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ls voorzitter Koopmans uit Oude Bildtzijl in 1842 terugkijkt 

op de voorbije decennia, dan ziet hij een leesgezelschap 

waarvan de leden een paar duidelijke doelen voor ogen 

hebben: kennis en ontwikkeling. Maar dat is volgens 

Koopmans niet enkel te bereiken door boeken en tijdschriften 

te lezen. Juist de deelname aan een leesgezelschap kan op 

zichzelf al bijdragen aan het ontwikkelen van sociale omgang 

en aan het aanleren van een houding die waardevol is voor de 

samenleving in het geheel. En in die samenleving draait het in de 

decennia daaraan voorafgaand om de liefde voor het vaderland.1 In deze 

studie heb ik geprobeerd een antwoord te geven op de vraag wat de 

Noord-Nederlandse lezers in de onrustige periode van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden, tussen 1815 en 1830, voor lectuur kiezen. 

Laat de lectuuraanschaf, zoals blijkt uit de lijsten van leesgezelschappen, 

trends of voorkeuren zien? 

De Noord-Nederlandse leesgezelschappen zijn onderdeel van een 

opbloeiend, hoofdzakelijk West-Europees fenomeen: vrijwillige 

leesinstituties. Vanaf 1800 tot 1850 lijkt de manier waarop deze 

leesinstituties in West-Europa fungeren steeds meer een uitdrukking te 

zijn van een maatschappelijke ontwikkeling richting democratisering. 

Nederland, zoals we hebben kunnen zien, vormt op dat patroon geen 

uitzondering. Hoewel de grondbeginselen voor democratische omgang 

in de achttiende eeuw al aanwezig zijn, worden ze door de toenemende 

verspreiding van leesinstituties toegankelijker voor meer mensen, niet in 

de laatste plaats ook voor mensen lager in de sociale piramide. Het is dus 

niet zo verbazingwekkend dat er in Noord-Nederlandse 

                                                 
1 Zo is het vermoeden althans, afgaande op de recente studies over vaderlandslievende 

literatuur in de vroege negentiende eeuw, van Jensen, Mathijsen, Petiet en Rock. 
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leesgezelschappen personen actief zijn die tot de lagere middenklassen 

behoren, zoals slagers, landbouwers, schoenmakers en smeden. 

In Engeland, Schotland en Duitsland worden in de negentiende 

eeuw steeds meer leesmusea opgericht, terwijl in Nederland het aantal 

leesgezelschappen een vlucht neemt. Wellicht dat in Nederland het aantal 

leesgezelschappen zo hoog is, omdat er minder stedelijke centra zijn en 

men de behoefte aan lectuur dus eenvoudiger kan bevredigen met behulp 

van een leesgezelschap. 

Over het algemeen functioneren leesgenootschappen in West-

Europa steeds meer als kanaal voor lectuur waarin kritiek wordt geuit op 

de autoriteiten – wat in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk tot 

censuurmaatregelen leidt – en rond 1848 fungeren in diverse landen de 

leesinstituties als heuse organisatiecentra voor revolutionairen. Het 

oorspronkelijke, eenvoudige doel om via een leesgenootschap op 

makkelijke wijze aan nuttige, actuele lectuur te komen boet gedurende 

de negentiende eeuw aan belang in, ook in Nederland. Dat is een 

mogelijke verklaring voor de toename van ‘triviale’ ontspanningslectuur, 

waarvan zoals we hebben gezien een aanzienlijke hoeveelheid wordt 

aangeschaft door de leesgezelschappen tussen 1815 en 1830. 

Tegelijkertijd is de deelname aan een dergelijk leesgenootschap op 

zichzelf steeds waardevoller: de oefening in democratische 

grondbeginselen neemt juist aan belang toe. Zo bezien zijn in de 

negentiende eeuw leesgezelschappen in toenemende mate te beschouwen 

als miniatuurdemocratieën. 

De emancipatie van de middenklassen en de oefening in 

democratische idealen gaan hand in hand in Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van aanwijsbare 

sturing door ervaren lezers: de lectuur wordt democratisch gekozen. Wat 

dat betreft is voorzichtig te concluderen dat de literaire socialisatie van 

de lagere middenklassen in Noord-Nederland verder is gevorderd dan tot 

op heden is aangenomen.2 De financiële bepalingen van de 

leesgezelschappen zorgen er verder voor dat het verloop van de 

vergaderingen en de individuele behandeling van de circulerende lectuur 

op gedisciplineerde wijze verlopen. Vrijwillige onderwerping aan de set 

                                                 
2 Volgens Kloek en Mijnhardt is er pas ná 1850 sprake van omvangrijke literaire 

socialisatie in Nederland, maar op basis van de praktijk in Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen tussen 1815 en 1830 behoeft dit beeld enige nuance. 
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van regels in een willekeurig leesgezelschap maakt het aannemelijk dat 

de leden daarvan hun lectuur daadwerkelijk lezen. Maar het kan ze 

evengoed enkel om die ‘democratische ervaring’ te doen zijn geweest. 

Hebben de leesgezelschappen bijgedragen aan de vorming van 

een zekere nationale eenheid in Noord-Nederland? Deze verenigingen 

treden met eventuele vaderlandslievende, nationale idealen niet 

nadrukkelijk naar buiten, maar door deelname aan een leesgezelschap 

kan men wel degelijk kennismaken met een gedeeld gevoel van 

verbroedering. 

De lectuuraanschaf van Noord-Nederlandse leesgezelschappen 

laat echter geen voorkeur zien voor expliciete ideologieën en, ondanks 

de verwachtingen, geen nadrukkelijke belangstelling voor nationale of 

vaderlandslievende thematiek. Hoewel bepaalde aspecten van wat wordt 

beschouwd als de typische, ideale vaderlander zeker via een omweg in 

de lectuurkeuze zijn te bespeuren, gaat het te ver om dit te karakteriseren 

als een bewuste, vanuit nationaal gevoel ontstane, keuze. Door expliciete 

thematiek te vermijden, sluiten de leden van Noord-Nederlandse 

leesgezelschappen met hun lectuurkeuze aan bij het algemene 

maatschappelijke verzoeningsdiscours, vanuit een nationale wens naar 

harmonie en rust. De keuze komt voor uit consensus en is en sociaal 

acceptabele keuze binnen de contouren van de leesgezelschappen. Dat 

kan maatschappelijke cohesie zeker bevorderen. In zekere zin kan de 

paradoxale keuze voor weinig nationale thematiek dus toch ook weer een 

vaderlandslievende keuze zijn. Het is evengoed mogelijk dat juist 

vanwege de geringe belangstelling voor vaderlandsliefde, intellectuelen 

en cultuurdragers dit onderwerp met behulp van lectuur extra op de 

agenda willen zetten door er aandacht aan te besteden in academische 

redevoeringen en in recensies in tijdschriften. En laten we ook bedenken 

dat schrijvers van nationale werken misschien júíst in de pen zijn 

geklommen om het zwakke vaderlandse vlammetje aan te wakkeren. 

Noord-Nederlandse leesgezelschappen hebben kennelijk geen 

lectuur met vaderlandse thema’s nodig om bij te dragen aan nationale 

eenheid. De wijze waarop ze zijn georganiseerd, bevordert de sociale 

cohesie en daarmee maatschappelijke, nationale samenhang onder de 

bevolking. De inzet van leesgezelschappen voor het landsbelang moet 

dan ook vooral worden gezocht in de democratische wijze van handelen 

binnen deze vrijwillige verenigingen. Illustratief daarvoor is de uitspraak 

van een lid van het leesgezelschap van Koopmans dat ‘de vergadering 
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hoofdzaak was, het lezen meer bijzaak’.3 Democratische idealen die 

bijdragen aan maatschappelijke consensus, gezamenlijke keuzes voor 

lectuur, wat zorg draagt voor het vermijden van conflict en debat, 

verstoken van nadrukkelijk vaderlandslievende onderwerpen; dat zijn de 

idealen die in de leesgezelschappen lijken te overheersen tussen 1815 en 

1830. 

De wijze waarop leesgezelschappen zijn georganiseerd vertoont 

dus de kenmerken van een civil society, een ‘lidmaatschaps’democratie. 

Leden maken zich de ‘spelregels’ van de democratie eigen in een 

netwerk van verenigingen.4 Burgerlijke zelfontplooiing en burgerlijke 

pre-politieke groepsemancipatie liggen in elkaars verlengde en zijn beide 

een uiting van verlichte ideeën. In de late achttiende- en vroege 

negentiende eeuw functioneren verenigingen als eenheidsbevorderende 

onderdelen van de Nederlandse samenleving. Ze dragen bij aan een open 

civil society met een public sphere, aan de verspreiding van verlichte 

ideeën, democratische praktijken en de ontwikkeling van een nationale 

identiteit.5 Het lijkt erop dat vanaf 1800 in leesinstituties de lectuur steeds 

meer ter ontspanning wordt gelezen en dat de feitelijke deelname aan de 

democratische organisatievorm belangrijker wordt geacht dan de kennis 

die men uit de boeken kan opdoen. Om democratische normen en 

waarden aan te leren en om nationale eenheid te bevorderen is lezen is 

wat dat betreft geen doel, maar een middel. Lezen ter ontspanning is zo 

beschouwd een secundair doel geweest. De geringe belangstelling voor 

nationale thematiek in leesgezelschappen moet in het verlengde van deze 

ontwikkeling worden gezocht: omdat tijdgenoten vooral belang hechten 

aan de déélname van leesgezelschappen en niet aan wat er wordt gelézen, 

is er nauwelijks naar boeken met serieuze onderwerpen is gezocht. 

Het feit dat leesgezelschappen – ogenschijnlijk conform de 

kritiek – veelal ‘hetgeen dagelijks nieuw uitkomt’ aanschaffen, is 

daarvoor eveneens een indicatie. Over het algemeen kopen de leden van 

de Noord-Nederlandse leesgezelschappen nauwelijks tot geen boeken 

die ouder dan drie jaar zijn. Dat zijn de boeken die op dat moment worden 

aangeprezen in tijdschriften en waar hen bij boekhandelaren mogelijk 

nadrukkelijk op is gewezen. Maar deze kennelijke voorkeur voor 

                                                 
3 Norder, Ledige uren nuttig besteed, 45. 
4 De Vries, ‘De roman Lidewijde’, 129-156. 
5 De Vries, ‘Voluntary Societies in the Netherlands’, 104. 
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actualiteit lijkt vooral een weloverwegen keuze te zijn. Juist omdat de 

leden van leesgezelschappen recensies van pas verschenen lectuur lezen 

in tijdschriften en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op de 

boekenmarkt dankzij een abonnement op de Naamlijst van Saakes, 

schaffen de leden van leesgezelschappen waarschijnlijk bewust nieuwe 

lectuur omdát ze helemaal ‘bij’ zijn met de Nederlandse boekproductie. 

Toch is het belangrijk op te merken dat niet alle 

leesgezelschappen over één kam geschoren kunnen worden. In sommige 

leesgezelschapen zal veel meer dan in andere sprake zijn geweest van 

lezen ter uitbreiding van kennis. In die leesgezelschappen zijn boeken 

over bijvoorbeeld andere culturen en andere landen vaker aangeschaft. 

Het is in dat opzicht belangrijk om te wijzen op de slimme manieren 

waarop uitgevers en boekhandelaren hun koopwaar hebben verkocht. In 

de vroege negentiende eeuw zoeken uitgevers en boekhandelaren, 

volgens de regels van de markt, naar maximalisatie of op z’n minst 

uitbreiding van hun inkomen. Het uitgeven van vertalingen, in veel 

gevallen van beproefde, succesvolle uitgaven uit het buitenland, ligt in 

een dergelijk economisch klimaat voor de hand. Zulke vertalingen 

kunnen dan goedkoop aan het lezende Nederlandse publiek worden 

aangeboden en het is begrijpelijk dat leden van leesgezelschappen, die 

wellicht minder in de inhoud van boeken dan in het lezen daarvan 

geïnteresseerd zijn, precies díé lectuur aanschaffen. Dat er in de meeste 

gevallen weinig tot geen verschil bestaat tussen de algemene 

verkoopprijs en de uiteindelijke prijs waarvoor de leden van 

leesgezelschappen hun lectuur aanschaffen, wijst erop dat er van sturing 

door boekhandelaren door het aanbieden van kortingen weinig sprake is 

geweest. 

Aan de andere kant moeten we alsnog de invloed van de 

uiteindelijk aangeschafte lectuur niet onderschatten, want de leden van 

leesgezelschappen lezen het natuurlijk wel. Zo krijgen duizenden tot 

tienduizenden Nederlanders teksten onder ogen die hen vér buiten de 

Nederlandse grenzen voert. Ook gaan ze dankzij die lectuur eeuwen 

terug in het verleden, maar krijgen ze ook beschouwingen over bijzonder 

actuele gebeurtenissen in de schoot geworpen, zoals watersnoden en het 

jubileum van de uitvinding van de boekdrukkunst. Of de keuze voor deze 

lectuur nu een bewuste of een onbewuste is geweest, ze zorgt er in ieder 

geval voor dat de grenzen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 

niet overeenkomen met letterkundige grenzen. In het verlengde daarvan 
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stellen de leesgezelschappen de leden dus ook in staat hun geestelijke 

grenzen buiten Noord-Nederland te zoeken. Hoewel het niet als ideaal 

wordt gecultiveerd, zijn in zekere mate deze grote hoeveelheid 

Nederlandse lezers toch te typeren als wereldburgers. En dat staat, zoals 

we hebben gezien, volstrekt niet op gespannen voet met de toenmalige 

maatschappelijke gang richting nationale eenheid. 

Voorzitter Koopmans uit Oude Bildtzijl typeert, achteraf 

bekeken, zijn leesgezelschap – gezien de democratische wijze van 

handelen, het streven naar consensus en harmonie en de sociale cohesie 

bevorderende praktijk – terecht als ‘als ’t ware een republiek in het 

klein’. Maar zijn typering gaat veel verder: het geheel van de leden van 

Noord-Nederlandse leesgezelschappen opereert, los van elkaar, 

verspreid door het land, overal op min of meer vergelijkbare wijze. In 

heel Noord-Nederland gaan tienduizenden mannen en soms ook 

vrouwen op democratische wijze met elkaar om, op harmonieuze wijze. 

De Noord-Nederlandse leesgezelschappen hebben simpelweg met hun 

bestaan een bijdrage geleverd aan nationale eenheid en waren 

gezamenlijk, feitelijk, een republiek in het klein. 


