionaal Archief Dordrecht; 47 Eerste leesgezelschap; 8 Notulen van de 

ledenvergaderingen 1801 – 1862; Regionaal Archief Dordrecht; 362 Leesgezelschap 

‘Utile et jucundum’;1 Notulen van de ledenvergaderingen 13 februari 1813 – 13 

februari 1830; Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 1 

Minuten van notulen 28 december 1795 – 25 maart 1903; Regionaal Archief 

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

1824 – 1875; 1 Notulen. 
98 Van der Bijl, Leeslust baart Kunde. Zie ook: Regionaal Archief Alkmaar; 

10.6.7.014 Archief van het Leesgezelschap Leeslust Baart Kunde te Alkmaar; 4 

Notulen augustus 1809 – mei 1827, 5 Notulen augustus 1827 – februari 1838. 
99 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 146. 
100 Petiet, ‘Een voldingend bewijs’, 155. 
101 Regionaal Archief Dordrecht; 362 Leesgezelschap ‘Utile et jucundum’;1 Notulen 

van de ledenvergaderingen 13 februari 1813 – 13 februari 1830. 
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[…] Intusschen werd de vrijheids- en godsdienstmin der verdrukte 

Nederlanders tot heldenmoed opgewonden, en onder het beleid van 

WILLEM, Prins van Oranje, en andere voorname Edelen, gaf men den 

trotschen Spanjaard menige gevoelige neep. […] 

-Cornelis Bok, De hut aan de grenzen, of De grijskop. Eene belangrijke 

Nederlandsche familie-geschiedenis, Amsterdam 1827, 11 

 

Afbeelding 15: Titelblad van De hut aan de grenzen van Bok. 
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Nauwelijks tot geen belangstelling voor letterkundig erfgoed 

Het valt op dat, met uitzondering van Collot d’Escury’s Hollands roem, 

literatuurgeschiedenissen en bloemlezingen met nationaal literair 

erfgoed slechts door een enkel leesgezelschap zijn aangeschaft en dat de 

meeste leesgezelschappen dat in het geheel niet doen. Van de achttien 

titels heb ik er in totaal vijf getraceerd in de lectuuraanschaf van de 

leesgezelschappen, maar de meeste leesgezelschappen schaffen er in het 

geen enkele aan. 

Zou er dan geen belangstelling zijn voor het literaire erfgoed 

binnen de context van de Noord-Nederlandse leesgezelschappen? Dat is 

niet zonder meer vast te stellen: immers, literatuuroverzichten hebben 

een instructief karakter, geschikt als educatiemiddel, en daarom wellicht 

minder voor de hand liggend om te worden gelezen als tijdverdrijf. Het 

is evengoed denkbaar dat de leden van leesgezelschappen de mening zijn 

toegedaan dat zij op het gebied van literatuur geen begeleiding meer 

nodig hebben. Nieuwe uitgaven van teksten van zeventiende-eeuwse 

auteurs die in toenemende mate in de vroege negentiende eeuw 

verschijnen, kunnen zij immers in theorie zonder begeleiding 

aanschaffen. In de hiernavolgende paragraaf over nieuwe uitgaven van 

oude teksten ga ik hier verder op in. 

Literatuuroverzichten zijn wellicht ook geen passende categorie 

van lectuur voor leesgezelschappen omdat ze kunnen worden gebruikt 

als referentiemateriaal of naslagwerk. Zulke boeken zijn de moeite waard 

om aan te schaffen om over een langere periode meerdere keren te 

raadplegen. De boeken passen dan niet bij leesgezelschappen, aangezien 

daar lectuur voortdurend dient te circuleren. Wat dat betreft ligt het voor 

de hand dat literatuurgeschiedenissen en bloemlezingen eerder geschikt 

zijn voor individuele aanschaf. De bestudering van de particuliere 

bestedingen bij boekhandelaar S. van Benthem in Middelburg rond 1800 

ondersteunt dit idee: naslagwerken zijn 14,4% van de particuliere 

lectuuraanschaf en slechts 1,7% van de aanschaf van 

leesgezelschappen.102 

Ook is het mogelijk dat voor dit literaire erfgoed geen 

belangstelling bestaat om de lieve vrede te bewaren. Ondanks dat 

nationalisme in opkomst is, bestaat in de vroege negentiende eeuw over 

het verleden nog geen consensus. Twisten uit het verleden, zoals tussen 

                                                 
102 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 62 
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katholieken en protestanten of tussen patriotten en prinsgezinden, zijn 

immers ‘onopgeloste’ thema’s in de oude literatuur. Oftewel: een 

leesgezelschap is mogelijk niet de ideale omgeving om expliciet 

vaderlandslievende lectuur te laten circuleren en in het verlengde 

daarvan zijn literatuuroverzichten wellicht ook buiten de deur gehouden. 

Het ontbreken van literatuurgeschiedenissen loopt parallel aan 

overige signalen die erop wijzen dat leden van leesgezelschappen tussen 

1815 en 1830 nauwelijks voorkeur aan de dag leggen voor 

vaderlandslievende of nationale thematiek. Deze gedachte wordt 

onderstreept door de gegevens over de overzichtswerken die wél 

aanwezig zijn in leesgezelschappen, zoals nog zal blijken uit de 

paragrafen over de daadwerkelijk aangeschafte lectuur.  

 

V.4.3 Nieuwe edities van oude werken in leesgezelschappen? 

Literatuur zou in de periode 1815-1830 volgens onderzoekers als 

Mathijsen en Rock zijn ingezet om de nationale eenheid te bevorderen 

en, naar Duits voorbeeld, zouden edities hier een bijdrage aan kunnen 

leveren. Het is dus interessant om na te gaan of deze nieuwe uitgaven 

van nationale lettervruchten uit het verleden op aandacht kunnen rekenen 

van Noord-Nederlandse leesgezelschappen in de periode van het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Deze nieuwe edities, zoals 

uitgelegd op pagina’s 38 tot 40, verschijnen in de vroege negentiende 

eeuw steeds meer op de markt en worden ingezet door letterkundigen om 

de belangstelling voor oude Nederlandse literatuur aan te wakkeren. 

 De vraag is snel, want negatief, te beantwoorden. Zowel 

middeleeuwse edities als de zeventiende-eeuwse, komen tussen 1815 en 

1830 niet voor op de lijsten met literatuur die in de onderzochte 

leesgezelschappen circuleren. Dit sluit aan bij de constatering van 

Leerssen dat er weliswaar een opkomende belangstelling voor de 

Middeleeuwen bestaat,103 maar dat de middeleeuwse letterkunde lauw 

ontvangen wordt.104 Letterkundigen als Johannes Clarisse hopen dankzij 

het opnieuw publiceren van oude teksten, de bekendheid daarvan te 

vergroten. Toch lijkt er van een voorkeur voor die oude teksten, in ieder 

geval in leesgezelschappen, geen sprake te zijn. Nu verschijnen er in de 

periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zoals eerder 

                                                 
103 Leerssen, De bronnen van het vaderland, 53. 
104 Leerssen, De bronnen van het vaderland, 100-101. 
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vermeld bij benadering 16.500 titels en is er slechts, zoals Bijlage III laat 

zien, gezocht naar zestien specifieke titels op de ‘leeslijsten’ van 

leesgezelschappen in het kader van deze paragraaf. Maar dan nog is het 

opvallend dat de edities die zijn bezorgd door Bilderdijk, die in die tijd 

toch tot de grote namen van de literaire wereld mag worden gerekend, 

niet tussen de aangekochte lectuur prijken. 

 Wellicht is het literaire historisme in Nederland in deze tijd nog 

niet ver genoeg ontwikkeld en is de productie van de editeurs te laag om 

een grote afzet onder het publiek te bewerkstelligen. Het kan ook zijn dat 

enkel een specialistisch, kleinschalig publiek interesse toont. De nieuwe 

edities van de oude teksten bereiken in ieder geval niet via 

leesgezelschappen de Nederlandse lezers. De nationale 

eenheidsbevorderende functie die volgens diverse filologen kan uitgaan 

van de oude teksten, lijkt op basis van die conclusie in ieder geval in de 

periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden waarschijnlijk 

beperkte invloed te hebben. Het is evenwel denkbaar dat in de elitaire 

letterkundige genootschappen interesse bestaat voor deze edities en dat 

geleerden en anderen uit de toplagen van de bevolking deze teksten 

omarmen, maar de middenklasse, waarvan een aanzienlijk deel bij elkaar 

komt in leesgezelschappen, schaft de edities – bewust of onbewust – niet 

aan.  

 

V.4.4 Huiselijkheid in leesgezelschappen? 

Uit de vergelijking van de teksten met vaderlandse helden met het 

koopgedrag van leesgezelschappen, blijkt dat de romans van Adriaan 

Loosjes door leesgezelschappen het meest zijn aangeschaft in de periode 

van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De romans van Loosjes 

zijn, zoals op pagina’s 40 tot en met 42 aangegeven, een toonbeeld van 

typisch vaderlands geachte huiselijkheid. Maar hoe verhoudt in de 

leesgezelschapen het aantal romans waarin huiselijkheid geen 

hoofdthema is of zelfs geheel ontbreekt, zich tot de huiselijke titels van 

buitenlandse auteurs als August Lafontaine, Heinrich Clauren en Oliver 

Goldsmith enerzijds en Nederlandse auteurs als Adriaan Loosjes, Fenna 

Mastenbroek, M.J. de Neufville en A.B. van Meerten-Schilperoort 

anderzijds? Of eigenlijk: circuleert in leesgezelschappen veel lectuur van 

auteurs die erom bekend staan dat ze huiselijke thematiek in hun 

pennenvruchten verwerken? En zijn dat vertaalde of oorspronkelijk 

Nederlandse werken? Voor de volgende vergelijking heb ik een 
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kunstmatige scheiding gemaakt: de titels die Krol typeert als huiselijk – 

oorspronkelijk danwel vertaald, maar in alle gevallen Nederlandstalig – 

zijn afgezet tegen de totale romanaanschaf. Romans worden, zoals in 

hoofdstuk II opgemerkt, door tijdgenoten beoordeeld als bron van slechte 

normen en waarden. Huiselijkheid wordt echter als nastrevenswaardige 

nationale waarde beschouwd. De verhouding tussen enerzijds huiselijke 

lectuur en anderzijds alle aangeschafte romans zegt dus iets over de 

mogelijke voorkeuren binnen leesgezelschappen. 

 

 Aanschaf nader bekeken 

In IJzendijke, Waddinxveen en bij het leesgezelschap van de ring 

Dordrecht wordt ogenschijnlijk geen lectuur aangeschaft met huiselijke 

thematiek.105 Bij het eveneens confessionele leesgezelschap uit 

Leeuwarden schaffen de leden twee titels aan, van J. Clarisse over 

huiselijke godsdienst en J.L. Ewald over het huiselijk leven.106 Bij 

‘Legendo Discimus’ uit ’s-Hertogenbosch wordt enkel De leraar van 

Wakefield van Oliver Goldsmith aangeschaft. Daarnaast lezen de leden 

van ‘Legendo Discimus’ echter een grote hoeveelheid originele Franse 

romans, waarin huiselijke thematiek zou kunnen voorkomen.107 Zoals 

opgemerkt zijn de Franse titels in dit onderzoek buiten beschouwing 

gelaten. Het valt op dat bij een ander leesgezelschap waar veel Franse 

titels circuleren, het elitaire ‘De Eendragt’ uit Den Haag, ook weinig 

Nederlandse huiselijke lectuur circuleert, oorspronkelijk danwel 

vertaald.108 De verhalen die ze lezen zijn: 

 

 Kind van ’t Slagveld van August Lafontaine uit 1814-1815 

 De kleine Pligten van M.J. de Neufville uit 1824 

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

1864; Groene Hart Archieven; 0501 Archief van het Leesgezelschap Waddinxveen; 1 

Notulen 1821, 1822; Regionaal Archief Dordrecht; 274 Ring Dordrecht van de classis 

Dordrecht van de Nederlands hervormde gemeente; 1 Notulen van de 

ringvergaderingen 1816 – 1849. 
106 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. 
107 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch; 151 Archief van het leesgezelschap onder de 

zinspreuk ‘Legendo Discimus’; 1 Notulen van 7 juni 1805 – 5 april 1839. 
108 Haags gemeentearchief; 0049-01 Leesgezelschap ‘De Eendragt’; 1 Minuten van 

notulen 28 december 1795 – 25 maart 1903. 
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 Emilia van Rozenheim van A.B. van Meerten-Schilperoort uit 

1828 

 De schildknaap van M.J. de Neufville uit 1829 

 

Uit bovenstaande is nog weinig te concluderen over eventuele 

voorkeuren in leesgezelschappen. 

Ook uit de huiselijke lectuurkeuze van de leden van het 

leesgezelschap ‘Onderlinge Vriendschap’ te Sommelsdijk is weinig op 

te maken. Naast De jeugdige ongehuwde, die eene gade zoekt. Eene 

bijdrage, ter bevordering van eene naauwkeurige kennis aan de 

huisselijke zeden en gewoonten van Hannah More, lezen ze Nieuwe 

verhalen van H. Clauren en Reis door het Koningrijk der Nederlanden 

en het groothertogdom Luxemburg van A.B. van Meerten-

Schilperoort.109 

 Sommige boeken bevatten zowel huiselijke thematiek als meer 

expliciete nationale thematiek. Ze komen bijvoorbeeld samen in het in 

‘Onderlinge Vriendschap’ aangeschafte Reis door het Koningrijk der 

Nederlanden en het groothertogdom Luxemburg van A.B. van Meerten-

Schilperoort: 

 

Ja, edele Prinses! ook Uwe Koninklijke Hoogheid deelt in deze 

algemeene belangstelling; met eerbied zij het mij vergund, 

Hoogstdezelve dit te herinneren; ook op U is het oog van velen 

geslagen; iedere Nederlandsche Maagd stelt belang in Prinses 

MARIANNE, van wier vorming en opvoeding onder het oog van 

de beste der Moeders, zoowel als van de voortreffelijkste der 

Vorstinnen, zich zoo veel laat verwachten.110 

 

In Cadzand lijkt er wel sprake van een zekere voorkeur voor 

huiselijkheid.111 Ze kopen: 

 

 

                                                 
109 Streekarchief Goeree-Overflakkee; Leesgezelschap Onderlinge Vriendschap 

Sommelsdijk 1825 – 1900; notulenboek. 
110 A.B. van Meerten-Schilperoort, Reis door het Koningrijk der Nederlanden en het 

Groothertogdom Luxemburg, voor jonge lieden, Amsterdam 1822, †2. 
111 Zeeuws Archief; 425 Leesgezelschappen te Cadzand; 10 Notulen van de 

bijeenkomsten 13 mei 1815 – 11 april 1868. 
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 Rozen van A. Lafontaine uit 1815 

 Tafereelen van huisselijk geluk en huwelijksliefde van H. Clauren 

uit 1823 

 De gravin Cherubim van H. Clauren uit 1824 

 Nieuwe verhalen van H. Clauren uit 1827 

 

De voorkeur lijkt hier uit te gaan naar vertaalde lectuur. 

In Gorinchem worden van M.J. de Neufville en A.B. van 

Meerten-Schilperoort elk één titel gekocht.112 In Grijpskerk is er sprake 

van een gelijke verdeling tussen vertaalde en oorspronkelijke huiselijke 

lectuur: van J.L. Ewald, J. Glatz en O. Goldsmith wordt van ieder één 

titel gelezen, evenals van A.B. van Meerten-Schilperoort, F. 

Mastenbroek en M.J. de Neufville.113 Dit gaat ook op in Steenbergen met 

titels voor J.L. Ewald en twee van A. Lafontaine enerzijds en A. Simons 

en F. Mastenbroek tweemaal anderzijds.114 

 Het leesgezelschap uit Leens vertoont eveneens enige 

belangstelling voor huiselijke thematiek:  

 

 Lectuur voor vrouwen van F. Mastenbroek uit 1815-1816 

 Wilhelmina Noordkerk van F. Mastenbroek uit 1818 

 Tafereelen uit het menschelijk leven van C. van der Vijver uit 

1825 

 Reis door het Koningrijk van A.B. van Meerten-Schilperoort uit 

1826-1827 

 

Toch schaffen zij opvallend veel meer vertaalde lectuur aan: van A. 

Lafontaine drie titels en van H. Clauren vijf.115 In Leens lijkt de typisch 

Nederlandse huiselijkheid dus voornamelijk in vertaalde Duitse lectuur 

te worden gevonden. 

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

baart Verlichting’ 1824 – 1875; 1 Notulen. 
113 Groninger Archieven; 461 Leesgezelschap te Grijpskerk 1823 – 1954; notulen van 

de ledenvergaderingen 1823. 
114 Het Markiezenhof Historisch Centrum; 949 Archief van het Leesgezelschap Voor 

Wetenschap en Deugd te Steenbergen; 3 Notulen van de vergaderingen 1809 – 1832. 
115 Groninger Archieven; 463 Leesgezelschap te Leens 1790 – 1967; 2 Reglementen 

1803 – 1827. 
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 Bij het Dordtse ‘Utile et Jucundum’ circuleren van A. Lafontaine 

elf titels en van H. Clauren vijf. Verder is ook daar O. Goldsmiths De 

Leraar van Wakefield gekozen, evenals De jeugdige ongehuwde van H. 

More en De bestemming des huisselijken levens. Ter bevordering van 

huisselijke deugd en huisselijk geluk van J.L. Ewald. Oorspronkelijk 

Nederlandse titels met deze thematiek bestaan uit drie titels van F. 

Mastenbroek, twee van A.B. van Meerten-Schilperoort en De kleine 

Pligten van M.J. de Neufville. Met een verhouding van negentien 

tegenover zes, is er overduidelijk meer gekozen voor vertaalde lectuur 

met huiselijke thematiek.116 

 

 
Diagram 3: De aanschaf van oorspronkelijke en vertaalde huiselijke lectuur, 

afgezet tegen de aangeschafte romans en verhalenbundels. 

Ook in Barneveld lijkt de voorkeur uit te gaan naar vertaalde lectuur. Met 

zes titels van A. Lafontaine en zes van H. Clauren en daarnaast van H. 

More en J.L. Ewald komt het totaal daar op veertien vertaalde boeken 

met huiselijke thematiek. Daar tegenover staan vier werken van A.B. van 

Meerten-Schilperoort, drie werken van F. Mastenbroek en één van M.J 

                                                 
116 Regionaal Archief Dordrecht; 362 Leesgezelschap ‘Utile et jucundum’;1 Notulen 

van de ledenvergaderingen 13 februari 1813 – 13 februari 1830. 

0

50

100

150

200

250

Oorspronkelijke titels Vertaalde titels Romans en verhalenbundels



 

 

  

- 268 - 

de Neufville. Verder is er nog het onbekende Huisselijke twist.117 De 

eventuele voorkeur voor vertaalde huiselijke lectuur is in ieder geval niet 

bijzonder groot 

 Net als in Barneveld en bij ‘Utile et Jucundum’ uit Dordrecht, is 

in ‘Leest, Leert en Betracht’ uit Leeuwarden een voorkeur voor vertaalde 

werken van A. Lafontaine en H. Clauren, van wie elk negen titels 

circuleren in het leesgezelschap. Bovendien lezen ook zij het boek van 

O. Goldsmith. Een totaal van negentien. De vier oorspronkelijke werken 

van F. Mastenbroek, De kleine Pligten van M.J. de Neufville, Gids voor 

jonge lieden van beschaafden stand van A.B. van Meerten-Schilperoort 

en Het huisselijk leven van A. Simons gezamenlijk komen niet bij dat 

aantal vertaalde werken in de buurt.118 In Leeuwarden lijkt de voorkeur 

voor vertaalde lectuur, als het op huiselijke thematiek aankomt, nog wel 

het sterkst. 

 

 Huiselijkheid komt uit Duitsland 

Nergens in Nederlandse leesgezelschappen is er als het gaat om lectuur 

met huiselijke thematiek sprake van een getalsmatige voorkeur voor 

oorspronkelijk Nederlandse titels. Het zijn met name A. Lafontaine en 

H. Clauren waarvan lectuur wordt gekocht, zodat de vertaalde boeken 

domineren. In de overig geconsumeerde lectuur zal ongetwijfeld veel 

meer, al dan niet verhulde, huiselijke thematiek schuil gaan. Op basis van 

de lectuur die Krol onderzocht, huiselijke smaak der natie is in ieder 

geval niets anders te concluderen dan dat als men in Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen huiselijke lectuur leest, deze vooral afkomstig is uit 

Duitsland. Kruseman schrijft hierover: 

 

Maar al deze voortbrengselen van eigen bodem waren niet 

voldoende om den gretigen Hollandschen lezer te bevredigen. 

Om in de behoefte van huiselijke uitspannings-lektuur te 

voorzien heeft steeds het buitenland zijn hulp moeten leenen. Bij 

geen enkele onzer naburen – en dit heeft grooten invloed gehad 

op de ontwikkeling van onzen nationalen smaak en onze 

                                                 
117 Gemeentearchief Barneveld; Leesgezelschap te Barneveld 1806-1862; Register 

houdende notulen van vergaderingen, 1807-1859. 
118 Historisch Centrum Leeuwarden; 1376 Leesgezelschap ‘Leest, leert en betracht’ te 

Leeuwarden, 1816 – 1956; 2 Resolutie- en Rekenboek. 
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antinationale neigingen – bij geen enkele onzer naburen is het 

lezen, het lezen in het gezin, het lezen door middel van 

leesgezelschappen, zóó algemeen als het was en is bij ons.119 

 

Dat doet in zekere zin afbreuk aan wat tijdgenoten beschouwen als een 

typisch Nederlandse eigenschap van het vaderlandse volkskarakter. De 

huiselijke lectuurkeuze doet nu vermoeden dat de Nederlandse nationale 

identiteit in de kern – in ieder geval ten dele – aansluit bij contemporaine 

Europese ontwikkelingen, in dit geval met name uit Duitsland. Daarnaast 

moet worden opgemerkt dat uit de cijfers duidelijk wordt dat er in 

leesgezelschappen een veel grotere vraag belangstelling bestaat voor 

romans en verhalenbundels in het algemeen, dan voor titels met 

uitgesproken huiselijke thematiek. 

 

 

V.5 De lectuuraanschaf in cijfers 

We hebben nu gezien dat leesgezelschappen niet bijzonder veel lectuur 

aanschaffen met nationale thematiek. Daarbij zijn natuurlijk een aantal 

kanttekeningen te plaatsen: de nationale thematiek kan, verhuld, in veel 

meer lectuur voorkomen dan op basis van de vergelijking tussen eerdere 

onderzoeken en lijsten van lectuur in leesgezelschappen is te vermoeden. 

Bovendien is het nog maar de vraag of de lectuurkeuze voortkomt uit een 

welbewuste keuze om géén of weinig lectuur met nationale thematiek 

kopen of dat daar andere oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals 

verschillen in prijs tussen oorspronkelijke en vertaalde lectuur. Toch 

kunnen we stellen dat het wel meevalt met de veronderstelde vroeg 

negentiende-eeuwse belangstelling voor de natie of het vaderland, 

althans in leesgezelschappen. Literatuurgeschiedenissen worden ook 

nauwelijks aangeschaft en de boeken die worden gerekend tot het 

literaire erfgoed al helemaal niet. Lectuur met een huiselijk thema wordt 

wel aangeschaft, maar niet vaak en dan nog vooral in de vorm van 

vertaalde titels. Wat leest men in Noord-Nederland dan wél? 

 

V.5.1 Genres 

De meeste gekochte boeken door leesgezelschappen tussen 1815 en 1830 

zijn om te beginnen romans en verhalenbundels, historische lectuur en 

                                                 
119 Kruseman, Bouwstoffen, 75. 



 

 

  

- 270 - 

biografieën en vervolgens geografie en reisbeschrijvingen, zoals blijkt 

uit Bijlage VI. Met name als er sprake is van de laatste categorie, dan is 

de belangstelling voor andere landen en culturen evident. Zijn de leden 

van leesgezelschappen dan zo geïnteresseerd in onderwerpen die zich 

buiten de grenzen van Noord-Nederland bevinden?  

In Leens betreft dit percentage boeken 32%, laat Diagram 4 zien. 

De reisverhalen en geografische werken omvatten in Cadzand, bij het 

‘Eerste Leesgezelschap’ en ‘Utile et Jucundum’ respectievelijk 13%, 

17% en 14%. Een duidelijk afwijkend percentage vinden we bij het 

leesgezelschap van de Ring Dordrecht. De leden daarvan besteden hun 

geld klaarblijkelijk aan andere soorten lectuur, want reisverhalen en 

geografische werken maken daar nog geen 1% uit van het totale aanbod. 

De Haagse leden van ‘De Eendragt’ ruimen voor reisverhalen en 

geografische werken 15% van hun lectuuraanschaf in. De percentages in 

Cadzand, in twee van de drie leesgezelschappen uit Dordrecht en in Den 

Haag, komen aardig in de buurt van het eerder vastgestelde percentage 

in en rondom Middelburg.120 Het leesgezelschap van de Ring Dordrecht 

besteedt aan reis- en geografische lectuur weinig geld, maar dat ligt ook 

niet in de lijn der verwachting gezien hun confessionele doelstelling. De 

meeste leesgezelschappen lijken de categorie lectuur die overwegend 

buitenlandse thematiek bevat ongeveer even vaak aan te schaffen als 

lectuur die ruim gedefinieerd als nationaal te typeren is. Alleen in Leens 

is er sprake van bovenmatige voorkeur voor reisverhalen en geografische 

lectuur. Mogelijk zijn zij hier nadrukkelijker in geïnteresseerd, maar het 

is evengoed denkbaar dat het leesgezelschap deze categorie lectuur 

goedkoop en dus aantrekkelijk krijgt aangeboden door boekhandelaren.  

De reisbeschrijvingen voeren de lezers de hele wereld over: van 

de Zuidpool tot aan Zweden en van China tot aan Suriname. Ze krijgen 

toegang tot de leefwerelden van Turkse vrouwen, de oorspronkelijke 

bewoners van de Amerika’s, Schotse vrijheidsstrijders en 

wereldreizigers. Deze categorie lectuur is in de meeste 

leesgezelschappen goed voor tussen de 11% en 13% van de totale 

aanschaf en is daarmee een opvallend veel gekochte categorie. 

 

                                                 
120 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 63. 
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Diagram 4: De lectuuraanschaf van leesgezelschappen in categorieën. 

 

 Historische lectuur en biografieën 

In de meeste leesgezelschappen bestaat ongeveer 10% van de lectuur uit 

boeken over onderwerpen uit het verleden of over personen uit het heden 

of het verleden. De thematiek is veelzijdig: er wordt gelezen over de 

Griekse oudheid, ontdekkingsreizen en kruistochten. Toch is de keuze in 

historische lectuur niet enkel algemeen. Diverse leesgezelschappen 

kopen boeken over Willem van Oranje, over de Spaanse Armada en over 

verschillende watersnoden in het recente verleden. Er is dus sprake van 

een voorzichtige interesse in het Nederlandse verleden. 

 De biografische lectuur die circuleert in leesgezelschappen 

bestaat onder meer uit verzamelingen van karakterschetsen van 

beroemde vrouwen en wetenschappers of kunstenaars. De meeste andere 

biografische boeken bestaan uit boeken als Gedenkschriften van Robert 

Guillemard en Gedenktschriften eener jonge Grieksche vrouw. 

 Dat er sprake is van historische of biografische lectuur waarin het 

Nederlandse verleden of een beroemde Nederlander figureert, is 

waarschijnlijk tekenend voor het opkomende historische bewustzijn van 

de Noord-Nederlanders. Het zijn de onderwerpen waardoor de lezers 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

A
lk

m
aa

r

B
ar

n
e

ve
ld

C
ad

za
n

d

D
en

 B
o

sc
h

D
en

 H
aa

g 
(d

E)

D
o

rd
re

ch
t 

(E
L)

D
o

rd
re

ch
t 

(r
in

g)

D
o

rd
re

ch
t 

(U
eJ

)

G
o

ri
n

ch
em

G
ri

jp
sk

er
k

H
o

o
rn

Ijz
en

d
ijk

e

Le
en

s

Le
eu

w
ar

d
en

 (
gs

)

Le
eu

w
ar

d
en

 (
LL

B
)

O
n

b
ek

en
d

So
m

m
el

sd
ijk

St
ee

n
b

er
ge

n

W
ad

d
in

xv
e

en

W
ijk

Overige lectuur

Historische lectuur en biografieën

Geografische werken en reisbeschrijvingen

Romans en verhalenbundels



 

 

  

- 272 - 

zich verbonden kunnen voelen met hun eigen nationale verleden. 

Bovendien zijn het onderwerpen uit het nationale verleden, waardoor de 

lezers verwantschap kunnen voelen met de overige leden van 

leesgezelschappen, omdat ze dat verleden delen. Toch zijn de nationale 

onderwerpen slechts een klein deel van de ongeveer 10% aan historische 

of biografische lectuur, dus van een opvallende interesse lijkt geen 

sprake te zijn. 

 

 Romans 

Zo om en nabij de 25% van alle lectuur die door leesgezelschappen wordt 

gekocht, bestaat uit romans is te zien in Diagram 4. Het grootste gedeelte 

van deze romans betreft vertalingen. In het leesgezelschap van Leens 

bedraagt het percentage romans in totaal 27% van hun lectuuraanschaf. 

Romans maken in Cadzand en bij het ‘Eerste Leesgezelschap’ en ‘Utile 

et Jucundum’ respectievelijk 27%, 22% en 30% uit van het totale aanbod 

lectuur. Een vergelijkbaar percentage romans wordt aangeschaft bij de 

boekhandel van S. van Benthem rond 1800 in Middelburg.121 De Haagse 

leden van ‘De Eendragt’ ruimen voor romans 15% van hun 

lectuuraanschaf in, maar aangezien ruim de helft van hun totale 

lectuurconsumptie in het Frans is, is het goed denkbaar dat zij in een deel 

van hun romanbehoefte voorzien met Franstalige lectuur. Wederom 

wijkt het leesgezelschap van de Ring Dordrecht af. Bij hen zijn romans 

nog geen 4% van het totale aanbod. De eerder benadrukte confessionele 

doelen liggen waarschijnlijk ook hieraan ten grondslag. Over het 

algemeen kopen leesgezelschappen bijna twee keer zoveel romans – 

waarvan het merendeel vertaalde buitenlandse boeken met niet-

Nederlandse thematiek betreft – als die boeken die met een ruime 

hantering van het begrip als nationaal te karakteriseren zijn. Tegenover 

elke nationale titel staan dus twee internationale boeken. Maar vloeit 

deze aanschaf nou voort uit een doelbewuste internationale oriëntatie? 

 Leesgezelschappen kopen voor hun leesbehoefte in veel gevallen 

vertalingen en dat is niet verwonderlijk als wordt gekeken naar de 

Nederlandstalige romanproductie, zoals reeds is uiteengezet in hoofdstuk 

                                                 
121 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 63. Tot vergelijkbare conclusies 

komt Van Zonneveld wat betreft het Leidense ‘Miscens Utile Dulci’, waar het 

lectuuraanbod tussen 1830 en 1840 voor maar liefst 35% uit romans bestaat: Van 

Zonneveld, ‘Het leesgezelschap Miscens Utile Dulci’, 351-355. 
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II. We zien hier hoe verschillende ontwikkelingen in elkaar grijpen. Want 

naast toenemend nationalisme en vaderlandsgezindheid zien we in dit 

tijdvak de boekhandel zich professionaliseren en het leespubliek zich 

emanciperen. Vertaalde publicaties vormen een geduchte concurrent 

voor het oorspronkelijk-Nederlandse werk.122 In landen als Frankrijk en 

Engeland is een dergelijke omvangrijke vertaalslag niet nodig: ‘these two 

countries produce a lot of novels (and good novels, too), so they don’t 

need to buy them abroad.’123 Waar komen de boeken die de Noord-

Nederlanders in hun leesgezelschappen lezen nu oorspronkelijk 

vandaan? 

 

V.5.2 Taal 

Als er weinig nationale letterkunde wordt aangeschaft, wat valt er dan in 

de volle breedte te zeggen over de herkomst van de titels? Uit Bijlage IV, 

met daarin de lijsten van aangekochte en jaarlijks geveilde boeken en 

tijdschriften van Noord-Nederlandse leesgezelschappen verwerkt, blijkt 

dat het totale corpus veel vertaalde werken bevat. Het is in dat geval 

voornamelijk oorspronkelijk Duits, Frans en Engels werk. De informatie 

hierover is opgenomen in Diagram 5. 

In Leens is het percentage vertaalde lectuur 49,1%, in Cadzand 

39,4%, bij het Dordtse ‘Eerste Leesgezelschap’ 44,7%, bij ‘Utile et 

Jucundum’ 53,3%, maar bij het leesgezelschap van de Ring Dordrecht 

slechts 11,9% en in Den Haag bij ‘De Eendragt’ 26,2%. Het lage 

percentage van het leesgezelschap van de Ring Dordrecht kan wederom 

worden verklaard door te wijzen op de afwijkende doelstellingen van 

deze vereniging: het is een leesgezelschap gelieerd aan de Nederlandse 

Hervormde Kerk – de officiële naam sinds 1816 van de eerdere 

Nederduitsch Gereformeerde Kerk – en in hun lectuuraanbod domineren 

godsdienstige, protestantse werken. Men schaft deze aan in het 

Nederlands, waarschijnlijk omdat de onderwerpen over de Nederlandse 

religiositeit het dichtste bij de dagelijkse praktijk komen. Het lage 

percentage van vertaalde lectuur bij ‘De Eendragt’ kan worden verklaard 

door het feit dat bijna de helft van alle boeken die zij aanschaffen 

Franstalig is. De behoefte aan vertalingen uit het Frans wordt hiermee 

                                                 
122 Johannes, De lof der aalbessen, 63. 
123 Franco Moretti, Atlas of the European Novel 1800-1900, London en New York 

1999, 151. 
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teruggedrongen en het is goed denkbaar dat bepaalde vertalingen uit het 

Duits of het Engels, reeds in een Franse vertaling zijn aangeschaft. 

 

 
Diagram 5: De lectuuraanschaf van leesgezelschappen naar oorspronkelijke taal 

van de lectuur. 

 

Frans, Duits en Engels 

Een aantal opvallende cijfers: 

 

 29,9% van de boeken in Grijpskerk is vertaald uit het Duits, 

evenals 28,8% bij ‘Utile et Jucundum’ uit Dordrecht en 30,2% in 

Leens. In Barneveld is dat 33,8% 

 12,7% van de boeken uit Gorinchem is vertaald uit het Frans 

evenals 12,4% in Barneveld 

 14,7% van de werken die circuleren in het leesgezelschap van 

Barneveld is vertaald uit het Engels, net als 13,6% bij ‘Utile et 

Jucundum’ en 14,8% bij ‘Oefening’ 

 

De Noord-Nederlandse leesgezelschappen lezen bijna allemaal voor het 

merendeel oorspronkelijk Nederlandse lectuur, maar de vertaalde lectuur 

is dan wel tussen de maximaal 63,7% (bij het leesgezelschap van 

Barneveld) en minimaal 11,9% (bij het leesgezelschap van de Ring in 

Dordrecht). Als de godsdienstige leesgezelschappen niet worden 
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meegeteld, dan is er een minimum percentage vertalingen van 26,7% (in 

Den Haag). 30 tot 50% vertaalde lectuur is een omvangrijk corpus aan 

titels. 

Zoals in hoofdstuk II is aangegeven brengen tijdgenoten het lezen 

van vertalingen in direct verband met een gebrek aan vaderlandsliefde. 

Een hoge aanschaf van vertalingen kan rekenen op kritiek in de 

contemporaine tijdschriften. N.G. van Kampen noemt in dat verband het 

vertalen van Franse literatuur bijvoorbeeld ‘de doodslaap der achttiende 

Eeuw’.124 Men spreekt van een vertaalwoede. Nederlandse auteurs zijn 

in de visie van critici in de tijdschriften te gemakzuchtig om zelf iets te 

schrijven en Nederlandse lezers leggen bovendien vanwege de beperkte 

binding met de nationale cultuur geen voorkeur aan de dag voor 

degelijke, vaderlandse kost.125 Een keuze voor vertalingen zou weinig 

meer betekenen dan culturele onderdanigheid en een misplaatst gebrek 

aan eigenwaarde.126 De kritiek op vertalingen heeft na 1800 duidelijk een 

nationalistisch tintje.127 Bij zijn aantreden als hoogleraar Nederlandse 

taal en welsprekendheid in Groningen in 1815 observeert B.H. Lulofs: 

 

Een beschaafd Volk gevoelt behoefte aan Dichtkunst, aan 

Welsprekendheid, en andere fraaije kunsten en wetenschappen 

[…] Indien nu aan deze behoefte bij een Volk door 

Vaderlandsche voortbrengselen niet voldaan kan worden, wijl, of 

de Vaderlandsche taal en fraaije Letteren verwaarloosd zijn, of, 

wijl men van derzelver vruchten geen gebruik wil maken, zoo zal 

hieruit natuurlijk volgen, dat zulk eene Natie bij den Vreemdeling 

                                                 
124 Luc Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie 

(1750-1820) in een Westeuropees kader, Amsterdam en Atlanta 1992, 16: N.G. van 

Kampen, Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden, 

deel 3, Delft 1826, 219. 
125 Johannes, De lof der aalbessen , 64. 
126 Johan Heilbron, ‘Nederlandse vertalingen wereldwijd. Kleine landen en culturele 

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

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

1995, 217. 
127 Luc Korpel, In Nederduitsch gewaad. Nederlandse beschouwingen over vertalen 

1760-1820, Den Haag 1993, 8. 
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den honger zoekt te stillen, dien zij in haar eigen land niet 

verzadigen kan, of niet verzadigen wil.128 

 

De typering van Adriaan van der Hoop over de periode 1815-1830, zoals 

uiteengezet op pagina’s 254 en 255, lijkt vooral in deze richting te 

moeten worden gezocht. Ook hij ziet immers een gebrek aan 

vaderlandsliefde. Maar hij gaat nog verder en constateert dat er sprake is 

van een soort van wereldburgerschap. Zou hij het laatste beschouwen als 

gevolg van het eerste? Tegelijkertijd zijn er ook tijdgenoten die 

wereldburgerschap opvatten als een onderdeel van vaderlandsliefde, 

zoals J.F. Helmers.129 

 

 Toegang tot buitenlandse kennis 

Implicieter dan reisverhalen, een veel gelezen genre in die periode, 

verplaatsen ook vertaalde romans hun lezers naar buitenlandse situaties 

en bieden ze toegang tot gedachtegoed uit andere culturen. Ligt een 

potentiële voorkeur voor het ideaal van wereldburgerschap dan besloten 

in een omvangrijke aanschaf van romans? Zulke romans, zoals van 

Walter Scott, houden ‘aan het leespubliek een kleurrijke 

identificatiemogelijkheid met het […] verleden’ voor.130 Aan 

Nederlandse lezers bieden ze een blik op het Schotse verleden. In een 

recensie van zijn Anna van Geijerstein: 

 

Wij twijfelen niet, of lezers en lezeressen zullen genoegen in 

eenen Roman vinden, die, op eene allezins onderhoudende en 

belangwekkende wijze, ons zeden, gewoonten, begrippen, 

meeningen, bijgeloovigheden en  den riddergeest  der vijftiende 

eeuw leert kennen […] Het lezen van zoodanigen Roman, die, 

wat de hoofdzaken betreft, gebeurde zaken behelst, kan althans 

deze nuttigheid hebben, dat men die dagen van bijgeloof en 

                                                 
128 Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 56: B.H. Lulofs, Over de 

noodzakelykheid van de beoefening der eigene taal en letterkunde voor de 

zelfstandigheid en den roem van eene natie, gehouden bij het aanvaarden van dezelfs 

waardigheid op den vijftienden van slagtmaand 1815, Groningen 1815, 48-50. 
129 Lotte Jensen, ‘Wereldburgerschap als verzetsdaad. Kosmopolitisme en patriottisme 

bij Jan Fredrik Helmers’, in: De negentiende eeuw 35 (2011) 1-2, 59-72. 
130 Leerssen, Nationaal denken in Europa, 79. 
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onveiligheid in den lande niet terugwenscht, maar het goede van 

onzen leeftijd des te meer opmerkt en waardeert.131 

 

Is een aanzienlijk corpus vertaalde romans dan wellicht kenmerkend 

voor de lectuuraanschaf van een ware wereldburger?  

 

 Lezen ter ontspanning 

De afhankelijkheid van het buitenlandse aanbod is dus groot voor 

leesgezelschappen waarin de leden – zo luidt de kritiek – voornamelijk 

voor hun plezier lezen. Een analyse van uitleningen bij het Haarlemse 

Leesmuseum bevestigt de toenemende vraag naar ontspanningslectuur in 

de tweede helft van de negentiende eeuw. Er worden vooral romans 

geleend, in die periode overigens in de eerste plaats Nederlandse, daarna 

pas buitenlandse.132 Hoewel een leesmuseum een andere soort 

leesvereniging is dan een leesgezelschap, wordt men er ook vrijwillig lid 

van en hebben leden ook invloed op de samenstelling van het corpus 

lectuur.  

Het is goed denkbaar dat de vraag naar ontspanningslectuur 

tussen 1815 en 1830 reeds aanwezig is, maar dat de nationale 

romanproductie nog niet aan deze vraag kan voldoen. In hoofdstuk II is 

al opgemerkt dat uitgevers zich in de vroege negentiende eeuw inzetten 

om op de hoogte te raken van de wensen van de lezers en daar met hun 

productie zoveel mogelijk mede op inspelen. De afhankelijkheid van 

buitenlandse vertalingen zou daarmee kunnen worden verklaard. 

Afgaande op de constatering van Buijnsters dat men in 

leesgezelschappen ernaar streeft om door collectief lezen betere 

wereldburgers te formeren en de koppeling die wordt gemaakt tussen 

leesgezelschappen en de verspreiding van kosmopolitische ideeën, is 

zo’n gedachte gerechtvaardigd.133 De vraag is dus in hoeverre de door 

leesgezelschappen aangeschafte lectuur gekozen is vanuit een 

welbewuste interesse voor het ideaal van wereldburgerschap. Als we de 

definitie van wereldburgerschrap ruim interpreteren als een open, 

geïnteresseerde houding voor andere landen en culturen, dan kan een 

                                                 
131 Vaderlandsche letter-oefeningen (1832), 134. 
132 De Vries, ‘Lezende burgers’, 59. 
133 P.J. Buijnsters, ‘Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e eeuw’, 188. 
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hoog percentage vertaalde lectuur erop wijzen dat men internationaal 

gedachtegoed of buitenlandse thematiek in ieder geval niet schuwt.  

 

V.5.3 Tijdschriften 

In diverse studies, zowel Nederlandse als internationale, zijn 

leesgezelschappen getypeerd als afnemers bij uitstek van tijdschriften 

zoals aangegeven op pagina’s 92, 93 en 133. Maar in hoeverre is hier 

sprake van in Noord-Nederland tijdens het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden? Lezen de leden van leesgezelschappen daadwerkelijk 

zoveel tijdschriften? Hoe verhoudt het aantal tijdschriften zich tot de 

hoeveelheid overige lectuur? En bestaat er nog een voorkeur voor 

bepaalde titels? 

 Sommige leesgezelschappen beschikken niet over genoeg geld 

om boeken aan te schaffen. Uit een bijdrage van een oud-notaris in 

Morgenrood, de publicatie van het Letterkundig Genootschap ‘Oefening 

Kweekt Kennis’ uit Den Haag:  

 

De kas van ons leesgezelschap […] laat echter niet toe, dat wij 

meer lezen dan de maandwerken; dat men dus voor het overige 

wat ten achteren is, spreekt van zelve – ook daarom minder 

gelukkig? – ik geloof het niet.134 

 

Hoewel de opvatting wordt gebezigd dat men in zekere zin achter loopt 

op de actualiteit – waarschijnlijk met betrekking tot de meest recent 

gepubliceerde boeken – is men daar niet negatief over gestemd; de 

‘maandwerken’ maken veel goed. 

Jensen wijst erop dat op het vrouwentijdschrift Penélopé in de 

vroege negentiende eeuw diverse leesgezelschappen intekenen, naast de 

namen van de koningin der Nederlanden, boekverkopers en 

particulieren. Het zijn met name particulieren die intekenen (337 voor 

371 exemplaren), gevolgd door boekverkopers (82 voor 180 

exemplaren). In totaal tekenen 24 leesgezelschappen in op dit periodiek. 

Verreweg de meeste intekenaars zijn afkomstig uit Amsterdam, Leiden, 

                                                 
134 Morgenrood. Mengelingen van het Letterkundig Genootschap Oefening Kweekt 

Kennis, ’s-Gravenhage 1839, 150. 
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Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Haarlem. In mindere mate zijn de 

overige intekenaren over het hele land verspreid.135  

Leesgezelschappen die intekenen op het tijdschrift zijn ‘La 

Correspondance’ uit Zwolle, ‘Eendragt’ en ‘Leeslust’ uit Den Haag, ‘Tot 

Nut en Vermaak’ uit Rotterdam en ‘Door Onderzoek Leert Men’ uit 

Zierikzee. Ook zijn er bekende auteurs die uit naam van een 

leesgezelschap intekenen, zoals Rhijnvis Feith. Redactrice Van Meerten-

Schilperoort heeft enkele fragmenten van Feith’s treurspel Lady Johanna 

Gray opgenomen in Penélopé. Ook Fenna Mastenbroek tekent in voor 

haar ‘gezelschap van jonge Jufvrouwen te Sneek’. In ieder geval hebben 

veel meer leesgezelschappen een abonnement op dit tijdschrift zonder 

vooraf te hebben ingetekend. 

In het Noord-Brabantse Grave is in 1825 een leesgezelschap voor 

tijdschriften opgericht.136 Mensen die interesse hebben om ‘de Maand of 

Periodieke geschriften die [het] gezamenlijke gezelschap zal ontbieden, 

mede te lezen’ kunnen zich aanmelden. Het derde artikel van het door 

het leesgezelschap opgestelde reglement somt de tijdschriften op die 

worden gelezen: 

 

 De weegschaal 

 Vaderlandsche letter-oefeningen 

 De recensent, ook der recensenten 

 Keur van nuttige en aangename mengelingen 

 Algemeene konst- en letter-bode 

 Algemeen letterlievend maandschrift 

 

Wellicht is enkel het lezen van tijdschriften niet genoeg voor de leden, 

want op de vergadering van 24 april 1826 ondertekenen de leden van het 

leesgezelschap – dat de naam ‘Tot Nut en Uitspanning’ heeft 

aangenomen – een nieuw reglement: er zullen nadien ook boeken worden 

gelezen.137 

                                                 
135 Jensen, ‘Bij uitsluiting geschikt’, 116-117. 
136 Brabants Historisch Informatie Centrum; 7060 Nederlandse Hervormde Gemeente 

Grave, 1676 – 1992; 908 Reglementen voor het leesgezelschap Tot Nut en 

Uitspanning te Grave 1825 – 1826. 
137 Brabants Historisch Informatie Centrum; 7060 Nederlandse Hervormde Gemeente 

Grave, 1676 – 1992; 908 Reglementen voor het leesgezelschap Tot Nut en 

Uitspanning te Grave 1825 – 1826. 
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 In Bijlage VII heb ik een overzicht opgenomen met daarin de 

titels van de tijdschriften die zijn aangeschaft door de leesgezelschappen 

tussen 1815 en 1830 waarvan nog informatie over hun lectuuraanschaf 

bewaard is gebleven, evenals de jaren waarin zij de tijdschriften 

aanschaffen. Uit de tabel in Bijlage VII valt in één oogopslag op te maken 

dat verreweg het meest gelezen tijdschrift de Vaderlandsche letter-

oefeningen is, die in zestien van de 21 leesgezelschappen circuleert en in 

de meeste gevallen voor bijna de hele periode van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden. De reputatie die het tijdschrift heeft, zoals 

eerder op opgemerkt op pagina 94, als een van de bekendste tijdschriften, 

wordt hiermee onderstreept. 

 Onder de leesgezelschappen zijn er vijf die relatief veel 

tijdschriften laten circuleren: ‘Legendo Discimus’ uit ’s-Hertogenbosch 

met 24 titels, ‘Tot Meerder Oeffening’ uit Hoorn met 21 titels, ‘De 

Eendragt’ uit ’s-Gravenhage met negentien titels, ‘Amica Veritas’ uit 

Leeuwarden met negentien titels en ‘Utile et Jucundum’ uit Dordrecht 

met vijftien titels. Dertien van de 21, dus meer dan de helft, van de 

leesgezelschappen leest minder dan tien titels. In het leesgezelschap van 

Grijpskerk schaffen de leden zelfs helemaal géén tijdschriften aan. Het 

moet wel worden opgemerkt dat bij de tijdschriften die door ‘Legendo 

Discimus’ en ‘De Eendragt’ worden aangeschaft voor deels Franse zijn. 

 Naast de Vaderlandsche letter-oefeningen wordt geen enkel 

tijdschrift bij meer dan de helft van de leesgezelschappen gekocht. De 

overige meest aangeschafte titels zijn als volgt: 

 

 Amsterdamsch letterlievend maandschrift/Algemeen 

letterlievend maandschrift (9 maal) 

 De star/De vriend des vaderlands (9 maal) 

 De weegschaal (9 maal) 

 Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak (9 maal) 

 De protestant (8 maal) 

 Keur van nuttige en aangename mengelingen (8 maal) 

 De recensent, ook der recensenten (7 maal) 

 Euphonia (7 maal) 

 Algemeene konst- en letter-bode (6 maal) 

 Boekzaal der geleerde wereld (6 maal) 

 Naamlijst van Nederduitsche boeken (6 maal) 
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Hoewel, zoals eerder op pagina 93 is opgemerkt, de redacteuren van 

Euphonia van mening zijn dat een tijdschrift dat zich oriënteert op 

leesgezelschappen bijdraagt aan de teloorgang van de boekhandel en de 

letterkunde, is hun product toch redelijk in trek bij leesgezelschappen. 

Op basis van de informatie uit Bijlage VII behoort het tijdschrift zelfs tot 

de top tien van meest aangeschafte periodieken. 

 Als we kijken naar de lijst met meest aangeschafte tijdschriften, 

dan valt nog een aantal dingen op. De Vaderlandsche letter-oefeningen 

is een algemeen-cultureel tijdschrift met een sterke nadruk op het 

vaderland. De star, uitgegeven onder auspiciën van de Maatschappij van 

weldadigheid, is een relatief algemeen-cultureel tijdschrift. Het vervolg 

op De star, De vriend des vaderlands heeft een algemeen-

vaderlandslievende context en de redactie probeert door literaire 

bijdragen op te nemen de vaderlandse literatuur te bevorderen. Deze twee 

veel aangeschafte tijdschriften tonen aan dat er als het op periodieken 

aankomt, een behoorlijke belangstelling bestaat voor het vaderland. 

 Uit de aanschaf van de overige tijdschriften, Amsterdamschs 

letterlievend maandschrift, opgevolgd door Algemeen letterlievend 

maandschrift, De weegschaal, Letterkundig magazijn van wetenschap, 

kunst en smaak, Keur van nuttige en aangename mengelingen, De 

recensent, ook der recensenten, Euphonia, Algemeene konst- en letter-

bode, en Boekzaal der geleerde wereld, komt vooral een belangstelling 

naar voren voor cultuur in het algemeen en literatuur in brede zin. Daarbij 

moet worden opgemerkt dat in deze tijdschriften ook bijdragen zijn 

opgenomen met vaderlandslievende inhoud. 

 Verder circuleert De protestant in acht van de 21 

leesgezelschappen. Een tijdschrift met godsdienstige inslag, waaruit 

blijkt dat religie niet helemáál is geweerd uit de Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen. Het tijdschrift bevat recensies over religieuze 

boeken, opstellen en brieven, uitleg over godsdienstige ontwikkelingen 

in het Christendom in het heden en verleden, schetsen van kerkelijke 

personen en berichten over actuele gebeurtenissen in protestantse 

kerkgemeenten. Het tijdschrift heeft dus ook, tot op bepaalde hoogte, een 

algemeen karakter en kan wellicht daardoor interessant zijn bevonden 

door de leden van de leesgezelschappen. 

De afsluiter van de lijst is een interessante: Naamlijst van 

Nederduitsche boeken van de Amsterdamse boekhandelaar A.B. 
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Saakes.138 In deze periodiek heeft Saakes alle bij hem bekende nieuw 

gepubliceerde lectuur opgenomen. Leden van leesgezelschappen waar 

een abonnement is op deze Naamlijst, stellen zichzelf in staat om op de 

hoogte te blijven van het grootste gedeelte van de recent verschenen 

lectuur. Bijna een derde van alle leesgezelschappen heeft hier een 

abonnement op. Zoals al eerder aangegeven op pagina’s 172, 173, 178 

en 229, zijn de leden hierdoor in staat om, met een overzicht in handen, 

een keuze te maken uit het nagenoeg volledige aanbod op de 

boekenmarkt. Zou het dan ook zo zijn dat in leesgezelschappen vooral 

recente lectuur wordt aangeschaft? 

 

V.5.4 Actualiteit 

Op pagina’s 219 en 220 is de kritiek op leesgezelschappen al aan bod 

gekomen. Leesgezelschappen zouden slechts ‘hetgeen dagelijks nieuw 

uitkomt’ kopen ongeacht de inhoud. Ze zouden tijdschriften niet volledig 

lezen maar vooral het ‘nieuws van den dag’. Ze zouden méér op de 

hoeveelheid lectuur letten, dan op de inhoud. 

 De informatie over de aanschaf van tijdschriften levert weinig 

concrete aanknopingspunten om na te gaan of dat werkelijk zo is. 

Immers: het ligt voor de hand dat men in leesgezelschappen de meest 

recente tijdschriften aanschaft – met actuele bijdragen, met een hoge 

nieuwswaarde. Daarnaast kopen de leden van de Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen tussen 1815 en 1830 echter veel méér boeken. 

Tijdschriften maken in de leesgezelschappen gemiddeld 11% van het 

totaal aangeschafte corpus lectuur uit, zoals te zien is in de tabel in 

Bijlage VI. Om na te gaan of de bovenstaande uitspraken ook van 

toepassing zijn op de aangeschafte boeken, is een steekproef uitgevoerd 

met beschikbare gegevens van de lectuuraanschaf van 

leesgezelschappen. In Bijlage VIII is te zien in welk jaar de aangekochte 

lectuur is verschenen die rond 1823 is gekocht. 

 De meeste boeken die zijn aangeschaft in 1823 zijn uitgegeven in 

1822 (154), gevolgd door boeken die zijn verschenen in 1821 (116), 1823 

(74) en 1820 (62). In veel mindere mate zijn er uitgaven gekocht uit 1819 

(14), 1818 (2), 1817 (2) en 1816 (1). Opvallend is wel dat er nog één titel 

uit 1810 is gekocht, twee uit 1806, drie uit 1805 en zelfs een uit 1789. 

Waarschijnlijk zijn deze oude werken wel winkeldochters. In twee van 

                                                 
138 Saakes, Naamlijst. 
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de vijftien leesgezelschappen worden meer boeken uit 1823 dan uit 1822 

gekocht. 

 Of het de leesgezelschappen bij de lectuuraanschaf meer om 

kwantiteit dan om kwaliteit gaat, is op basis van de beschikbare gegevens 

niet vast te stellen. Er verschijnen in Noord-Nederland tussen 1815 en 

1830, zoals eerder aangegeven, rond de 16.000 titels. Aangezien in 

leesgezelschappen jaarlijks hoogstens enkele tientallen boeken en 

tijdschriften circuleren en elk lid in staat wordt gesteld om in een jaar tijd 

de recent gekochte lectuur te lezen, is het eerder te verwachten dat de 

leden van leesgezelschappen niet hoofdzakelijk om kwantiteit gaat. 

 Als we de kritiek op leesgezelschappen, dat ze alleen ‘hetgeen 

dagelijks nieuw uitkomt’, vertalen in een mogelijke voorkeur voor recent 

verschenen lectuur, dan lijken de critici gelijk te hebben. Verreweg de 

meeste lectuur die in of rond 1823 wordt aangeschaft, is verschenen in 

1823, 1822 of 1821. Daaruit is echter niet direct op te maken dat de leden 

van leesgezelschappen deze lectuur kopen omdát het recente uitgaven 

betreft. Zoals aangegeven op pagina’s 172, 174 en 175 komt de 

lectuurkeuze binnen leesgezelschappen immers bijzonder democratisch 

tot stand. Bovendien hebben veel leesgezelschappen abonnementen op 

diverse tijdschriften waarin recent verschenen lectuur wordt 

gerecenseerd en heeft een deel van de leesgezelschappen, mogelijk de 

helft, zelfs een abonnement op de Naamlijst van Saakes. Het ligt dus voor 

de hand dat de leden van leesgezelschappen goed op de hoogte zijn van 

de ontwikkelingen van het boekenaanbod en daarin een beredeneerde 

keuze maken. De hoge mate van recent verschenen lectuur in de totale 

aanschaf duidt dan op een voorkeur voor actualiteit en op een mogelijke 

belangstelling om op de hoogte te blijven van de nieuwste 

ontwikkelingen waarover wordt geschreven. 

 

V.5.5 Aanschafkosten 

Als leesgezelschappen bij de aanschaf van lectuur meer letten op de 

hoeveelheid boeken dan op de inhoud daarvan, dan ligt het in de lijn der 

verwachting dat de leden van leesgezelschappen bij boekhandelaren een 

zo gunstig mogelijke prijs voor hun aankopen proberen te bedingen. Ze 

zullen in dat geval voor goedkope lectuur kiezen, wellicht tegen een 

gereduceerde prijs in het geval van gecombineerde aankopen. Wat dat 

betreft is het ook van belang te wijzen op het toenemende belang van de 

second-hand handel in boeken en het aanbieden van boeken in 
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aantrekkelijke, goedkope pakketten.139 Als wordt gekeken naar de 

actuele aanschaf van leesgezelschappen, zoals in de vorige paragraaf is 

beschreven, dan geeft dat aanleiding te denken dat het met de eventuele 

pakketverkoop van winkeldochters aan leesgezelschappen wel meevalt. 

 Om na te gaan in hoeverre de leden van leesgezelschappen 

boeken tegen een gereduceerde prijs afnemen, zijn in Bijlage IX de 

originele winkelprijs op basis van de bibliografie van Saalmink en de 

prijs opgenomen waartegen de leesgezelschappen uiteindelijk hun 

lectuur kopen. Als er in de bewaard gebleven archiefstukken informatie 

over is te vinden, is ook opgenomen voor welke prijs leden op de 

jaarlijkse veiling uiteindelijk de lectuur kopen. 

 De leden van het leesgezelschap in Barneveld kopen hun boeken 

en tijdschriften bij De Erven Gartman in Amsterdam. Blijkbaar weten ze 

daar af en toe korting te bedingen op hun aankopen. De drie delen van 

Oordeelkundige geschiedenis der Spaansche inquisitie van J.A. Llorente 

kosten veertien gulden, maar in Barneveld hoeven ze slechts vier gulden 

en zestien stuivers te betalen.140 

In het leesgezelschap van de Ring Dordrecht wordt Bezwaren 

tegen den geest der eeuw van Isaäc da Costa voor vier stuivers minder 

dan de winkelprijs gekocht. Ook kopen zij Institutio interpretis Veteris 

Testamenti van Jean Henri Pareau voor een gulden minder.141 Het is 

mogelijk dat in dat jaar, als de aanklacht van Isaäc da Costa veel reacties 

in de vorm van publicaties oproept – waarvan er meerdere worden 

aangeschaft door het leesgezelschap – de boeken iets goedkoper kunnen 

worden aangeschaft omdát het leesgezelschap investeert in deze 

polemiek. De korting voor het boek van Pareau lijkt echter uitzonderlijk. 

 Van alle boeken in 1823 worden gekocht door de leden van het 

leesgezelschap van godsdienstige geschriften in Leeuwarden valt de 

aanschafprijs van één titel op: De oosterlingen van vroegen en lateren 

tijd van E.F.K. Rosenmüller. Het boek verschijnt in vier delen, waarvan 

in 1823 het leesgezelschap in Leeuwarden er drie koopt. De prijs voor de 

                                                 
139 Lisa Kuitert, ‘De second-hand handel. Een doorbraak op het gebied van goedkope 

literatuur’, in: De negentiende eeuw 15 (1991), 190-191, 193-195. 
140 Gemeentearchief Barneveld; Archief van het leesgezelschap te Barneveld, 1806-

1862; Register van notulen 1807 – 1859. 
141 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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vier delen is ƒ12.00.0. Voor de drie delen betalen de leden ƒ8.16.0.142 

Als we ervan uitgaan dat de delen evenredig geprijsd zouden zijn, dan 

hebben ze een korting van ontvangen van vier stuivers. 

 Bij het leesgezelschap in Leens zijn er meer opvallende 

verschillende tussen de winkelprijs en de aanschafprijs. Oorkonden uit 

de gedenkschriften van het strafregt, en uit die der menschelijke 

misstappen van J.B. Christemeijer uit 1820 kopen ze met twaalf stuivers 

korting. Herinneringen uit mijne reize door Zweden van Christian 

Molbech uit 1819, zowel tweede als het derde deel, kopen ze met – naar 

het lijkt – vier stuivers korting per stuk. Nog een werk van Christemeijer, 

Verscheidenheden uit 1821, kopen ze in Leens eveneens voor twaalf 

stuivers minder dan de in de Naamlijst van Saakes aangegeven 

verkoopprijs. Een grote korting lijken ze te krijgen op Reize naar 

Surinamen van Albert von Sack uit 1821. Deze titel, bestaande uit drie 

delen, kost volgens de Naamlijst ƒ5.18.0, maar in Leens kopen ze het 

volledige werk voor ƒ4.10.0. Reis naar de Levant van L.N.P.A. de Forbin 

uit 1821 komt in hun handen voor twee stuivers minder dan de 

verkoopprijs. Voor telkens zes stuivers onder de verkoopprijs kopen ze 

twee delen van Lektuur voor alle standen uit 1822. Diezelfde korting 

krijgen ze voor de twee delen van Waarnemingen op reizen in en buiten 

Duitschland van A.H. Niemeyer, die verschijnen tussen 1821 en 1827. 

Voor maar liefst drie guldens goedkoper krijgen ze Napoleon in 

ballingschap van Barry Edward O’Meara, gepubliceerd in 1822-1823, in 

handen. Het eerste deel van De Egyptische tooverstaf van Willem Kist 

uit 1822 kopen ze voor twee stuivers onder de winkelprijs. Twee delen 

van G. Belzoni’s Reizen in Egypte en Nubië uit 1821-1823 krijgen ze 

voor veertig cent minder dan de winkelprijs. Bijna 70 cent korting krijgen 

ze op de aanschaf van een deel van Ontdekkingsreis in de Zuidzee van 

Otto von Kotzebue uit 1822.  

Maar de leden in Leens krijgen niet enkel lectuur in handen onder 

de verkoopprijs. De delen van E.A.W. von Zimmerman’s De aarde en 

hare bewoners uit verschillende jaren, worden per stuk voor ongeveer 

zes cent méér aangeschaft, in vergelijking met de prijs van ƒ67,25 voor 

de volledige set van negentien delen. Het kan zo zijn dat de volledige set 

                                                 
142 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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tegen een relatief goedkopere prijs wordt aangeboden, waardoor de 

jaarlijkse aanschaf van delen uiteindelijk duurder uitvalt. Bloedige 

tafereelen van Jan de Quack uit 1821 kost voor de leden van het 

leesgezelschap uit Leens twee stuivers méér dan de winkelprijs. De leden 

betalen naar verhouding twaalf cent teveel voor het eerste deel van 

Redevoeringen en verhandelingen van Rinse Klaases Koopmans uit 

1819.143 

 Bij ‘Voor Wetenschap en Deugd’ uit Steenbergen zijn er minder 

verschillen tussen winkelprijs en aanschafprijs. Brieven aan jongelingen 

van Johann Caspar Lavater uit 1820 kopen ze met twee stuivers korting. 

Het eerste deel van Museum van beroemde protestanten van G.T. Doin 

uit 1823 kost daarentegen één gulden en tien stuivers méér dan op basis 

van de prijs voor twee delen te verwachten is. Een deel van Zedelijke 

verhalen uit den Bijbel van Fenna Mastenbroek uit 1822-1824 kopen ze 

voor één gulden en twaalf stuivers minder dan de helft van de 

winkelprijs, die voor twee delen geldt.144 

 Aan de hand van de verschillen tussen de winkelprijs en de prijs 

die leden betalen op de jaarlijkse boekenveilingen in Alkmaar en in ’s-

Hertogenbosch is af te leiden dat boeken tussen de 50% en 30% minder 

kosten nadat ze circuleren in een leesgezelschap.145 

 Er zijn op basis van de beschikbare gegevens geen 

regelmatigheden te ontdekken in de kortingen die de leesgezelschappen 

in sommige gevallen krijgen of mogelijk hebben weten te bepleiten. 

Evenmin is het duidelijk waarom er voor een klein deel van de 

aangeschafte lectuur méér is betaald dan de in de Naamlijst 

aangekondigde verkoopprijs. Het valt wél op dat er relatief veel 

verschillen bestaan tussen de winkelprijs en de aanschafprijs die de leden 

van het leesgezelschap in Leens voor hun boeken betalen. Klaarblijkelijk 

kopen zij hun lectuur bij een boekhandelaar die, om wat voor reden dan 

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

1803 – 1827. 
144 Het Markiezenhof Historisch Centrum; 949 Archief van het Leesgezelschap Voor 

Wetenschap en Deugd te Steenbergen; 3 Notulen van de vergaderingen 1809 – 1832 
145 Regionaal Archief Alkmaar; 10.6.7.014 Archief van het Leesgezelschap Leeslust 

Baart Kunde te Alkmaar; 4 Notulen augustus 1809 – mei 1827, 5 Notulen augustus 

1827 – februari 1838; 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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ook, de oorspronkelijke verkoopprijzen minder strikt hanteert dan zijn 

collega’s in andere delen van het land. 

 

 

V.6 Conclusie 

Hoewel er aanzienlijke hoeveelheden teksten die op enige wijze als 

vaderlandslievend of nationaal te kenmerken zijn beschikbaar zijn, gaat 

de voorkeur van leesgezelschappen hier niet naar uit. In Noord-

Nederlandse leesgezelschappen in het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden lijkt op het eerste gezicht vooral sprake te zijn van weinig 

aandacht voor het eigen land. Misschien komt het onderwerp daarom 

juist opvallend veel voor in de toenmalige tijdschriften en recensies; 

misschien proberen de Nederlandse intellectuelen het publieke debat die 

kant op te sturen zodat vaderlandsliefde wordt gestimuleerd en hopen ze 

door nationale lectuur te bespreken dit ook aantrekkelijker te maken voor 

een groter publiek. 

 De leden van leesgezelschappen hebben zich te houden aan een 

aantal regels: sommige onderwerpen zijn uit den boze. Soms mogen 

boeken niet in delen worden aangeschaft, hoewel uit de bewaard 

gebleven archieven van leesgezelschappen, waarvan met betrekking tot 

de lectuuraanschaf in 1823 in Bijlage IX een deel is opgenomen, blijkt 

dat dat geen universele regel is. Ook mag er volgens veel reglementen 

geen lectuur worden aangeschaft die controverse en debat kan 

veroorzaken. Hoewel de lectuur die dat kan veroorzaken niet bij titel 

wordt genoemd, kunnen we op basis van de uiteindelijk gekochte lectuur 

tot een aardige indicatie komen wat hiermee wordt bedoeld. 

 Zo leest men weinig teksten waarin vaderlandse helden figureren. 

Boeken die in het algemeen raken aan nationale thematiek worden wel 

meer gelezen dan expliciet vaderlandslievende, maar dan nog blijft de 

omvang daarvan beperkt: uiteindelijk is nooit meer dan circa 15% van 

de lectuur in een leesgezelschap in meer of mindere mate als nationaal te 

bestempelen. Literatuuroverzichten en bloemlezingen van oude 

Nederlandse literatuur en nieuwe edities van oude Nederlandse werken 

kunnen ook amper op aandacht rekenen. Een typisch Nederlands geachte 

waarde als huiselijkheid, komt wel voor in lectuur die door 

leesgezelschappen is aangeschaft, maar dan toch vooral in vertaalde 

Duitse werken. 
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Wat men wel leest, is een aanzienlijke hoeveelheid reisverhalen 

en veel buitenlandse boeken in vertaling. Dat is niet per se anti-nationaal 

volgens critici. In positieve contemporaine kritiek wordt er zelfs op 

gewezen dat vertalingen een bijdrage kunnen leveren aan de 

ontwikkeling van de Nederlandse taal en cultuur. Vertalingen 

introduceren nuttige buitenlandse kennis, zeden en gewoonten. Ook 

werken ze volgens sommige tijdgenoten oordeel- en smaakbevorderend, 

omdat ze Nederlandse lezers met stijl en vormgeving van buitenlandse 

teksten laat kennismaken.146 N.G. van Kampen schrijft hierover 

bijvoorbeeld: 

 

Oneindig beter, dit bekennen wij, zou eene voortreffelijke 

Vertaling van een’ uitmuntenden Schrijver der Oudheid, als 

antwoord ingezonden, aan de bedoeling der vrage voldoen; zij 

zou door een voorbeeld toonen, niet alleen hoe men had over te 

zetten, maar ook welke onbekende goudmijnen voor hoofd en 

hart er nog in de Schriften der Ouden voor het groote Publiek 

bedolven liggen, en dus tevens de nuttigheid der Vertalingen 

betoogen.147 

 

De lectuurkeuze in Nederlandse leesgezelschappen wijst op een wens om 

kennis te nemen van andere culturen, een ontwikkeling die al in de 

achttiende eeuw begint. De intelligentsia ontwikkelt dan ‘an interest in 

knowing about other peoples, their manners and culture, and their 

“national” character’.148 Dit sluit aan bij de constatering van Mathijsen 

dat vaderlandsliefde in de letteren wordt gestimuleerd door de 

vergelijking met het buitenland aan te gaan.149 In die zin zou er sprake 

kunnen zijn van een open, wereldburgerlijke houding. 

                                                 
146 Korpel, In Nederduitsch gewaad, 9-10. 
147 Korpel, In Nederduitsch gewaad, 127; N.G. van Kampen, ‘Over de nuttigheid der 

vertalingen van de geschriften der oude Grieken en Romeinen, in ’t Nederduitsch, en 

over de wijze op welke die vertalingen behoren vervaardigd te zijn’, in: Letter- en 

oudheidkundige verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der 

Wetenschappen te Haarlem, Haarlem 1815, 55-56. 
148 Otto Dann, ‘The Invention of National Languages’ in: Tim Blanning en Hagen 

Schulze red., Unity and Diversity in European Culture c. 1800, Oxford 2006, 121. 
149 Mathijsen, ‘De paradox van het international nationalisme’, 49. 
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Toch is het ook mogelijk dat veel buitenlands werk in vertaling 

wordt gelezen vanwege de beperkte omvang van de oorspronkelijk-

Nederlandse romanproductie. De tijdschriften die immers het meeste 

worden aangeschaft in leesgezelschappen, zoals de Vaderlandsche 

letter-oefeningen en De star, later De vriend des vaderlands, hebben 

onmiskenbaar een vaderlandslievende toon. Ook kan het zo zijn dat de 

leden van leesgezelschappen proberen zoveel als mogelijk pas 

verschenen lectuur te lezen – al dan niet met een korting op de prijs. De 

meeste boeken die zij aanschaffen zijn immers verschenen in de 

voorgaande drie jaren. Toch wijst het feit dat in veel leesgezelschappen 

een abonnement is genomen op de Naamlijst van Saakes erop dat de 

leden niet lukraak pas verschenen lectuur kopen: ze zijn goed op de 

hoogte van het actuele aanbod. 

We kunnen natuurlijk niet letterlijk in de hoofden van de leden 

van de leesgezelschappen kijken, maar op basis van de lectuuraanschaf 

van leesgezelschappen lijkt hun keuze in boeken en tijdschriften eerder 

tot stand te komen door de wens naar lezen voor het vermaak, dan door 

een expliciet gecultiveerde visie op het wereldburgerschap of de wens 

om dankzij een vergelijking met buitenlandse zeden en gewoonten tot 

een betere nationale burger te worden.


