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Woord vooraf 
 
Dit proefschrift is er toch gekomen. Velen hebben eraan getwijfeld, ikzelf niet in de 
laatste plaats. Mijn belangstelling voor literaire almanakken ontstond in mijn studietijd. 
De eerste kocht ik op 30 december 1976, een doorleefd exemplaar van de Nederland-
sche Muzen-Almanak voor 1826. Hij zou nog door vele andere gevolgd worden. Van de 
literaire almanakken sprak vooral het jaarboekje Aurora mij aan. Mooi uitgevoerd en 
met medewerkers die mij al bekend waren van hun eigen afzonderlijke publicaties. Het 
was dan ook aanvankelijk mijn bedoeling ‘iets’ met de Aurora te doen, een almanak die 
vanaf 1849 dertig jaar lang een belangrijke rol in het literaire leven speelde. Dat ‘iets’ 
concretiseerde ik tot een onderzoeksvoorstel en in 1988 werd prof. dr. W. van den 
Berg mijn promotor. Zijn promovendi troffen elkaar geregeld in de bijeenkomsten 
van de Montanusgroep waarin zij verslag deden van de stand van haar of zijn onder-
zoek. Van 1988 tot 2004 maakte ik er deel van uit maar van een promotie kwam het 
niet. Werk en andere bezigheden stonden te vaak in de weg. Een enkel artikel en een 
drietal onderzoeksverslagen voor de Montanusgroep, daar bleef het bij.  
   In 2004 nam prof. dr. M.T.C. Mathijsen-Verkooijen het stokje over. De Aurora ver-
dween naar de achtergrond. Bij het onderzoek naar de voorgeschiedenis van de Aurora 
was ik opnieuw met de Nederlandsche Muzen-Almanak in aanraking gekomen. Opnieuw, 
want mijn doctoraalscriptie was een editie van de brieven van de Rotterdamse dichter 
Jan van Harderwijk Rzn. aan Johannes Immerzeel Junior, de uitgever van de Neder-
landsche Muzen-Almanak. Professor Mathijsen had deze scriptie in de jaren 1978-1980 
begeleid en wij werden het er spoedig over eens dat ik mijn onderzoeksvraag zou toe-
spitsen op de Nederlandsche Muzen-Almanak. Een aangepaste vraagstelling was snel 
geformuleerd en ik kon aan de slag. Maar opnieuw: werk en andere bezigheden ston-
den te veel in de weg. Aan professor Mathijsen heeft het niet gelegen - zij bracht mijn 
onderzoek uiteindelijk op snelheid en hield het tempo erin - maar in 2015 moest ik 
toch op zoek naar een nieuwe promotor. Professor Mathijsen introduceerde mij bij 
prof. dr. J.T. Leerssen en onder hun begeleiding slaagde ik erin mijn proefschrift in 
2016 te voltooien.  
 
Aan velen ben ik dank verschuldigd. Mijn drie promotoren noemde ik hierboven al, 
maar ook de leden van de Montanusgroep mogen niet ongenoemd blijven. Zij be-
stookten mijn onderzoeksverslagen vaak met goed bruikbare kritiek. 
   Sommigen toonden niet alleen belangstelling maar gaven ook praktische ondersteu-
ning. Dr. B.P.M. Dongelmans promoveerde op de uitgever Johannes Immerzeel Juni-
or. Voor zijn onderzoek had hij de bewaard gebleven correspondentie aan Immerzeel 
volledig doorgenomen en alle brieven kort samengevat. Ik kreeg dat bestand van hem 
en ik heb deze toegang op de vele honderden brieven vaak gebruikt.  
   Het ontwerp van de eerste database waarin ik mijn almanakgegevens kwijt kon dank 
ik aan mijn helaas veel te vroeg overleden treinvriend Lex Lijsten. Met hem besprak ik 
de opzet en hij maakte er een goed bruikbare toepassing voor. Helaas veroudert soft-
ware na een paar jaar. Gelukkig kon ik voor de conversie naar een nieuw programma 
een beroep doen op mijn collega-archivaris Rob Huijbrecht. Dankzij Rob kwamen 
mijn vastgelopen bestanden weer tot leven. 



 

 

   Voor de correctie van de tekst ben ik veel dank verschuldigd aan Dick Welsink, mijn 
oudste studievriend, die drie versies van mijn proefschrift corrigeerde en aan dr. 
B.M.A. de Vries die haar scherpe blik over de voorlaatste versie liet gaan. 
   Arina Overkleeft was van groot belang voor de lay-out van mijn proefschrift. Ik kon 
rekenen op haar deskundige hulp bij het omzetten van het formaat van het boek en de 
afwerking van de illustraties. Daarnaast gaf zij nuttige tips over de tekstverzorging en 
ontwierp zij het omslag.  
   Voor hun altijd vriendelijke hulpvaardigheid bedank ik de medewerkers van de afde-
lingen Bijzondere Collecties van de Koninklijke Bibliotheek en de Universiteitsbiblio-
theken van Amsterdam en Leiden. Ook in het Nederlands Letterkundig Museum en 
Documentatiecentrum, de Bibliotheek Arnhem en de locatie Arnhem van de Rijn-
brinkgroep voelde ik mij altijd welkom. 
   Gedurende de bijna 28 jaar dat ik met dit proefschrift bezig ben geweest heb ik nog 
van veel anderen belangstelling ondervonden. Zij hebben recht op mijn dankbaarheid 
omdat zij er met hun vragen naar de stand van zaken voor gezorgd hebben dat ik 
zonder gezichtsverlies niet meer kon stoppen met mijn onderzoek. Ook mijn ouders 
mag ik niet vergeten te noemen, zij hebben de voltooiing van mijn onderzoek niet 
kunnen meemaken maar hebben altijd in de goede afloop geloofd. 
   Twee mensen hebben voor mij een speciale rol vervuld op het vakgebied. Dr. 
P.C.A. van Putte, mijn leraar Nederlands op de middelbare school, is er verantwoor-
delijk voor dat ik belangstelling kreeg voor de neerlandistiek, professor Mathijsen 
heeft ervoor gezorgd dat ik die belangstelling niet kwijt ben geraakt. De lessen van dr. 
van Putte waarin hij aan een klas H.B.S.-A-ers enthousiast over zijn promotieonder-
zoek naar Heijmen Dullaert vertelde maakten een diepe indruk op mij. Ik wist daar-
door wat ik wilde: Nederlands studeren. Het doet mij veel plezier dat hij het resultaat 
van mijn onderzoek kan lezen. De colleges van - toen nog - drs. Marita Mathijsen in 
de jaren zeventig hebben mij ervan weerhouden met de studie Nederlands te stoppen. 
Ik zocht tot dan toe tevergeefs naar onderwerpen die aansloten bij mijn belangstelling 
voor de negentiende eeuw. Marita bracht daar verandering in en gaf ook nog eens alle 
ruimte voor het soort onderzoek waar ik mij graag mee bezig hield. Uit onze gezamen-
lijke belangstelling voor de negentiende eeuw is in de loop der jaren een vriendschap 
ontstaan waar ik veel waarde aan hecht.  
 
   Het is gebruikelijk het voorwoord van een dissertatie te besluiten met een dank-
woord aan de partner van de promovendus. Ik sluit mij graag bij die gewoonte aan. 
Zonder de voortdurende steun en belangstelling van Bastienne had dit proefschrift 
nooit het licht gezien. Veel te veel uren hebben wij elkaars gezelschap moeten ontbe-
ren. Wanneer er gekozen moest worden tussen een plezierige gezamenlijke activiteit of 
mijn onderzoek koos ik vrijwel altijd voor het laatste en die keus werd door haar altijd 
als iets vanzelfsprekends geaccepteerd. Ik ben daar heel dankbaar voor. Ik verheug mij 
erop voortaan veel tijd samen te kunnen doorbrengen. 
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Inleiding 
 
Conflict om een almanak 
In het voorjaar van 1865 raakte de redactie van het tijdschrift De Gids in een crisis 
verzeild. Wat was er gebeurd? Redacteur Cd Busken Huet1 had het bestaan om Ko-
ningin Sophie2 sprekend op te voeren in een bespreking van het jaarboekje Aurora 
(AUR) voor 1865 en zij gaf daarin af op het niveau ervan. Literaire almanakken wer-
den wel vaker slecht besproken, maar de koningin negatieve uitspraken te laten doen 
over de stand van de Nederlandse poëzie ging te ver. Zowel Huet als de medeoprich-
ter van De Gids E.J. Potgieter3 zag zich genoodzaakt de redactie te verlaten om de 
toekomst van dit gerenommeerde tijdschrift niet in gevaar te brengen. Dit incident 
wordt breed uitgemeten in de literaire handboeken over deze periode. Daarmee is het 
een van de weinige keren dat er in de literaire geschiedschrijving aandacht besteed 
wordt aan het verschijnsel literaire almanak. Toch waren deze almanakken tientallen 
jaren een factor van betekenis in de literaire wereld. Vanaf hun opkomst kort na 1770 
werden zij opgenomen in het literaire veld, eerst nog aan de zijlijn, maar weldra als 
belangrijke actoren.4 Hele generaties dichters en schrijvers publiceerden erin en voor 
velen was het zelfs het medium waarin ze debuteerden. De kritiek van Huet verscheen 
op het moment dat er al heel wat literaire almanakken verdwenen waren en de invloed 
ervan tanende was. De Tachtigers, de nieuwe generatie dichters die rond 1880 op-
kwam, maakten korte metten met de almanakdichters.  
   Dat de literaire almanak als verschijnsel zo weinig beschreven is in de literaire ge-
schiedschrijving, ondanks de invloed die ervan uit is gegaan, heeft ongetwijfeld te 
maken met de overweldigende aanwezigheid van de Tachtigers in het literaire veld en 
hun minachting voor de poëzie van de oudere generatie. Met het verloren gaan van de 
belangstelling voor de voorgangers van Tachtig was het ook gedaan met de belang-
stelling voor het medium waarin veel van hun poëzie gepubliceerd was. De rol van de 
almanak was uitgespeeld in het literaire veld en dit zal er ook toe geleid hebben dat de 
literaire almanak maar zeer beperkt in de literatuurgeschiedschrijving aan bod is ge-
komen. Voor de literatuur van vóór Tachtig is er een inhaalslag gekomen sinds de 
jaren zeventig van de vorige eeuw, met studies over specifieke schrijvers, literaire kri-
tiek, genootschappen, tijdschriften, genres, literaire uitgevers, literaire series, literaire 
genderposities en canonvorming. Alle actoren van het literaire veld lijken wel aan de 
orde te zijn gekomen sinds de hernieuwde aandacht voor de negentiende eeuw. Over 
de almanak is er echter slechts op heel beperkt gebied iets gepubliceerd. Door deze 
studie wil ik de literaire almanak plaatsen in het literaire veld, waar hij tot heden nog 
geen aparte plaats heeft gekregen, en ik gebruik de Nederlandsche Muzen-Almanak 

                                                   
1 Conrad Busken Huet (1826-1886). Prozaschrijver, criticus en journalist, voormalig predikant. (Bio-
graphisch Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde (BWNZL), p. 377). [Voornaam aangepast 
aan de opgave in zijn geboorteakte, Haags Gemeentearchief, BS geboorten, 1826, aktenummer 1951] 
2 Sophia Frederika Mathilde prinses van Wurtemberg (1818-1877), sinds 1849 Koningin Sophie der 
Nederlanden door haar huwelijk met Koning Willem III. (Ditzhuyzen 2004, p. 234-235). 
3 Everhardus Johannes Potgieter (1808-1875). Handelsagent. (BWNZL, p. 622-623).  
4 Zie voor het literaire veld rond 1800 Dorleijn en Van Rees 2006, p.32. 
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(NMA), waarvan ik zal laten zien dat die de voornaamste is van de literaire almanak-
ken, als demonstratiemodel.  
 
De almanak in de eenentwintigste eeuw: Enkhuizer en Snoecks  
Nog steeds kunnen velen zich iets voorstellen bij het begrip almanak. Zij denken dan 
meestal aan de al meer dan 400 jaar bestaande Enkhuizer Almanak: een boekje in zak-
formaat dat, in weerwil van de lokale benaming, allerlei nuttige informatie over ker-
missen en jaarmarkten in heel Nederland bevat, met weervoorspellingen en huishoud-
tips en ook nog wat verstrooiende teksten, al dan niet in dichtvorm. Anderen kennen 
Snoecks almanak, een sinds 1924 bestaande literaire almanak voor Zuid en Noord waar-
in aandacht wordt besteed aan o.m. literatuur, kunst en toneel. Beide almanakken 
nemen een plaats in een lange traditie in. De Enkhuizer Almanak is een van de laatste 
overlevenden5 van de vele tientallen jaarboekjes met al dan niet betrouwbare prakti-
sche informatie en Snoecks almanak kan gezien worden als een moderne variant van de 
vooral in de negentiende eeuw zo populaire literaire almanak.  
 
Degenen die zich met negentiende-eeuwse literatuur bezighouden worden vroeg of 
laat geconfronteerd met literaire almanakken. Vaak is dit de NMA, een almanak waar-
aan veel Nederlandse dichters sinds 1819 jaarlijks een bijdrage leverden en waaraan 
door tijdgenoten vaak een standmeterrol werd toegekend. Het woord standmeter 
komt in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) niet voor maar het werd door de 
negentiende-eeuwse recensenten gebruikt om aan te geven in hoeverre een literaire 
almanak de stand van zaken op het gebied van de Nederlandse contemporaine poëzie 
weergaf. Hoe meer dichters van naam er aan een literaire almanak meewerkten, hoe 
beter die almanak de rol van standmeter vervulde. Inhoudelijke criteria waren hierbij 
veel minder belangrijk.  
 
De NMA was een succesvolle literaire almanak die al spoedig navolging kreeg van 
concurrerende almanakken die soms naast poëzie ook fictioneel proza opnamen. Tot 
diep in de jaren zeventig van de negentiende eeuw publiceerden tal van dichters en 
schrijvers in literaire almanakken. Al dan niet spontaan leverden ze steeds opnieuw 
hun bijdragen aan de onvermoeibare redacteurs die jaar op jaar weer een boekje moes-
ten vullen. Aanvankelijk stonden de literaire almanakken nog in hoog aanzien maar in 
de loop der jaren werden ze steeds vaker slachtoffer van harde kritiek. In het tijdsbe-
stek van iets meer dan een eeuw verwerden zij van een belangrijke actor tot een bekla-
genswaardige outcast die geen rol meer speelde in het literaire veld.6  

                                                   
5 Naast de Enkhuizer Almanak verschenen of verschijnen af en toe met de ‘nationale’ Enkhuizer vergelijk-
bare provinciale almanakken. Doorgaans zijn deze almanakken onvoldoende rendabel en wordt de publi-
catie na een paar jaar weer gestaakt. 
6 Een recensent kwalificeerde de Aurora-Muzenalmanak voor 1878 - na dit jaar werd de uitgave gestaakt - 
als een prachtalmanak zoals die in de goede oude tijd een uitstekend geschikt cadeau was om ter gelegen-
heid van Sint-Nicolaas of andere feestdagen aan de een of andere dame in wie men een meer dan gewoon 
belang stelde te geven. (Het Leeskabinet 1877, Bibliographisch Album, p. 225). 
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Definitie literaire almanak  
Wat maakt een almanak tot een literaire almanak? Het WNT geeft voor almanak de 
algemene omschrijving: 
  

Kalender of tijdwijzer, bevattende eene lijst der dagen van het jaar, 
met vermelding van de weekdagen, zons-op- en ondergangen, maan-
verwisselingen, zons- en maansverduisteringen, planetenstanden, 
kerkelijke en wereldlijke feestdagen, heiligendagen, marktdagen enz.; 
hetzij op één blad gedrukt, hetzij als jaarboekje, waarin – behalve de 
tijdwijzer – ook andere bijzonderheden van algemeen belang vermeld 
worden, als de vertrekuren van schuiten en vrachtwagens, de namen 
van overheidspersonen en beambten, mededeelingen voor kooplie-
den, landbouwers enz.; veelal met prentjes versierd en verrijkt met 
verzen, verhaaltjes of anekdoten als letterkundig bijwerk.7  

 
Voor de almanakken waarin het letterkundig bijwerk hoofdwerk is geworden hanteert 
het WNT de omschrijving: 
  

Jaarboekje, meest in sierlijken vorm, waarin wel nog de kalender met 
de noodige aanwijzingen voorkomt, maar dat toch eigenlijk en 
hoofdzakelijk bestemd is voor het letterkundig mengelwerk in dicht 
en ondicht.8 

 
Al enige decennia wordt in Nederland voor het identificeren van literaire almanakken 
de omschrijving “jaarlijks verschijnende periodiek met literaire bijdragen” gebruikt.9 
Deze definitie werd geformuleerd door Van Noort en Van Zonneveld, die een lijst 
van Nederlandse almanakken hebben samengesteld met het doel daarmee onderzoek 
te kunnen doen naar het voorkomen van literaire publicaties.10 Zij sluiten in hun defi-
nitie aan bij een onderzoek naar literaire tijdschriften van Mathijsen en Wiskerke.11 
Iedere almanak die ook maar één literair bedoelde bijdrage bevat wordt erdoor gedekt, 
zoals Mathijsen en Wiskerke ook elk tijdschrift dat literatuur bevat in hun lijst opne-
men. In het kader van mijn onderzoek is deze definitie echter niet bruikbaar, omdat ik 
verschillende almanakgenres wil onderscheiden. Mij gaat het om almanakken die het 
publiceren van letterkundige bijdragen als voornaamste doel hebben en hun plaats in 
het literaire veld, terwijl Van Noort en Van Zonneveld vooral een inventariserend doel 
hebben. 
   De Duitse almanakonderzoeker York-Gothart Mix heeft een definitie geformuleerd 
die almanakken met een incidentele literaire bijdrage volledig buitensluit: “eine jährlich 
erscheinende Gedichtsammlung, die das Ziel hat, einem breiten Publikum eine Auswahl 

                                                   
7 WNT II [1-2], kol. 219. 
8 WNT II [1-2], kol. 220-221. 
9 Van Wingerden en Van Zonneveld 1978, p. 14. 
10 De lijst van Van Noort en Van Zonneveld betreft de periode 1830-1839, de periode 1840-1849 werd 
door Van Wingerden en Van Zonneveld verzorgd. 
11 Mathijsen 1977 en Wiskerke en Mathijsen 1983. 
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bemerkenswerter, in der Regel unveröffentlicher Dichtungen in der Form eines poeti-
schen Vademecums für das kommende Jahr zur Lektüre vorzustellen.”12 Hij heeft het 
hierbij over muzenalmanakken, almanakken waarin geen proza voorkomt. De NMA, 
het onderwerp van deze studie, voldoet volledig aan de definitie van Mix.13 Er is ech-
ter een complicatie. Binnen de Duitse literaire jaarboeken van de negentiende eeuw 
wordt er een onderscheid gemaakt tussen muzenalmanakken, die alleen gedichten 
opnamen, en jaarboeken die naast poëzie ook fictioneel proza opnamen. Deze laatste 
vallen onder de categorie ‘literarisches Taschenbuch’. In Nederland wordt dit onder-
scheid niet zo gemaakt. De meeste almanakken die jaar in jaar uit in de algemeen-
culturele tijdschriften14 besproken werden bevatten naast de poëziebijdragen fictioneel 
proza.15 Eigenlijk kunnen die gezien worden als het Nederlandse equivalent van het 
Duitse ‘literarisches Taschenbuch’.16  
   Voor mijn onderzoek naar de Nederlandse literaire almanak had ik een definitie 
nodig die een overkoepelende beschrijving voor beide almanakvormen formuleert. Ik 
koos een omschrijving die recht doet aan almanakken die zich uitsluitend tot de 
‘schoone letteren’ beperken en definieer de ‘literaire almanak’ als een  
 

jaarboekje, al dan niet met een kalender, primair bestemd voor de 
publicatie van niet eerder verschenen poëzie en fictioneel proza.17 

 
Ik sluit daarmee aan bij de WNT-omschrijving van het “jaarboekje in sierlijken vorm” 
maar voeg er een beperking aan toe. Niet alle almanakken waarin poëzie en fictioneel 
proza is opgenomen kwamen voor mijn selectie in aanmerking. Provinciale en stede-
lijke almanakken en almanakken die bestemd waren voor specifieke doelgroepen zoals 
studenten, jongeren of vrijmetselaars en almanakken die zich richtten op verschillende 
soorten beroepsbeoefenaars liet ik buiten beschouwing. In deze, ook vaak fraai uitge-
voerde almanakken kunnen weliswaar gedichten of fictionele prozateksten opgeno-

                                                   
12 Mix 1987, p.36. 
13 Met uitzondering van de levensberichten van overleden dichters zijn er in de Nederlandsche Muzen-
Almanak (NMA) nooit prozabijdragen opgenomen. 
14 Zie voor de invulling van het begrip ‘algemeen-cultureel tijdschrift’ Johannes 1995, p.9. 
15 De Almanak aan Bevalligheid en Deugd gewijd (B&D) bevat sinds de jaargang 1822 uitsluitend poëziebijdra-
gen evenals de opvolger, het Jaarboekje aan Bevalligheid, Kunst en Deugd gewijd. (B&Dj) Andere almanakken 
die geen prozabijdragen opnemen zijn de Belgische Muzen-Almanak (BMA), de Miniatuur-almanak en Callio-
pe. Pas in de jaargang 1847, de laatste zelfstandige jaargang, wordt in de NMA één fictionele prozatekst 
opgenomen. Latere literaire almanakken waarin zowel proza als poëzie voorkomt voeren de naam muzen-
almanak als nadere aanduiding van de inhoud. De Vergeet-Mij-Niet die vanaf 1848 samengaat met de NMA 
voert deze ondertitel op de titelpagina tot de laatste editie van 1865, de Aurora voert dezelfde aanduiding 
van 1866 tot 1875 consequent op de band maar niet op de titelpagina. In de laatste twee jaargangen - 
1877 en 1878 - is de benaming muzen-almanak op het titelblad als ondertitel opgenomen maar van de 
band verdwenen.  
16 Buchkunstwerk mit einem breiten Spektrum des Inhalts und mit der Offenheit nicht nur für alle 
Gattungen der Literatur, sondern auch für die anderen Künste (…) PS Sozialgeschichte der Literaturen: Der 
europäische Buchmarkt der Gegenwart. Das Taschenbuch. 
http://homepage.univie.ac.at/ernst.grabovszki/wordpress/wp-content/uploads/Taschenbuch.doc. 
geraadpleegd 5-12-2013. 
17 Een keus voor de benaming ‘letterkundige almanak’ zou minder specifiek zijn: ten tijde van de almanak 
bestreek de letterkunde een breder terrein dan alleen de schone letteren. 

http://homepage.univie.ac.at/ernst.grabovszki/wordpress/wp-content/uploads/Taschenbuch.doc
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men zijn maar zij werden gekocht vanwege hun feitelijke informatie over zaken als 
markt- en kermisdagen, vertrektijden van schuiten, veren en diligences of voor de 
specifieke doelgroep bestemde informatie. Sommige van deze almanakken werden 
ook beoordeeld op hun didactische functie.18 Zij vielen in dit onderzoek af omdat zij 
niet primair bedoeld waren voor de publicatie van niet eerder verschenen poëzie of 
fictioneel proza.  
 
De Nederlandsche Muzen-Almanak 
De NMA is de eerste en meest expliciete exponent van de literaire almanak in Neder-
land. De voorlopers die sinds de jaren zeventig van de achttiende eeuw in Nederland 
begonnen te verschijnen worden ook wel als literaire almanakken beschouwd maar ze 
zijn dit toch in mindere mate. Almanakken als de Almanak voor Vrouwen door Vrouwen 
(VVdV), de Almanak voor het Verstand en Hart (V&H), de Almanach der Musen en Gratiën, 
aan Liefde, Vriendschap en Kunst gewijd (M&G) zijn alle nog voorzien van een flink in-
formatief gedeelte en concurreerden daarmee ook met tal van andere niet-literaire 
almanakken die dezelfde informatie geven. Het literaire bijwerk is letterlijk bijwerk en 
het is niet met zekerheid vast te stellen of een dergelijke almanak uitsluitend vanwege 
de literaire component werd aangeschaft. Dat laatste was wel het geval met de Duitse 
en Franse almanakken die de boekhandels in de maand december in krantenadverten-
ties aanboden. Als ze al voorzien waren van een informatief gedeelte – de meeste 
waren dat niet – dan was die informatie maar voor zeer weinige kopers van belang. De 
buitenlandse almanakken komen aan de orde in 2.2. 
 
De Rotterdamse boekhandelaar en uitgever Johannes Immerzeel Jr.19 zag in 1817 
ruimte voor een Nederlands equivalent van deze buitenlandse almanakken. Hij pre-
senteerde plannen voor een Nederlandse muzenalmanak die de strijd moest aanbinden 
met zowel binnen- als buitenlandse concurrentie. De Duitse en Franse almanakken 
werden goed verkocht en stonden in hoger aanzien dan de Nederlandse jaarboekjes. 
De laatste waren volgens Immerzeel maar weinig representatief voor de staat van de 
Nederlandse dicht- en letterkunde en uiterlijk en vormgeving lieten veel te wensen 
over: omslag, plaatjes en druk waren doorgaans inferieur. Hij formuleerde deze te-
kortkomingen zonder veel terughoudendheid in het prospectus waarin hij in februari 
1818 zijn plannen aankondigde.20 Opmerkelijk in het prospectus is de opgave van de 
namen van de dichters die hun medewerking hadden toegezegd. Dat was ongebruike-
lijk: in de bestaande literaire almanakken leverden de dichters hun bijdrage anoniem of 
lieten zij de lezer raden welke dichter er schuilde achter de initialen waarmee een bij-
drage ondertekend was.21  
   Immerzeel, zelf dichter, zocht de medewerking voor zijn almanak van Nederlands 
belangrijkste dichters. Om die over de streep te trekken schakelde hij de toonaange-

                                                   
18 Korevaart 2001, p. 148. 
19 Johannes Immerzeel Jr. (1776-1841) Voor biografische gegevens zie 3.1. 
20 Zie bijlage 2 voor het aan de boekhandel gestuurde prospectus, de tekst van het in de kranten gepubli-
ceerde prospectus wijkt hiervan nauwelijks af.  
21 Het vermelden van namen kan in verband gebracht worden met de toenemende status van literatuur, 
die meer en meer een apart genre gaat worden, los van geschiedenis en filosofie. 
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vende dichter Hendrik Tollens22 in als mederedacteur. Juist door diens naam kreeg hij 
de medewerking waar hij op uit was. Er dient zich hier een belangrijk omslagpunt aan: 
de literaire almanak begon zich te ontwikkelen tot een publicatiemedium voor poëzie 
van dichters die zich er niet voor schaamden hun bijdrage met hun naam te onderte-
kenen. Al direct na het verschijnen van de eerste jaargang constateerden de recensen-
ten: “Al onze dichters van den eersten rang en verscheiden andere van bekende talen-
ten, hebben hier meesterstukken geleverd, die hun tot groote eere verstrekken en 
hunnen verworven’ roem luisterrijk handhaven.”23 en “geen derzelve [jaarboekjes] kan 
zoovele beroemde namen opnoemen, als in den Muzen-Almanak onder de verschil-
lende bijdragen gevonden worden.”24 De NMA kreeg meteen status. Wie erin publi-
ceerde deed ertoe en de lezer kon de stand van zaken in de Nederlandse poëzie eraan 
aflezen. Deze impliciete standmeterrol werd zoals ik in hoofdstuk 8 zal aantonen ook 
in latere jaren vaak aan de NMA toebedeeld. In deze rol kan de NMA vergeleken 
worden met de ‘Tentoonstellingen van werken van levende meesters’, de jaarlijkse 
verkooptentoonstellingen die vanaf 1808 een beeld gaven van de productie van de 
Nederlandse schilders. Ook voor de tentoonstellingen werd geselecteerd, als een soort 
‘redacteur’ trad een commissie op.25  
 
Vraagstelling 
Het lijkt duidelijk dat literaire almanakken een belangrijke rol in het literaire veld ge-
speeld hebben. De functie van overdracht van literaire producten naar de lezer ligt 
voor de hand, maar er komt een andere rol bij sinds de ont-anonimisering van de 
bijdragen. Speelde de literaire almanak rond 1800 nog voornamelijk een rol in de ‘ma-
teriële productie’ van literatuur, vanaf het derde decennium van de negentiende eeuw 
ging hij ook een rol spelen bij de ‘symbolische productie’. De literaire almanak ging 
functioneren als smaakmaker. De redacteurs functioneerden als gatekeepers en aan 
zowel de literaire almanak zelf als aan de geselecteerde auteurs werd een zekere status 
toegekend.  
   Immerzeels almanak was de eerste literaire almanak waarin vrijwel alle bijdragers 
met hun eigen naam ondertekenden, dus zich als dichter bekend maakten. Dat was bij 
de oudere literaire almanakken niet gebruikelijk: hierin verschenen de bijdragen ano-
niem of ondertekend met initialen. De NMA werd in de algemeen-culturele tijdschrif-
ten bij herhaling opgevoerd als standmeter van de Nederlandse poëzie, de almanak 
die, beoordeeld naar het aantal meewerkende dichters van naam, een representatief 
beeld gaf van de contemporaine stand van zaken op het gebied van de Nederlandse 
poëzie. Maar was de standmeterrol voorbehouden aan specifiek déze almanak? Kon 
die rol ook door andere literaire almanakken vervuld worden? Ook in die almanakken 
werd immers, naast proza-verhalen en vaak nog een meer of minder uitgebreid infor-
matief gedeelte, poëzie opgenomen. Sinds de auteurs daarin eveneens hun bijdragen 
signeerden, konden ook de andere literaire almanakken een standmeterrol vervullen. 
 

                                                   
22 Hendrik Franciscus Tollens Caroluszoon (1780-1856). Verfhandelaar. (BWNZL, p. 788-789). 
23 Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak (LMWKS), 1818, I, p. 715. 
24 Algemeene Konst- en Letterbode (AKLB) I, 1819, p. 70. 
25 Zie over deze tentoonstellingen Hoogenboom 1993, p. 147-153. 
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Voor mijn onderzoek, dat zich beperkt tot de periode 1819-1840, de jaargangen waar-
in Immerzeel de NMA redigeerde, ga ik van een tweeledige vraagstelling uit.  
- Krijgt de literaire almanak in de loop van de negentiende eeuw een nieuwe rol in het 
literaire veld? 
- Kan binnen het genre van de literaire almanakken de NMA gelden als de belangrijk-
ste standmeter en krijgt hij daarmee de functie van ‘Tentoonstelling van werken van 
levende meesters’?  
 
Opbouw van het proefschrift 
In hoofdstuk 1 beschrijf ik de plaats die de literaire almanak in de literatuurgeschied-
schrijving heeft verworven waarbij ik tevens aandacht besteed aan recente publicaties 
die aan de literaire almanak gewijd zijn. 
   In hoofdstuk 2 komt de opkomst en ontwikkeling van de almanak aan de orde. Ik 
beschrijf de literaire almanak in het buitenland. waarbij ik de Zuidelijke Nederlanden, 
het huidige België, voor de periode vóór 1813 tot het buitenland reken. De literaire 
almanak in Nederland behandel ik in dit hoofdstuk tot 1819, het jaar waarin de NMA 
op het toneel verscheen. 
   In hoofdstuk 3 besteed ik uitgebreid aandacht aan de NMA. Hierbij wordt ingegaan 
op de wijze waarop Immerzeel zijn plannen voor een nieuwe literaire almanak tot 
uitvoering bracht, hoe het eerste medewerkersbestand tot stand kwam, hoe de redac-
teurs Immerzeel en Tollens oordeelden over de bijdragen en de medewerkers en hoe 
er op de nieuwe almanak werd gereageerd. In dit hoofdstuk leg ik ook de criteria vast 
waarmee ik de status van de contemporaine dichters bepaalde. Ten slotte stel ik vast 
of Immerzeel in deze eerste jaargang de toezeggingen uit zijn prospectus heeft waar-
gemaakt. 
   Hoofdstuk 4 is geheel gewijd aan het medewerkersbestand van de NMA. Ik geef aan 
op welke manieren een dichter NMA-medewerker kon worden en welke ontwikkelin-
gen er plaatsvonden binnen het medewerkersbestand. Ook besteed ik aandacht aan de 
dichters die niet in de NMA gepubliceerd hebben. 
   Het gaat in de NMA om de poëtische bijdragen, maar hij wordt ook beoordeeld op 
uiterlijke aspecten als bandje, druk, plaatjes, portretten en muziekstukjes terwijl de 
recensenten ook aan de levensberichten en – in mindere mate – aan de facsimile’s 
aandacht besteedden. Deze aspecten komen aan de orde in hoofdstuk 5.  
   In hoofdstuk 6 komt een aantal financiële aspecten met betrekking tot de NMA aan 
de orde. Immerzeel gaf de NMA niet alleen uit omdat hij zich zorgen maakte over de 
kwaliteit van de Nederlandse literaire almanakken maar hij wilde er ook geld mee ver-
dienen.  
Hoofdstuk 7 beschrijft de concurrentie. Immerzeels almanak bleek een succes te zijn 
en dit succes bracht navolging met zich mee. Welke andere literaire almanakken waren 
er in de periode 1819-1840 nog meer op de markt en hoe verhielden zij zich tot de 
NMA?  
   In hoofdstuk 8 beschrijf ik hoe de contemporaine kritiek zich uitsprak over de 
standmeterrol van de NMA. Ik beantwoord hier tevens het eerste deel van mijn vraag-
stelling: krijgt de literaire almanak in de loop van de negentiende eeuw een nieuwe rol 
in het literaire veld? 
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De standmeterrol van de NMA stel ik in hoofdstuk 9 vast met behulp van de gege-
vens die ik verzameld heb over de positie van de contemporaine dichters en hun aan-
deel in de NMA. Ook van de andere literaire almanakken wordt vastgesteld in hoever-
re zij een standmeterrol vervuld hebben. In dit hoofdstuk beantwoord ik het tweede 
deel van mijn vraagstelling: Kan binnen het genre van de literaire almanakken de 
NMA gelden als de belangrijkste standmeter en krijgt hij daarmee de functie van ‘Ten-
toonstelling van Levende Meesters’?  
   Het proefschrift eindigt met een samenvatting. 
 
Werkwijze 
Na het formuleren van de definitie voor de literaire almanak stelde ik met behulp van 
literatuuronderzoek eerst vast welke positie de literaire almanak in de literatuurge-
schiedschrijving inneemt. De geschiedenis van de literaire almanak in het buitenland 
beschreef ik met behulp van internationale studies over dit onderwerp. Ik beperkte mij 
daarbij tot de landen die de meeste invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse 
literaire almanak gehad hebben, Frankrijk, de Duitstalige landen en – in mindere ma-
te – Engeland. Ook besteedde ik aandacht aan de Zuidelijke Nederlanden, het huidige 
België dat gedurende een deel van de door mij onderzochte periode deel uitmaakte 
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Daarna heb ik mij gericht op het ont-
staan en de geschiedenis van de voorlopers van de NMA. Hierover is weinig literatuur 
beschikbaar en er is ook geen compleet bibliografisch overzicht van welke almanakken 
er zoal verschenen zijn.26 Om zowel de voorlopers van de literaire almanak als de 
tijdgenoten van de NMA op te sporen heb ik de bibliografische bestanden doorzocht 
die voor de periode 1760-1840 beschikbaar zijn. Ik maakte daarbij vooral gebruik van 
digitale bronnen. Deze zijn systematisch goed doorzoekbaar terwijl zo nodig meteen 
exemplaren van de gevonden titels getraceerd kunnen worden. Gedrukte bronnen -
met als belangrijkste de gefotokopieerde kaartcatalogus van Jacobsen Jensen27, de 
bibliografieën van Saakes28, Saalmink29 en Brinkman 30 – bieden deze mogelijkheden in 
mindere mate of geheel niet omdat in deze laatste drie niet alle opgenomen almanak-
ken als literaire almanakken herkenbaar zijn. Voor de periode 1760-1800 heb ik de 
STCN (Short Title Catalogue Netherlands) geraadpleegd. In dit bestand is het over-
grote deel van de afzonderlijke vóór 1800 verschenen publicaties opgenomen die in 
een aantal gevallen ook digitaal raadpleegbaar zijn.31 Voor de periode 1800-1840 heb 
ik Picarta gebruikt, de nationale catalogus waarbij een groot aantal bibliotheken is 

                                                   
26 Van Noort en Van Zonneveld 1978 en Van Wingerden en Van Zonneveld 1979 geven gezamenlijk een 
overzicht over de periode 1830-1849. Een bruikbaar hulpmiddel is ook catalogus 100, The Childrens World 
of Learning, deel 5 van Forum Antiquarian Booksellers. Deze verkoopcatalogus geeft in het onderdeel 
‘almanacs’ bij de bijna 500 opgenomen nummers uitgebreide informatie over de inhoud van de aangebo-
den almanakken. 
27 Jacobsen Jensen 1975.  
28 Saakes: Naamlijst van Nederduitsche Boeken, als mede van Fransche en Latijnsche werken, Oratien, Dissertatien, 
Konstprenten, Pourtraitten, Landkaarten, enz. gedurende de jaren 1790-1832 in ons Vaderland uitgekomen. 
29 Saalmink 1993. 
30 Brinkman 1858. 
31 Helaas is een 100%-dekking binnen de STCN nog niet gerealiseerd. Zie Verkruijsse 2009, p. 48. Ik heb 
geen onderzoek gedaan naar materiaal in de niet in de STCN beschreven collecties.  
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aangesloten. De STCN leverde ruim 1600 treffers op, Picarta bijna 180032. Hieronder 
vielen weliswaar ook dubbele vermeldingen en titelbeschrijvingen van losse jaargangen 
maar het bleef om grote aantallen gaan.33  
   Deze grote hoeveelheid treffers geeft aan dat er veel almanakken in deze periodes in 
omloop zijn geweest maar duidelijk is dat voor dit onderzoek een andere selectieme-
thode bedacht moest worden. Uit het enorme corpus van almanakken moest ik diege-
ne selecteren die in de tijd zelf als toonaangevend beschouwd werden. Recensies in de 
algemeen-culturele tijdschriften leken daarvoor een bruikbare ingang, want een redac-
tie selecteert ook uit een groot aanbod en legt daarbij eigentijdse normen aan.34 Voor 
de achttiende eeuw leverde het raadplegen van algemeen-culturele tijdschriften echter 
niets op, almanakken werden er nog niet in besproken.35 Dankzij het STCN-
onderzoek beschikte ik wel over een groot aantal achttiende-eeuwse almanaktitels en 
hieruit kon ik titels kiezen die op een literaire inhoud zouden kunnen wijzen. De op 
die manier gevonden almanakken heb ik vervolgens inhoudelijk bekeken.36 Wanneer 
zij inderdaad als voorlopers van de literaire almanakken beschouwd konden worden 
verwerkte ik ze in het hoofdstuk over de voorlopers van de NMA. 
   Rond 1800 verschenen de eerste besprekingen van almanakken in algemeen-
culturele tijdschriften. Uit die recensies werd meestal snel duidelijk of de besproken 
almanak tot de voorlopers van de literaire almanakken gerekend kon worden. Vaak  
had ik deze almanakken overigens al met behulp van de hierboven genoemde aanpak 
getraceerd.  
   Voor de periode na 1813 gebruikte ik uiteindelijk uitsluitend de recensies in de al-
gemeen-culturele tijdschriften.37 Deze methode bleek goed bruikbaar voor de jaren 
1819-1840, de periode waarin de NMA onder het redacteurschap van Immerzeel ver-
scheen.38 De recensies in de algemeen-culturele tijdschriften gebruikte ik tevens om 

                                                   
32 Hieronder ruim 300 die buiten de in de zoekvraag opgegeven periode 1800-1847 vielen. 
33 Ik zocht geavanceerd op ‘almana’ in de titelwoorden en op almanakken en jaarboeken in de onder-
werpstrefwoorden. 
34 Ik selecteerde de tijdschriften op basis van voorkennis, een zoekopdracht in Picarta, Johannes 1995, 
Mathijsen 1977 en Wiskerke en Mathijsen 1983 en raadpleegde vervolgens de voor deze periode beschik-
bare jaargangen van de Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen, Algemeene Konst- en Letterbode, Boekzaal der 
Geleerde Wereld, Hedendaagsche Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak, Hedendaagsche Vader-
landsche Letter-oefeningen, Nederlandsche Bibliotheek (…), Nieuwe Algemene Konst- en Letterbode, Nieuwe Nederland-
sche Bibliotheek (…), Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak, Nieuwe Vaderlandsche 
Letter-oefeningen, Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak en Vaderlandsche Letteroefeningen. 
35 Een uitzondering is de bespreking in 1770 van een twaalftal almanakken in het spectatoriale weekblad 
De Denker. In een tweetal afleveringen beschrijft Juliana Deugdlief hoe zij erin geslaagd is een huwelijks-
kandidaat te selecteren door hun karakters af te leiden uit de inhoud van de verschillende almanakken die 
zij haar dat jaar geschonken hadden. Geen van deze almanakken was literair. (De Denker, nr. 370 (29 
januari 1770) en 371 (5 februari 1770), p. 33-48. Geraadpleegd in DBNL, 25 maart 2013). 
36 Veel achttiende-eeuws materiaal is inmiddels gedigitaliseerd en daardoor gemakkelijk beschikbaar. Nog 
niet gedigitaliseerde titels bekeek ik in een in Picarta of in de STCN opgegeven bibliotheekcollectie.  
37 Almanakken die niet in deze tijdschriften besproken worden zijn hoogstwaarschijnlijk niet van belang 
al kan het natuurlijk ook zo zijn dat hun uitgevers niet de moeite namen deze almanakken ter recensie op 
te sturen. 
38 Ik selecteerde deze tijdschriften op basis van voorkennis en met behulp van Johannes 1995, Mathijsen 
1977 en Wiskerke en Mathijsen 1983 en raadpleegde vervolgens de voor deze periode beschikbare jaar-
gangen van het Algemeen Letterlievend Maandschrift, Algemeene Konst- en Letterbode, Amsterdamsch Letterlievend 
Maandschrift, Apollo. Tijdschrift voor de Beschaafde Stand, De Argus (Brussel), Argus (Rotterdam), Bijdragen tot Boe-
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vast te stellen in hoeverre de literaire almanak een nieuwe rol in het literaire veld ging 
spelen. 
 
Voor de beschrijving van het functioneren van de NMA waren de bewaard gebleven 
brieven aan Immerzeel een belangrijke bron.39 Niet alleen was hieruit de ontstaansge-
schiedenis van de NMA goed te reconstrueren, ook oordelen van en over medewer-
kers en de wijze waarop er met zowel die medewerkers als hun bijdragen werd omge-
gaan kwamen duidelijk tot uiting. Dergelijk materiaal was nauwelijks voorhanden voor 
de andere literaire almanakken. Hierdoor moest ik mij voor de beschrijving van die 
almanakken beperken tot de gegevens die ontleend konden worden aan de almanak-
ken zelf en de hierboven genoemde tijdschriften. Andere rijke bronnen waren de in 
Delpher beschikbare kranten en tijdschriften en het materiaal in de bibliotheek van de 
Koninklijke Vereniging van het Boekenvak.40 De beschrijvingen leveren dezelfde in-
formatie die de koper destijds tot zijn beschikking had om zijn keus te maken uit het 
aanbod aan literaire almanakken en maken een vergelijking met de NMA mogelijk. 
Naast de inhoudelijke aspecten zal hij zich ook hebben laten leiden door uiterlijke 
zaken als formaat en vormgeving en natuurlijk de prijs.  
 
Voor de veronderstelde standmeterrol van de NMA heb ik de hierboven genoemde 
tijdschriften onderzocht op uitspraken die deze veronderstelling bevestigen. Om uit-
spraken te kunnen doen over de standmeterrol van een almanak moest vastgesteld 
worden welke auteurs in de periode 1813-1840 binnen het literaire veld figureerden. 
Voor het door de literaire almanakken begrensde veld en voor het totale veld heb ik 
twee afzonderlijke databases aangemaakt.41 Een uitgebreide database bevat de gege-
vens met betrekking tot de inhoud van de geselecteerde literaire almanakken. Hierin 
zijn de namen van medewerkers te vinden, de titels van hun bijdragen en gegevens 
over illustraties en andere zaken die een almanak aantrekkelijk voor de koper moesten 
maken. De andere, eenvoudiger opgestelde database bevat de namen van de auteurs 
die in de periode 1815-1840 binnen de totale literaire wereld actief waren en daardoor 
in een aantal contemporaine algemeen-culturele tijdschriften als medewerker of als 
gerecenseerd auteur voorkwamen.42 De gecombineerde auteursgegevens van de beide 
databases gaven een antwoord geven op de vraag of – en in hoeverre – de NMA of 
een andere literaire almanak als de standmeter van de Nederlandse poëzie in de jaren 
1819-1840 beschouwd kan worden. 

                                                                                                                                 
ken- en Menschenkennis, Boekzaal der Geleerde Wereld, Drie-maandelijksch Tijdschrift, Euphonia, Europa, De Gids, 
Het Leeskabinet, Letterkundig Magazijn van Wetenschap, Kunst en Smaak, Mnemosyne, De Muzen, De Nederlandsche 
Mercurius, De Recensent, ook der Recensenten,Vaderlandsche Letteroefeningen, De Vriend der Waarheid en De Vriend 
des Vaderlands. 
39 Deze brieven worden voor het overgrote deel bewaard onder de signaturen 133C11 en 133C12 in de 
Koninklijke Bibliotheek. Met behulp van de Catalogus Epistolarum Neerlandicarum (CEN) traceerde ik 
de overige brieven aan Immerzeel en de brieven van Immerzeel. 
40 Deze bibliotheek is ondergebracht in de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. 
41 Voor de beschikbaarheid van de gegevens uit deze databases zie p. 271. Uitgewerkte gegevens zijn te 
vinden in de bijlagen 3-5, 11.1 en 11.2. 
42 Voor de database bewerkte ik dezelfde tijdschriften die ik gebruikt had voor de identificatie van de 
titels van literaire almanakken (zie noot 38). 
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Hoofdstuk 1 De literaire almanak in de literatuurgeschiedschrijving   
 
Het is opvallend dat de literaire almanak nog steeds niet veel belangstelling heeft we-
ten te wekken bij literatuurhistorici, ondanks de grote veranderingen in de benadering 
van literaire geschiedenis sinds enige decennia die geleid hebben tot meer aandacht 
voor niet alleen auteurs en werken, maar ook voor het functioneren van literatuur, 
voor populaire genres, voor de verspreiding, kortom voor het hele literaire veld. De 
almanak heeft hiervan niet geprofiteerd. Mogelijk is een zekere onderbelichting in de 
literaire handboeken hiervan een oorzaak. Zonder al te veel in te gaan op hun achter-
grond en de motivatie die de verschillende geschiedschrijvers ertoe bracht de geschie-
denis van de Nederlandse literatuur geheel of gedeeltelijk te beschrijven of er een re-
presentatieve bloemlezing uit te kiezen43 onderzocht ik hoe in hun werk de literaire 
almanak onder de aandacht gebracht wordt. Schoolboeken – waarvan aangenomen 
mag worden dat ze veelal hun informatie aan een of meer van de hieronder behandel-
de werken ontleenden – zijn in dit onderzoek niet meegenomen.  
 
1.1 Vroege letterkundige geschiedschrijving 
Met de benoeming in 1797 aan de Leidse universiteit van de jonge predikant Matthijs 
Siegenbeek44 tot buitengewoon hoogleraar in de Nederlandse taal en welsprekendheid 
werd de neerlandistiek in de academische wereld geïntroduceerd. De overige universi-
teiten zouden in 1815 volgen, na de vereniging met België. Het was aanvankelijk een 
breed zowel als vaag vak dat alleen maar een propedeutische functie had voor de stu-
dies theologie, rechten of geneeskunde. Pas in 1876 zou neerlandistiek een afstudeer-
vak worden. Siegenbeek kon nog niet beschikken over literatuuroverzichten die hij 
voor zijn onderwijs kon gebruiken en legde zelf dictaten voor zijn colleges aan. Hier-
van is een viertal handschriften uit de periode 1801-1809 bewaard gebleven. De oud-
ste versie uit de jaren 1801, 1802 en 1803 draagt de titel ‘Lessen over de geschiedenis 
van de Nederlandse taal, dichtkunst en welsprekendheid’. In 1826 zou zijn op deze 
collegedictaten gebaseerde Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde het licht 
zien.45 Siegenbeek was overigens niet de eerste die een literatuurgeschiedenis vervaar-
digde, maar zijn geschiedschrijving sloot aan bij de al in de laatste decennia van de 
achttiende eeuw in de genootschapskringen opkomende behoefte aan de structurering 
van het literaire erfgoed. Vaderlandse auteurs uit vroegere tijden kregen een voor-
beeldfunctie en hun werk zou een inspiratiebron moeten opleveren voor de contem-
poraine dichters van wie het werk vaak benedenmaats werd gevonden. Dan moest het 
werk van die voorgangers echter wel bekend en beschikbaar zijn. Genootschappen 
schreven daarom prijsvragen uit voor het schrijven van literatuurgeschiedenissen. Een 
eerste prijsvraag van het Leidse letterkundig genootschap Kunst wordt door Arbeid 
Verkregen uit 1782 bleef onbekroond. Op de in 1789 door het Rotterdamse genoot-
schap Studium Scientiarum Genetrix uitgeschreven prijsvraag kwam wel een antwoord 
binnen. Door meningsverschillen tussen de auteur van het antwoord en het bestuur 

                                                   
43 Zie hiervoor Mathijsen 2004, p. 89-99 en Brom 1944. 
44 Matthijs Siegenbeek (1774-1854). Hoogleraar Nederlandse taal en welsprekendheid te Leiden. Auteur 
van het Woordenboek voor de Nederduitsche Spelling (1805). 
45 Van den Berg 1989, p. 320, 322. 
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van het genootschap werd deze inmiddels achterhaalde literatuurgeschiedenis pas in 
1832 gepubliceerd.46 Al in 1800 verschenen de Historische en letterkundige avondstonden 
van Hendrik van Wijn47, voormalig pensionaris van Brielle en Gouda en toekomstig 
Rijksarchivaris. Zijn werk beperkt zich tot de middeleeuwen. De Proeve eener geschiedenis 
der Nederduitsche dichtkunde van de Amsterdamse stadhuisambtenaar Jeronimo de 
Vries48 uit 1810 beslaat een langere periode maar hij staakte zijn overzicht aan het 
einde van de achttiende eeuw.49 De Vries waagde zich evenmin aan levende dichters. 
De latere hoogleraar in de Nederlandse letterkunde en de vaderlandse geschiedenis 
aan het Athenaeum te Amsterdam, Nicolaas Godfried van Kampen, was in 1822 de 
eerste literaire geschiedschrijver die in zijn werk ook nog levende dichters opnam. In 
de voorrede van zijn Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden, van 
de vroegste tijden af, tot op het begin der negentiende eeuw schrijft hij:  
 

Dat van de levende Schrijvers gesproken is (niettegenstaande de Heer 
DE VRIES zulks in zijne Geschiedenis, en de Heer WITSEN 
GEYSBEEK50 in zijn Woordenboek hebben nagelaten), zal niemand 
bevreemden, die de tegenwoordige hoogte onzer Letterkunde kent. 
Hoe zou men van eenen HELMERS51 hebben kunnen spreken, 
zonder LOOTS52 of BILDERDIJK53, van BORGER54, zonder 
VAN DER PALM55 of TOLLENS te noemen! Het ware een zeer 
gebrekkig Fragment gebleven.56 

 
Van Kampen vermeldt expliciet dat hij niet volledig is: het was hem niet mogelijk om 
alle dichters van de laatste veertig jaar op te nemen.57  
De Amsterdamse autodidact Pieter Gerardus Witsen Geysbeek waagde zich in zijn in 
1821 gepubliceerde Epigrammatische Anthologie of Keur van Puntdichten uit de voornaamste en 
beste Nederlandsche Dichters niet aan levende tijdgenoten58 en ook in zijn Biographisch, 
Anthologisch en Critisch Woordenboek der Nederduitsche Dichters waarvan het eerste deel in 
1821 verscheen beperkte hij zich tot de overleden dichters. Hij vond het niet alleen 
onkies om zijn tijdgenoten aan zijn oordeel te onderwerpen maar achtte zichzelf daar-

                                                   
46 Petiet 2011, p. 21-25, Mathijsen 2013, p.190-191. 
47 Hendrik van Wijn (1740-1831). Predikant, pensionaris en vanaf 1802 Rijksarchivaris (BWNZL,  
p. 884). http://www.gahetna.nl/tijdbalk/445945/518552 (geraadpleegd 11-02-2016). 
48 Jeronimo de Vries (1776-1853) Stadhuisambtenaar. (BWNZL, p. 857). 
49 Een ongewijzigde herdruk verscheen in 1835-1836. 
50 Pieter Gerardus Witsen Geysbeek (1773-1833). Kantoorbediende, later boekhandelaar. (BWNZL,  
p. 275). 
51 Jan Fredrik Helmers (1767-1813). Handelaar in bouwmateriaal. (Van Bork en Verkruijsse (NVlA),  
p. 263). 
52 Cornelis Loots (1765-1834). Makelaar. (NVlA, p. 359). 
53 Willem Bilderdijk (1756-1831). Dichter, toneelschrijver, prozaschrijver en geleerde. (NVlA, p. 74-76).  
54 Elias Anne Borger (1784-1820. Hoogleraar geschiedenis en klassieke letteren te Leiden. (NVlA,  
p. 74-76). 
55 Johannes Hendricus van der Palm (1763-1840). Theoloog, oriëntalist, hoogleraar oosterse talen, gewij-
de welsprekendheid en Hebreeuwse oudheden te Leiden. (NVlA, p. 2433-434). 
56 Van Kampen 1822, p. vi. 
57 Van Kampen 1822, p. 486. 
58 Witsen Geysbeek 1821a, p. xi. 

http://www.gahetna.nl/tijdbalk/445945/518552
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toe ook onbevoegd.59 Daarentegen schroomde de door Koning Willem I in Gent 
geplaatste hoogleraar in de Vaderlandsche taal, letteren en geschiedenis Joannes Mat-
thias Schrant, een R.K. geestelijke, niet om in zijn uit 1827 daterende voor het onder-
wijs in de Nederlandse taal bedoelde Proeven van Nederlandsche Dichtkunde, uit zeven eeuwen 
wel levende dichters op te nemen. In de afdeling ‘Negentiende Eeuw’ van deze bloem-
lezing had hij er zelfs vele moeten weglaten, zo schrijft hij, omdat hun getal te groot 
is.60 Over de opgenomen dichters geeft hij slechts beperkte informatie en hij verwijst 
voor nadere bijzonderheden naar de werken van De Vries, Siegenbeek, Van Kampen, 
Willems61 en Witsen Geysbeek.62 
   In 1830 verscheen het tweede deel van het vierde stuk van Hendrik Collot 
d’Escury’s Holland’s Roem in Kunsten en Wetenschappen. In dit deel komt de dichtkunde 
aan de orde. In 1824, toen het eerste deel van het uiteindelijk zeven delen tellende 
werk van Collot het licht zag, gaf hij aan wat hij met zijn publicatie beoogde. Het was 
zijn bedoeling  
 

den luister van ons land, zoo als hij zich in het gebied van kunsten en 
wetenschappen, gedurende eenige verloopene tijdperken, heeft ten 
toon gespreid, in onderscheidene tafereelen te schetsen.63 

 
Hoewel hij stelt zich met verlopen tijdperken bezig te houden behandelde hij in zijn 
deel over de Dichtkunde, een bloemlezing met uitgebreide aantekeningen, toch nog 
enige levende dichters.  
   Dat er in deze vroege literatuurgeschiedenissen nog niets te vinden is van de toch al 
sinds de jaren negentig van de achttiende eeuw verschijnende literaire almanakken is 
niet verwonderlijk. De meeste bijdragen in de vroege almanakken verschenen naam-
loos of onder pseudoniem en pas sinds 1819 werden voor het eerst auteursnamen 
vermeld. Was aanvankelijk vooral het werk belangrijk, nu verschoof de belangstelling 
naar degene die het werk vervaardigde. Van een anoniem onderdeel binnen de catego-
rie ‘auteurs’ in het literaire veld werd hij daarin een autonome actor. De naam van de 
auteur kon de lezer een indicatie geven van de kwaliteit van het geleverde werk. Het 
prospectus waarin de komst van de NMA werd aangekondigd noemt dan ook expli-
ciet de namen van de dichters die hun medewerking hadden toegezegd.  
   In de literatuurgeschiedenissen en de bloemlezingen waarin aandacht besteed wordt 
aan levende dichters zouden wel literaire almanakken als publicatiebronnen gesigna-
leerd kunnen worden. Schrant geeft maar zeer beperkte bronvermeldingen van de 
door hem gekozen teksten. Duidelijk is evenwel dat hij geen almanakken gebruikt 
heeft. Alle opgenomen gedichten zijn afkomstig uit bundels van de betreffende dich-
ters of zijn als zelfstandige tekst verschenen. Ook bij Collot d’Escury komt het woord 
almanak niet voor. Alleen in Van Kampens Beknopte geschiedenis zijn verwijzingen naar 

                                                   
59 Witsen Geysbeek 1821b, I, p. xxiv. 
60 Schrant 1827, p. v. 
61 Jan Frans Willems (1793-1846). Zuidnederlands ambtenaar. ‘Vader van de Vlaamse Beweging’. Het 
door Schrant bedoelde werk van Willems is diens in de jaren 1819-1824 verschenen Nederduytsche taal- en 
letterkunde, opzigtelyk de Zuydelyke provintien der Nederlanden. (NVlA, p. 645-646). 
62 Schrant 1827, p. vi. 
63 Collot d’Escury 1824, I, p. vi. 
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almanakken – en dan nog alleen naar de NMA – te vinden.64 Hij noemt een tweetal 
gedichten van Tollens die in Muzen-Almanakken65 waren opgenomen en citeert uit de 
NMA van 1821 een strofe van ‘Zaligst Levensuur’, een gedicht van H.A. Spandaw66 
dat pas in 1836 in diens Gedichten zou worden opgenomen.67 Hoewel Van Kampen de 
NMA slechts als vindplaats voor de besproken gedichten vermeldt geeft hij impliciet 
het belang van de NMA aan: “kunstjuweelen” van eersterangsdichter Tollens en een 
van Spandaws “beste voortbrengselen” zagen daarin immers voor het eerst het licht.68 
 
1.2 De nieuwe generatie geschiedschrijvers 
Nog voor zijn benoeming tot hoogleraar aan het Deventer Athenaeum veegde W.J.A. 
Jonckbloet in De Gids in een recensie van het Handboek van den vroegsten bloei der Neder-
landsche Letterkunde van de Groningse hoogleraar B.H. Lulofs69 de vloer aan met de 
onwetenschappelijke aanpak van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving.70 Het 
werk van de door Jonckbloet zo genoemde ‘oude school’ was inconsequent en in-
compleet en gaf valse voorstellingen.71 Het zou overigens nog bijna een kwart eeuw 
duren voordat Jonckbloet zelf in twee delen zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 
(1868-1872) publiceerde. Hij stelt in zijn inleiding dat er weliswaar al tal van geschie-
denissen van de Nederlandse letterkunde zijn verschenen maar dat een geschiedenis 
die uit de bronnen bewerkt is en die de literaire ontwikkeling van het Nederlandse 
volk in samenhang en betekenis laat zien, in een behoefte moet voorzien.72 De literaire 
almanak rekende hij niet tot zijn bronnen en het overgrote deel van de almanakdich-
ters uit de periode waarin de NMA zelfstandig verscheen komt ook niet ter sprake. De 
oorzaak daarvan lag niet alleen in het feit dat sommige van die dichters nog leefden – 
Jonckbloet behandelde hen daarom niet73 – maar waarschijnlijk ook aan zijn waarde-
ring voor die periode. Hij constateert een lauwheid en flauwheid die de periode na het 
vertrek van de Fransen kenmerkte maar waarvan men zich niet bewust was. Integen-
deel: men vond zichzelf niet minder dan voortreffelijk. In zo’n oppervlakkige maat-
schappij konden dichters als Tollens grote roem oogsten, dichters als Kinker74 en 

                                                   
64 Van Kampen 1822, p. 461. 
65 Idem, p. 461. ‘Dirk Willemsz.’ en ‘De Spaansche Gebroeders voor Haarlem’, opgenomen in resp. de 
Nederlandsche Muzen-Almanak van 1819 (p. 57-67) en 1821 (p. 105-118). Beide vervolgens in 1821 opge-
nomen in Nieuwe Gedichten, deel I. 
66 Hajo Albert Spandaw (1777-1855). Volgde een juridische carrière. (NVlA, p. 537-538). 
67 Van Kampen 1822, p. 476-477. In: H.A. Spandaw Gedichten, I, Groningen 1836. 
68 Idem, p. 462 en p. 476. 
69 Barthold Hendrik Lulofs (1787-1849). Hoogleraar Nederlandse taal en letteren te Groningen. 
(BWNZL, p. 482-483). 
70 Jonckbloet 1846. 
71 Zie voor de ‘oude’ en de ‘nieuwe school’ Laan 1997, p. 27 e.v. 
72 Jonckbloet 1868, Voorrede p. [i]. 
73 “Moeten, mogen wij ook stilstaan bij de werken onzer nog levende Kunstenaars? Ik acht dat noch 
oorbaar noch mogelijk. Niet omdat ik zou vreezen openhartig mijne meening te zeggen; maar omdat ik 
van oordeel ben dat de kritiek van het levende geslacht, zal zij nut hebben, te veel in bijzonderheden 
moet afdalen om in een werk als het onze eene plaats te kunnen vinden. Dit blijve aan monografiën 
overgelaten”. Jonckbloet 1873, II, p. [487]. 
74 Johannes Kinker (1764-1845). Jurist en van 1817-1830 hoogleraar Nederlandse taalkunde, geschiedenis 
en welsprekendheid te Luik, (NVlA, p. 327-318). 
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Staring75 die meer in hun mars hadden vonden maar een schaars publiek. Rond 1830 
kwam daar volgens Jonckbloet verandering in. De staatkundige ontwikkelingen verhit-
ten de gemoederen en de invloed van de buitenlandse romantiek deed zich gelden. 
Nieuwe inspiratiebronnen haalden de poëzie uit de sfeer van “holle klanken en alge-
mene bespiegelingen”.76 Maar ook de almanakken uit het eerste decennium na 1830 
blijven onbesproken en ook voor de dichters uit die periode heeft Jonckbloet maar 
weinig aandacht. In de tweede en derde druk van zijn Geschiedenis veranderde dit niet. 
C. Honigh die na het overlijden van Jonckbloet een vierde druk verzorgde, veranderde 
weinig in de teksten van Jonckbloet maar ruimde wel een plaatsje in voor de literaire 
almanak. De Almanak voor het Schoone en Goede (S&G) wordt door hem neutraal als 
vindplaats genoemd voor werk van behandelde auteurs maar de NMA komt er in een 
tweetal voorbeelden slecht vanaf.77  
   In 1886 begon G. Penon aan de zesdelige bloemlezing Nederlandsche Dicht- en Proza-
werken bij Jonckbloets Geschiedenis. Na zijn dood voltooide Honigh het werk. In deze 
bloemlezing komt een belangrijke eigenschap van de almanak naar voren, die van 
publicatiemedium waarin gedichten of prozateksten voor de eerste keer gedrukt wor-
den. Penon was begonnen met het opnemen van eerste drukken van teksten om die te 
kunnen vergelijken met de laatste versie. Hij stelt dat deze werkwijze niet alleen de 
door onnauwkeurige correctie ontstane fouten in herdrukken aan het licht kan bren-
gen maar ook de ontwikkeling van de dichter kan er mee gevolgd worden. Honigh 
citeert daarvoor Beets78 die bij zijn editie van de gedichten van Staring schrijft: 
 

Het loont de moeite en zou als aesthetische oefening groote nuttig-
heid kunnen hebben, de vroeger en latere uitgaven naast elkander te 
leggen en den bedachtzaamen, fijn gehoorigen, meer en meer geoe-
fenden dichter in dezen zijnen arbeid op den voet te volgen.79  

                                                   
75 Antoni Christiaan Winand Staring (1767-1840). Jurist die vervolgens botanie en natuurwetenschappen 
studeerde. Bekleedde enkele openbare ambten, grondbezitter. Hield zich wetenschappelijk met de land-
bouwkunde bezig. (NVlA, p. 542-543). 
76 Jonckbloet 1873, II, p. 382 e.v. 
77 Jonckbloet [1892], II, p. 163. Op p. 197 wordt over Braga vermeld dat het soeperigheid, bombast en 
zinledigheid met verve aan de kaak stelt. Een van de hiertoe opgevoerde voorbeelden is het gedicht ‘Het 
sterfbed van den Muzenalmanak’. De op p. 349 geciteerde strofen uit Schimmels ‘Joan Woutersz’ worden 
afgedaan als opgewonden regels die, als zij bestemd waren geweest voor de Muzen-Almanak van die 
dagen, daarin waarschijnlijk geen slecht figuur hadden geslagen.  
78 Nicolaas Beets (1814-1903). Theologiestudent en predikant. (NVlA, p. 63-65). 
79 Penon 1887, VI, Voorrede [p.2-3]. Penon kreeg de beschikking over het handschrift van Da Costa’s in 
de NMA voor 1822 opgenomen ‘De Gaaf der Poëzy’. Hij vergelijkt handschrift, almanaktekst, de door 
hem uit de eerste druk van Poëzy overgenomen tekst en de tekst in de tweede druk van Poëzy die in 1847 
verscheen. De almanaktekst volgt het handschrift, de beide andere versies wijken op verschillende plaat-
sen af. Verder neemt Penon in zijn bloemlezing vijf almanakbijdragen op, één gedicht van Van Lennep 
uit de NMA en drie gedichten van Tollens uit Holland en vergelijkt ze met later gedrukte versies. Dit kon 
hij niet doen met de vijfde door hem opgenomen almanakbijdrage, het door hem aan Potgieter toege-
schreven verhaal ‘De verzoeking van de H. Antonius’ uit de Tesselschade van 1840. In de Tesselschade wordt 
niet Potgieter maar ‘de schrijver van Culemborg’ (een in de Tesselschade van 1838 opgenomen verhaal) als 
auteur opgevoerd. Beide verhalen komen niet voor in de Bibliographie der werken van Everhardus Johannes 
Potgieter van J.H. Groenewegen en zijn dus mogelijk niet van Potgieters hand. Een latere versie van ‘De 
verzoeking van de H. Antonius’ is mij onbekend. 
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Van een door Honigh noodzakelijk geachte omgewerkte tekst van Jonckbloets be-
schrijving van de periode 1830-1880 is het niet meer gekomen. Er was waarschijnlijk 
ook geen behoefte meer aan, want van de hand van Jan ten Brink, Jonckbloets opvol-
ger als hoogleraar in de geschiedenis der Nederlandse letterkunde te Leiden, waren in 
1888 en 1889 de drie delen Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw, 
in Biographieën en Bibliographieën, 1830-1880 verschenen. Dit werk, te beschouwen als 
een aangevulde tweede druk van Ten Brinks van 1883 tot 1886 in afleveringen gepu-
bliceerde Onze Hedendaagsche Letterkundigen80, beslaat immers juist de periode waaraan 
ook Honigh zijn zevende deel wilde wijden. In de Geschiedenis der Noord-Nederlandsche 
Letteren in de XIXe eeuw komt de almanak vooral voor als vindplaats van publicaties van 
de in dit werk behandelde dichters. Vaak gaat het dan om hun eerste in druk versche-
nen pennenvruchten, soms in studentenalmanakken, maar ook van de NMA en de 
S&G ziet Ten Brink het belang als medium voor beginnende dichters81. Met de twee 
laatste almanakken werd bovendien een groter publiek bereikt. Ten Brink, die Immer-
zeel de koning der almanakredacteurs noemt82, geeft aan hoe de literaire almanakken 
in hun tijd gewaardeerd werden:  
 

in 1842 achtte men prachtalmanakken en portretten groote gebeur-
tenissen op letterkundig gebied.83  

 
en over de verzen en novellen van de predikanten die na 1830 belangrijk bijdroegen 
tot de herleving van onze nationale letteren: 
 

Dit alles kwam vooral in prachtjaarboekjes en almanakken uit, toen 
en tot 1865 een zeer gezocht mode-artikel.84 Het verschijnen met 
Sint-Nicolaas van “Tesselschade”, van “Muzen-Almanak”, van den 
“Almanak voor het Schoone en Goede”, van “Aurora”, van “Hol-
land “ was ieder jaar eene zaak van hoog gewicht. Daar hadden onze 
jongere en oudere dichters, onze novellisten en romancières, hunne 
beste bijdragen voor geschreven. Het prachtjaarboekje gold toen 
voor den onbedrieglijken standaard onzer letterkundige scheppings-
kracht.85  

 
In 1902-1903 verscheen de door Taco H. de Beer bewerkte tweede druk van Ten 
Brinks Geschiedenis. Ten Brinks constateringen over de literaire almanakken werden in 
deze bewerkte uitgave niet aangepast. 

                                                   
80 Ten Brink 1888, I, p. VIII. 
81 Ten Brink 1888: bijv. Beets (I, p. 331), Ter Haar (II, p. 73, 95), Van Lennep (I, p. 196-197), Schimmel 
(II, p. 364-365), Potgieter (II, 132, 166 e.v.).  
82 Ten Brink 1888-1889, I, p. 331. 
83 Idem, p. 432. 
84 Ten Brink maakte overigens niet duidelijk waarom hij het jaartal 1865 koos, mogelijk heeft dit te maken 
met de bespreking van de Aurora voor 1864 in De Gids. De belangrijkste literaire almanakken hielden het 
echter nog een paar jaar vol: Aurora tot 1878, Holland, met ingang van 1867 voortgezet als Castalia, tot 
1875. 
85 Ten Brink 1888-1889, II, p. 73. 
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1.3 De twintigste eeuw 
Ten Brinks opvolger in Leiden, de Utrechtse hoogleraar Gerrit Kalff, schreef een 
zevendelige Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde waarin hij de negentiende eeuw in 
de in 1910 resp. 1912 uitgekomen delen 6 en 7 behandelt. Kalff besteedt minder aan-
dacht aan de literaire almanakken, al noemt hij ze wel als vindplaats voor publicaties:  
 

Wie den Muzen-Almanak van de jaren 1835-'40 doorbladert, vindt er 
ouderen en jongeren in bonte mengeling en vreedzaam bijeen: 
BEETS, HASEBROEK86, POTGIETER, HEIJE87, VAN LEN-
NEP88, VAN DER HOOP89, TEN KATE90, WINKLER PRINS91, 
DE HOOP SCHEFFER92, HOFDIJK93 naast iets oudere tijdge-
nooten als BOXMAN94, WITHUYS95, BOGAERS96 en vrij wat ou-
deren als JAN TEN BRINK97, IMMERZEEL, KLYN98, TOL-
LENS, WARNSINCK.99  

 
Kalff ziet hier100 de NMA impliciet als een standmeter van de Nederlandse poëzie, 
representatief voor de verschillende dichters die actief waren.  
   Nog vóór de voltooiing in 1918 van De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde 
van de Amsterdamse hoogleraar Jan te Winkel verscheen in 1916 het Handboek tot de 
Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis van Te Winkels toekomstige opvolger Jacob 
Prinsen JLzn. Zijn handboek werd twee keer herdrukt, het laatst in 1928. Ook Prinsen 
signaleert de literaire almanakken al minimaliseert hij wel hun belang:  
 

Verder zijn er in dezen tijd tal van litteraire jaarboekjes, De Muzen-
almanak, Tesselschade, de Almanak voor het Schoone en Goede, 
Aurora. Er is wel geen litterator uit deze periode, of hij heeft wel 
eens aan zoo'n dingetje meegewerkt.101  

                                                   
86 Johannes Petrus Hasebroek (1812-1896). Student theologie en predikant. (NVlA, p. 252-253).  
87 Jan Pieter Heije (1809-1876). Arts. (NVlA, p. 271). 
88 Jacob van Lennep (1802-1868). Rijksadvocaat. (NVlA, p. 351-352). Redacteur van de almanak Holland 
(1848-1866). 
89 Adriaan van der Hoop Jr. (1802-1841). Koopman. (BWNZL, p. 370) 
90 Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1819-1889). Predikant. (BWNZL, p. 409-410). 
91 Anthonij Winkler Prins (1817-1908). Doopsgezind predikant (NVlA, p. 647). 
92 Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer (1819-1893). Predikant. (BWNZL, p. 689). 
93 Willem Jakobsz Hofdijk (1817-1888). Dorpsonderwijzer en vanaf 1839 gemeenteambtenaar. (BWNZL, 
p. 357-358). 
94 Abraham Boxman (1796-1856). Werkzaam in het openbaar bestuur. (BWNZL, 105). 
95 Christiaan Godtfriedt Withuys, zich noemende Carel Godfried Withuys (1794-1865). Ambtenaar, 
uitgever van De Avondbode (1837-1841). (NVlA, p. 650-651). 
96 Adrianus Bogaers (1795-1870). Advocaat en later rechter. (NVlA, p. 85-86). 
97 Jan ten Brink (1771-1839). Hoogleraar oude letterkunde te Groningen. Dichter. (BWNZL, p. 114). 
98 Barend Klijn (1774-1829) of Hendrik Herman Klijn (1773-1856). Suikerraffinadeurs. (NVlA, p. 320-
321). 
99 Willem Hendrik Warnsinck Bzn (1782-1841) Suikerraffinadeur. (BWNZL, p. 869).  
100 Kalff 1912, p. 192. 
101 Prinsen 1916, p. 588. Dezelfde constatering kon hij in de tweede herziene druk van 1920 (p. 574) en 
de derde – eveneens herziene – druk van 1928 (p. 588) herhalen.  
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Hij stelt wel vast dat heel dit terrein, en daartoe rekent hij ook de tijdschriften en de 
kranten, nog op een onderzoeker en geschiedschrijver wacht. 
   Twee jaar na het handboek van Prinsen verscheen in 1918 deel IV van De ontwikke-
lingsgang der Nederlandsche Letterkunde van Jan te Winkel. In dit deel behandelt hij zijn 
vijfde en zesde tijdvak, ‘De vrijwording der letteren 1780-1830’ en ‘Romantiek en 
realisme sedert 1830’.102 Niet alleen zijn bij Te Winkel tal van verwijzingen naar alma-
nakpublicaties van behandelde dichters en schrijvers te vinden maar hij geeft ook een 
indicatie van de plaats en het belang van enige literaire almanakken. Over de uitgave 
van Potgieters in 1837 opgezette jaarboekje:103  
 

waarvan, onder den naam “Tesselschade”, van 1838 tot 1840 drie 
jaargangen onder zijne redactie verschenen, om ook daarmee aan de 
voorstanders der nieuwere richting een eigen orgaan te bezorgen te-
genover de, trouwens niet al te ongastvrije, jaarboekjes, die reeds 
langer bestonden en ook aan oudere dichters gelegenheid gaven, 
hunne kleinere gedichten of prozastukjes onder dak te brengen, 
zooals de “Muzenalmanak”, die IMMERZEEL in 1819 had gesticht, 
en tot zijn dood (1841) bleef uitgeven, en de “Almanak voor het 
Schoone en Goede”, in 1822 voor het eerst verschenen en in dezen 
tijd geredigeerd door J.C. ROBIDÉ VAN DER AA.104  

 
De illustraties als inspiratiebron van de almanakdichters komen bij hem ook aan bod: 
 

Ook bleven de redacteurs der jaarboekjes het voorbeeld van den 
vroegeren Muzenalmanak en van Tesselschade volgen om bij gravu-
res naar bekende en  later ook vooral naar de nieuwste schilderstuk-
ken toepasselijke bijschriften in dicht of ondicht van letterkundigen 
te vragen. Menig gedicht in den “Almanak voor het Schoone en 
Goede”, in “Aurora”, “Vergeet mij niet”, “Holland” en “Castalia” 
dankt daaraan zijn ontstaan.” [...] Dat de redacteurs dezer jaarboekjes 
er ter wille van die gewenschte bijschriften op bedacht moesten we-
zen, bij voorkeur gravures op te nemen naar schilderijen, die iets 
voorstelden, wat stof kon geven voor een dichtje, eene novelle of 
schets, spreekt van zelf. 105  

 
   De dichter Frans Bastiaanse publiceerde zijn Overzicht van de ontwikkeling der Neder-
landsche letterkunde met bloemlezing in de Wereldbibliotheek bij de idealistische Maat-
schappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. De negentiende eeuw komt aan de orde 

                                                   
102 In Te Winkel 1924 werd de titel van dit hoofdstuk gewijzigd in ‘Romantiek en Realisme. 1830-1880’. 
103 Te Winkel 1918, p. 558. Drie onjuistheden in deze tekst: Immerzeel verkocht zijn almanak in 1839 en 
voerde alleen nog over de almanak van 1840 de redactie. De Almanak voor het Schoone en Goede (S&G) 
verscheen voor het eerst in 1821, vanaf 1833 was Mr. C.P.E. Robidé van der Aa de redacteur. Deze 
onjuistheden werden in de tweede druk van 1925 niet verbeterd. 
104 Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (1791-1851). Procureur te Leeuwarden en vanaf 1834 
inspecteur van het onderwijs in Arnhem. (NVlA, p. 485). 
105 Te Winkel 1918, p. 1010. 
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in het in 1925 gepubliceerde derde deel dat in 1928 een ongewijzigde tweede druk 
kreeg. Hij noemt Tesselschade (TES) als een door Potgieter opgericht jaarboekje, andere 
almanakken komen bij hem niet voor.106 
   In 1939 zag de vijfde en laatste druk van H.W.E. Mollers in 1927 nog “beknopt” 
begonnen Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde het licht. Moller, belangrijk initiator 
in het katholiek onderwijs, redacteur van het katholieke literaire tijdschrift Roeping en 
actief voor de Rooms Katholieke Staatspartij in zowel de gemeentelijke als de landelij-
ke politiek107, had maar weinig op met de eerste decennia van de negentiende eeuw: 
 

Die tijd heeft dan ook weinig anders voortgebracht dan 'n massa zich 
zelf verheerlijkende en verwaande retorische verzen.108  

 
Bij hem komt in deze periode dan ook geen enkele almanakvermelding voor.  
   Johannes Lodewijk Walch doorliep een merkwaardige carrière. Hij is journalist ge-
weest, leraar bij het middelbaar onderwijs, hoogleraar in de Nederlandse taal- en let-
terkunde aan de Sorbonne te Parijs en ten slotte directeur van de Toneelschool te 
Amsterdam. Zijn kennis van de Nederlandse letterkunde vatte hij in 1943 samen in 
zijn Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (tot het einde van de 19e 
eeuw). Na zijn overlijden verscheen in 1947 een nog door hem verzorgde herdruk. Zijn 
handboek kan gezien worden als de opvolger van het handboek van Prinsen, uitgege-
ven bij dezelfde uitgever en met dezelfde doelstelling: een aangenaam leesbaar over-
zicht van de Nederlandse letteren dat eveneens de weg wijst aan degene die verder in 
de materie wil doordringen.109 Bij Walch komt de literaire almanak slechts op één 
plaats voor. Hij bespreekt daar het werk van Hecker en sluit zich aan bij diens oordeel 
over de almanakken en jaarboekjes van die tijd “waarin de middelmatigheid inderdaad 
onmatige triomfen vierde”. In de tweede druk van 1947 blijft die passage ongewij-
zigd. 110  
   Eveneens in 1943 maar in verband met de oorlogsomstandigheden met het jaartal 
1941 op de titelpagina verscheen Garmt Stuivelings Een eeuw Nederlandse letteren. Stuive-
ling voert hierin de almanakken wel op als vindplaatsen van gedichten en novellen 
maar hij kan er weinig waardering voor opbrengen. Ze zagen er misschien wel mooi 
uit maar inhoudelijk stelden ze niet veel voor. Wel zien we bij hem een impliciete 
standmeterconstatering111 wanneer hij over de dichtexplosie naar aanleiding van de 
Tiendaagse Veldtocht en de belegering van de Citadel van Antwerpen vaststelt dat 
deze gebeurtenissen  
  

gelegenheid [gaven] tot ontelbare prestaties van papieren helden-
moed, wier ereplaats in éen der veelsoortige letterlievende almanak-
ken tevens hun laatste rustplaats werd. Behalve vele ouderen als 

                                                   
106 Bastiaanse 1925, p. 274. In een voetnoot op p. 268 verwijst hij voor namen van almanakken naar de 
bibliografie van Van Lennep in Ten Brink 1902-1904, I.  
107 Over Moller zie Van Schaik 1988. Over zijn literatuurgeschiedenis aldaar p. 252-255. 
108 Moller 1939, p. 212. 
109 Walch 1943, p.[1], 1947, p. [1].  
110 Idem p. 654, 1947, p. 661. 
111 Stuiveling 1941, p. 40. 



 

 20 

Loots, Spandaw en de Groningse hoogleraar Lulofs, zongen ook tal-
loze jongeren en debutanten, waarvan trouwens sommigen 's Ko-
nings rok gedragen hadden, mee in dit nationale koor: Withuys, Ja-
cob van Lennep, Van der Hoop, Heye, Hasebroek en Van den 
Bergh.112  

 
Enigszins cynisch zijn bij hem dichterlijke almanakken “verzamelplaatsen van genie” 
waarin de dominee-dichters “weinig-verscheiden stichtelijke rijmprestaties” publiceer-
den.113 Fraai verzorgd waren die dichterlijke almanakken wel en daarmee goed genoeg 
om een aantal illustraties voor de eerste druk van de Eeuw te leveren. In de vier opvol-
gende drukken van de Eeuw wijzigde Stuiveling zijn oordeel over de literaire almanak-
ken niet.  
   De Utrechtse emeritus-hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde C.G.N. de 
Vooys legde zijn kennis van de negentiende-eeuwse letterkunde vast in het zevende 
deel van de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Hij schreef het onderdeel De 
letterkunde van de negentiende eeuw tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland. In deze studie wordt 
voor het eerst de NMA expliciet als standmeter opgevoerd:  
 

Als graadmeter voor het peil van de dichtkunst, tevens als spiegel 
van de tijdgeest kan in de tweede helft van dit tijdvak deze Muzen-
almanak goede diensten bewijzen. Dit boekje in klein formaat, vrij 
smakeloos gedrukt en geïllustreerd, begon in 1819 te verschijnen on-
der leiding van de boekhandelaar-dichter Immerzeel. Voor in elk 
deeltje staat een portret, soms twee, van bekende dichters. Opmerke-
lijk is de volgorde, die waardering uitdrukt. [...] De medewerkers zijn 
nog talrijker dan de geportretteerden. Waarschijnlijk heeft niemand 
geweigerd, als het vererend verzoek van Immerzeel tot hem kwam. 
Ouderen en jongeren ontmoetten elkaar op deze tentoonstelling, 
waar verdienstelijke gedichten naast de grootste prullen uitgestald 
werden.114  

 
De Vooys’ oordeel over het uiterlijk van de NMA komt overigens niet overeen met 
dat van contemporaine beoordelaars. De volgorde van de portretten in de opeenvol-
gende jaargangen van de NMA verbaasde De Vooys. Volgens hem gaf die volgorde 
een contemporaine rangorde aan en die rangorde was kennelijk niet de zijne.115 Wij 
zullen nog zien dat De Vooys geen juist zicht heeft op de totstandkoming van zowel 
de volgorde van de portretten als de wijze waarop de bijdragen aangeleverd werden. 
Hoewel De Vooys vele malen verwijst naar de literaire almanakken slaat hij ze niet 
hoog aan. In zijn inleidend overzicht tot het derde hoofdstuk ‘Het tijdperk van ± 1860 

                                                   
112 Samuel Johannes van den Bergh (1814-1868). Drogist. Redacteur van Aurora (NVlA, p. 68-69). 
113 Idem p. 205, resp. p. 104. 
114 De Vooys 1948. p. 18. 
115 De Vooys verbaast zich erover dat Kinker en Staring pas in 1825 aan de beurt komen, na bijv. Wise-
lius, Schenk en H.H. Klijn. Da Costa ontbreekt zelfs helemaal! (De Vooys 1948, p. 18). 
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tot ± 1885’ schrijft hij naar aanleiding van het langzaam van de markt verdwijnen van 
de literaire almanakken: 
 

Een voordeel is, dat de stroom van dilettants gerijmel, die vroeger 
onder de Almanakpoëten zo ruim placht te vloeien, door het in on-
bruik raken van deze jaarboekjes, wat gaat minderen.116  

 
Hij waagt de veronderstelling dat Huets vernietigende beoordeling van AUR voor 
1865 daar mogelijk op van invloed was geweest maar er zijn andere factoren die een 
belangrijker rol hebben gespeeld bij de teloorgang van de literaire almanak.117 
   Het Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde van G.P.M. Knuvelder heeft 
enige decennia invloed gehad op de vorming van tal van studenten in de neerlandis-
tiek. Het derde deel waarin de negentiende eeuw tot ca. 1880 behandeld wordt ver-
scheen in 1950, de tweede herziene druk in 1959, een derde en vierde druk in resp. 
1964 en 1967, een vijfde geheel herziene druk in 1973. De twee laatste ongewijzigde 
herdrukken zagen het licht in 1977 en 1980. Knuvelders werk wordt nu gezien als een 
(negatief) ijkpunt in de discussies over hoe een nieuwe literatuurgeschiedenis eruit zou 
moeten zien.118 Aan literaire almanakken besteedde Knuvelder vrijwel geen aandacht. 
Ze komen een hoogst enkele keer voor als vindplaats van werk van door hem behan-
delde auteurs, hij vermeldt Potgieters redacteurschap van TES en noemt het schandaal 
dat de bespreking van AUR in 1865 veroorzaakte. Daarbij blijft het verder echter.119  
   Aan de hand van zo’n 150 data wordt in 1993 in Nederlandse Literatuur, een geschiedenis 
een beeld opgeroepen van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde. Er wordt 
geen samenhangend beeld gepresenteerd maar de verschillende auteurs koppelen in 
hun essays literair belangrijke gebeurtenissen aan de gekozen data. De literaire alma-
nak speelt in deze opzet geen rol. Het blijft bij een constatering dat de opkomst en 
gestadige groei van onder meer de letterkundige almanak ondenkbaar zou zijn geweest 
als er geen initiatieven genomen waren om het publiek in kennis te stellen van het 
aanbod, zoals in de Lijst van nieuw uitgekomen boeken van A.B. Saakes.120 
 
1.4 De jongste literatuurgeschiedenis 
De jongste literatuurgeschiedenis Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse 
literatuur 1800-1900 van Willem van den Berg en Piet Couttenier uit 2009 beoogt af-
stand te nemen van de in veel overzichten gebruikelijke neerbuigende houding ten 
opzichte van de negentiende-eeuwse literaire cultuur en smaak.121 Zo’n houding komt 
inderdaad uit de meeste eerdere handboeken duidelijk naar voren, veelal begint daarin 
de volwaardige literatuur pas met de Tachtigers. In Alles is taal geworden komt de literai-
re almanak nu echter niet alleen maar voor als vindplaats voor publicaties of als mee-
lijwekkend onderwerp van een bespreking, maar is er ook een paragraaf gewijd aan de 

                                                   
116 De Vooys 1948, p. 238. 
117 Zie hiervoor Sitvast 1987. 
118 M.C.A. van der Heiden in het lemma G.P.M. Knuvelder in Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandis-
tiek, (http://www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01_01/knuv001.php) (geraadpleegd 7 augustus 2012). 
119 Knuvelder 1973, p. 224, 304, 365, 391, 399, 435, 476 en 519. 
120 Schenkeveld-van der Dussen 1993, p. 394. 
121 Van den Berg en Couttenier 2009, p. 11. 
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almanakken als standmeters van de literatuur. Vastgesteld wordt dat de literaire alma-
nak in zijn tijd door de recenserende pers serieus werd genomen en ooit als “Standme-
ters onzer literatuur” werden beschouwd. Die standmeterrol zou overigens in de 
tweede helft van de negentiende eeuw alweer uitgespeeld zijn door het teruglopen van 
het literaire gehalte van het mengelwerk in de verschillende almanakken, maar 
 

Door het aantrekkelijke formaat en de sierlijke uitvoering blijft het 
[jaarboekje] niettemin een gewild sinterklaascadeautje voor de vrou-
welijke sekse. 122  

 
1.5 Deelstudies 
Prinsen stelde in 1916 al vast dat de literaire almanak nog op een onderzoeker en 
geschiedschrijver wachtte, maar het zou nog tot de jaren zeventig van de twintigste 
eeuw duren voordat de literaire almanak object van onderzoek werd. Ria van Noort en 
Peter van Zonneveld verzorgden een inventarisatie van de almanakken in de periode 
1830-1839,123 Ria van Wingerden en opnieuw Peter van Zonneveld vervolgden deze 
inventarisatie voor de periode 1840-1849.124 Als uitgangspunt voor de inventarisatie 
werd een tweeledige definitie vastgesteld: een almanak is een jaarlijks verschijnend 
periodiek met kalender en een almanak is een jaarlijks verschijnende periodiek met 
literaire (poëzie, drama en fictioneel proza) bijdragen.125 Beide bibliografieën 
verschenen in resp. 1978 en 1979 in De Negentiende Eeuw, het documentatieblad van de 
gelijknamige werkgroep.  
   Over de literaire almanakken in de periode 1830-1840 publiceerde Peter van 
Zonneveld in 1979 in Forum.126 Onder zijn leiding onderzocht een werkgroep een 
zestal literaire almanakken die in de periode 1830-1840 verkrijgbaar waren. Naast 
inhoudelijke en bibliografische aspecten komt ook de receptiegeschiedenis aan de 
orde. De literaire almanakken worden afgezet tegen de algemeen-culturele tijdschriften 
van die tijd waarvan de inhoud maar voor een klein deel aan literaire aangelegenheden 
is gewijd. De conclusie is dat de almanakken de literaire tijdschriften van de 
negentiende eeuw zijn die voor een bepaald jaar een dwarsdoorsnede van het 
letterkundig leven van die dagen geven.  
   Tineke Jacobi beschreef in 1986 de opkomst en ondergang van Potgieters almanak 
Tesselschade.127 In haar artikel gaat zij uitgebreid in op de selectie van medewerkers voor 
de almanak. Die moesten tot de ‘jonge’ literatuur behoren al had de ‘oude’ nog niet 
helemaal afgedaan. Verder is er aandacht voor de door Potgieter aan de bijdragen 
gestelde eisen en de illustraties.  

                                                   
122 Idem, p. 220. 
123 Van Noort en Van Zonneveld 1977. 
124 Van Wingerden en Van Zonneveld 1978. 
125 Deze ruim geformuleerde definitie leverde voor de jaren 1830-1839 die binnen de door mij bestudeer-
de periode vallen een bestand van meer dan tweehonderd titels waaronder ruim tachtig almanakken met 
literaire bijdragen. 
126 Van Zonneveld 1979. 
127 Jacobi 1986. 
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Literaire almanakken komen ook aan bod in het artikel dat Jan Sitvast in 1987 in De 
Negentiende Eeuw publiceerde128. In ‘De populariteit van de almanakken in de tweede 
helft van de negentiende eeuw’ doet hij verslag van zijn onderzoek naar niet alleen 
literaire maar ook naar de almanakken die voldoen aan het tweede criterium “jaarlijks 
verschijnend periodiek met kalender”. Sitvast heeft onderzoek gedaan naar prijzen en 
doelgroepen, naar recensies en naar de financiële kant van de uitgave van een almanak. 
Aan de hand van het aanbod in advertenties in een tweetal kranten stelt hij vast dat de 
populariteit van de almanak afnam in de door hem behandelde periode. Oorzaken 
daarvan waren zowel het verbrede aanbod van goedkope en populaire boeken als de 
opkomst van de familiebladen en de kranten die met feuilletons en actuele informatie 
beter inspeelden op de leesbehoefte van het publiek. 
   Berry Dongelmans wijdt in 1992 in zijn studie over Johannes Immerzeel Jr. een 
gedeelte aan de NMA waarin alle aspecten die een rol spelen bij de productie van deze 
literaire almanak de revue passeren.129 In de bijlage is van alle bij Immerzeel 
verschenen jaargangen (1819-1839) een bibliografische beschrijving opgenomen.  
   De almanak die het tijdperk van de literaire almanak zoals die in deze studie is 
gedefinieerd afsloot is Aurora. Henk Eijssens publiceerde er in 1993 over.130 Na enige 
inleidende paragrafen over de uitgever en de letterkundige almanak in het algemeen 
vergelijkt hij de jaargang 1858 van AUR met een aantal andere literaire almanakken uit 
hetzelfde jaar. Prijzen, redacties, medewerkers, inhoud en recensies komen in dit 
artikel aan de orde. AUR wordt een standmeterrol toebedeeld als vastgesteld wordt 
dat redacteur en uitgever erin geslaagd zijn een beeld te geven van de letterkundige 
wereld van hun tijd.  
   Gert Jan Johannes wijdde een artikel aan de Magdalena, Evangelisch jaarboekje; uitgegeven 
ten behoeve van het Asyl Steenbeek. Dit jaarboekje, dat verscheen van 1853 tot 1890,  is 
geen twijfelgeval wanneer bepaald moet worden of het hier gaat om een literaire 
almanak zoals die in deze studie gedefinieerd is. “In opzet en inhoud laveert het 
jaarboekje Magdalena tussen onderling sterk verschillende – en soms zelfs tegenstrijdige 
– doelstellingen: getuigen, redden en kunstbeoefening.”131 Magdalena is hiermee geen 
literaire almanak: primair is niet het publiceren van niet eerder verschenen poëzie en 
fictioneel proza maar het verwerven van fondsen voor het Asyl Steenbeek, een 
inrichting voor de opvang en resocialisatie van prostituees.  
 
1.6 Conclusie  
De literaire almanak komt er in de literatuurgeschiedschrijving nogal bekaaid vanaf. In 
de eerste decennia van de negentiende eeuw werd hij niet of nauwelijks genoemd en 
pas rond 1890 kwam hij – naast de studentenalmanak – als vindplaats van debuten en 
eerste publicaties aan de orde. Ook latere geschiedschrijvers signaleerden incidenteel 
deze functies. Soms kan een waardeoordeel als een indicatie van standmeterschap 
geïnterpreteerd worden maar alleen De Vooys en Van den Berg en Couttenier noe-
men de standmeterrrol van de literaire almanak, de almanak als een graadmeter voor 

                                                   
128 Sitvast 1987. 
129 Dongelmans 1992, p. 213-232. 
130 Eijssens 1993a. 
131 Johannes 1999, p. 67. 



 

 24 

het peil van de contemporaine dichtkunst. Wanneer de literaire almanak wat meer 
aandacht krijgt, is het oordeel doorgaans negatief. Een expliciete constatering dat er 
met de literaire almanak een nieuwe, zelfstandige actor in het literaire veld is versche-
nen is uit de vermeldingen in de handboeken niet op te maken. In de jongste litera-
tuurgeschiedenis uit 2009 krijgt de literaire almanak een eigen paragraafje. Dit kan een 
eerste aanzet zijn tot zijn erkenning als volwaardige actor in het literaire veld waarbij 
de verschillende deelstudies wegbereiders kunnen zijn voor een alomvattende ge-
schiedschrijving van de literaire almanak in de negentiende eeuw.  
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Hoofdstuk 2 Ontstaan en ontwikkeling van de literaire almanak 
 
2.1 De ontwikkeling van de almanak132 
Over de etymologie van het in alle West-Europese talen voorkomende woord almanak 
bestaan verschillende opvattingen. Het zou zowel van Egyptisch-Griekse, Hebreeuws-
Chaldeeuwse als van Arabische herkomst kunnen zijn. Hoewel de opvatting dat het 
begrip ‘almanach’ in de tweede helft van de dertiende eeuw door de Arabieren in Eu-
ropa werd geïntroduceerd inmiddels ter discussie staat, is duidelijk dat er in die tijd een 
astronomische tabel mee werd bedoeld waarin de bewegingen van de zon en de maan 
schematisch waren weergegeven.133 Met behulp van deze tabel kon de kalender wor-
den vastgesteld. Almanak en kalender zijn nauw verwante begrippen. Kalender is af-
komstig van het Latijnse kalendae, de in de Romeinse tijd openbaar afgekondigde 
eerste dag van de maand. In de loop der tijd werd met het woord ‘kalender’ de astro-
nomisch gefundeerde tijdrekening van dagen, maanden en jaren aangeduid.134 Vanaf 
de middeleeuwen tot in de achttiende en zelfs negentiende eeuw zijn ‘almanak’ en 
‘kalender’ synoniemen. In jaarboekjes waarin mengelwerk is opgenomen verwijst de 
inhoudsopgave voor het kalendergedeelte naar de ‘almanak’ voor het betreffende 
jaar135 terwijl nog in de negentiende eeuw met ‘kalender’ soms het gehele informatieve 
gedeelte van de almanak bedoeld wordt.136  
   De eerste almanakken verschenen tussen 1455 en 1459 in Neurenberg. Ze beston-
den uit een kalender waarop de dagen van de maand, de kerkelijke feestdagen en de 
heiligendagen waren aangegeven. Vanaf het begin werden ze zowel als plano’s als in 
verschillende formaten uitgegeven.137 De oudste Noord-Nederlandse almanakken 
zagen al in de laatste decennia van de vijftiende eeuw het licht.138 De productie van 
dergelijke almanakken maakte vanaf de zeventiende eeuw een snelle groei door. Reeds 
in 1619 werden er zoveel almanakken geproduceerd dat minstens één op de vier huis-
houdens zich van een exemplaar kon voorzien.139 In het laatste kwart van de zeven-
tiende eeuw waren er in de Republiek ca 100 boekverkopers-drukkers actief op het 
gebied van de almanakproductie, vijf keer zoveel als aan het begin van de eeuw.140 
    Deze vroege almanakken bestonden veelal uit een kalender waaraan in de zestiende 
en zeventiende eeuw steeds meer informatie werd toegevoegd: astronomische waar-
nemingen, medische instructies en astrologische voorspellingen. Vooral de veelal on-

                                                   
132 Uitgebreide informatie over de almanak in de periode 1570-1700 is te vinden in Salman 1997 en Sal-
man 1999, voor de achttiende eeuw is er De Niet 1995.  
133 Salman 1999, p. 15. 
134 Salman 1999, p. 15-16. 
135 De Niet 1995, p. 70-71 
136 De Niet 1995, p. 70. Bijv: ‘De kalender bevat reeds goede aanwijzingen voor den tuinbouw, narigt 
voor zeevarenden voor de Ooster- en Wester-Eems, orde van het varen der Trekschuiten’. (Recensie van 
de Almanak tot nut en vergenoeging, voor de onderscheidene standen des maatschappelijken levens voor het jaar 1816 in 
De Recensent ook der recensenten (REC) 1815, p. 593. De WNT-definitie van ‘almanak’ omschrijft de almanak 
als een kalender (…) en hieronder is dan ook het mengelwerk begrepen. (WNT II [1-2], kol. 219).  
137 Salman 1999, p. 15. 
138 Salman 1999, p. 213. 
139 Salman 1997, p. 40. 
140 Salman 1997, p. 22. 
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juiste voorspellingen bezorgden de almanak een slechte naam: almanak leugenzak!141 
Daarnaast kon de koper soms kiezen uit losse katernen voorzien van eigen signaturen 
en pagineringen met op de koper toegesneden informatie die bij het eigenlijke alma-
nakdeel gevoegd konden worden. De koper kocht zodoende een almanak die naar zijn 
eigen smaak was samengesteld. 
   In de loop van de achttiende eeuw werden steeds meer almanakken opgebouwd als 
een gewoon boekje met één titelpagina en doorlopende katernsignaturen en pagine-
ring. Wel kenden de meeste almanakken nog steeds een vaste opbouw. Vrijwel altijd 
opent de almanak met de kalender met de daarbij behorende informatie als feest- en 
heiligendagen, maangestalten, waterstanden, kermissen en markten etc. Vervolgens 
zijn de zakelijke overzichten opgenomen. Hierin worden gegevens over het luiden van 
de poortklokken, het sluiten van de stadspoorten, vertrektijden van schuiten en wa-
gens en de zittingsperiodes van rechterlijke instellingen aangetroffen. De in de zeven-
tiende eeuw nog veelvuldig aanwezige prognostica zijn in de achttiende-eeuwse alma-
nakken sterk in aantal afgenomen.142 
   De belangrijkste vernieuwingen vonden plaats in het mengelwerk waarin de uitge-
vers zich aansluiten bij de wensen van een zich snel uitbreidend lezerspubliek. De 
bijdragen sloten aan bij de belevingswereld van goed opgeleide burgers en steeds meer 
bijdragen besteedden aandacht aan alledaagse zaken. Voorspellingen werden vervan-
gen door beschrijvingen van gebeurtenissen uit een recent verleden zoals natuurram-
pen, branden of het vergaan van schepen. De opname van verslagen van historische 
gebeurtenissen droeg bij tot de groei van het historisch bewustzijn terwijl een moralis-
tische toon in richtlijnen voor het sociaal gedrag bijdroeg tot de verwezenlijking van 
de verlichtingsideeën over de vervolmaakbaarheid van de mens.143 
   De verscheidenheid aan onderwerpen in het mengelwerk leidde er ook toe dat voor 
tal van maatschappelijke groeperingen eigen almanakken ontstonden. Boeren, hove-
niers, zeelieden, stedelingen, boekhandelaren, huishoudsters, kooplieden, schutters, 
galante heren, elegante dames, nieuwsgierige meisjes, verliefde jongens, hervormden, 
rooms-katholieken, vrijmetselaars, orangisten, patriotten, theaterliefhebbers etc, allen 
kregen hun eigen almanak. Steeds vaker ook gaf de titel informatie over de aard van 
het mengelwerk: Phisiognomische Almanach voor de beminnaars der Gelaatkunde (1782 en 
1783), Schouwburgs-Almanach, Almanach der natuur de oprechte Oranje Almanach, Roomsch-
Catholyken Bijbel-Almanach, etc.144 
   Het zijn vooral deze almanakken die in het WNT bedoeld worden met de al eerder 
geciteerde algemene omschrijving van het woord ‘almanak’: 
 

Kalender of tijdwijzer, bevattende eene lijst der dagen van het jaar, 
met vermelding van de weekdagen, zons-op- en ondergangen, maan-
verwisselingen, zons- en maansverduisteringen, planetenstanden, 
kerkelijke en wereldlijke feestdagen, heiligendagen, marktdagen enz; 
hetzij op één blad gedrukt, hetzij als jaarboekje, waarin ― behalve de 

                                                   
141 Salman 1997, p. 13. 
142 De Niet 1995, p. 71. 
143 De Niet 1995, p. 73-74,77. 
144 De Niet 1995, p. 80. Voorbeelden ontleend aan Petit 1898, p. 108-136. 
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tijdwijzer ― ook andere bijzonderheden van algemeen belang ver-
meld worden, als de vertrekuren van schuiten en vrachtwagens, de 
namen van overheidspersonen en beambten, mededeelingen voor 
kooplieden, landbouwers enz.; veelal met prentjes versierd en verrijkt 
met verzen, verhaaltjes of anekdoten als letterkundig bijwerk.145  

 
Almanak en kalender worden hier als synoniemen gepresenteerd. Bovendien wordt 
hier onder ‘almanak’ nu een compleet boekwerk verstaan – informatief gedeelte én 
mengelwerk – en niet meer uitsluitend het informatieve gedeelte. Uit de almanakken 
met letterkundig bijwerk ontstonden rond 1770 in Nederland de almanakken waarin 
literaire bijdragen in het mengelwerk de hoofdmoot gingen vormen, “jaarboekjes, 
meest in sierlijken vorm” zoals het WNT deze varianten omschrijft.146 Zij zijn de 
voorlopers van de literaire almanak zoals die in deze studie wordt gedefinieerd.  
 
2.2  De literaire almanak in het buitenland 
2.2.1 Frankrijk 
Frankrijk was het eerste land waar almanakken op de markt gebracht werden die zich 
specifiek richtten op de publicatie van literair werk. In Parijs verscheen als eerste in dit 
genre in 1765 de Almanach des Muses. In deze almanak werden de beste gedichten op-
genomen die in het afgelopen jaar in kranten of afzonderlijk waren verschenen. Deze 
succesvolle almanak kan als een standmeter van contemporaine Franse poëzie gezien 
worden. Verliezen andere almanakken hun waarde na de laatste dag van het jaar, 
  

l’Almanach des Muses de cette année ne cessera point d’être un livre de 
littérature agréable l’année prochaine. Dans la suite il deviendra le re-
cueil le plus complet qui aura jamais paru de toutes les poësies fugiti-
ves qui méritent d’être conservées; il servira à faire voir les change-
ments successifs du goût dans ce genre de poësie;147  

 
In verschillende voorwoorden wordt naast de opzet om de vooruitgang van de Franse 
poëzie vast te leggen nog een tweede doelstelling van de Almanach des Muses geformu-
leerd: het perfectioneren van de smaak voor goede poëzie van met name de lezer in de 
provincie.148  
   In de periode 1765-1833 publiceerde de Almanach des Muses ongeveer 9500 gedichten 
van 1550 auteurs. Van de achttiende-eeuwse bijdragen is tien procent anoniem, in de 
negentiende eeuw is dat nog maar vijf procent. Buitenlandse dichters komen in verta-
ling of nagevolgd op acht procent.149 Het selectieproces was overigens geen eenvoudi-
ge zaak: in 1767 wordt in het Avertissement vermeld dat uit 30.000 gedrukte of in 

                                                   
145 WNT II [1-2], kol. 219. 
146 WNT II [1-2], kol. 220-221. 
147 Almanach des Muses 1765, Avertissement in de tweede druk van 1769, p. 3-4. 
148 Lüsebrink 1998, p. 9. 
149 Idem, p. 10-11. 
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handschrift ingeleverde gedichten 2.000 stukken geselecteerd werden. Hiervan werden 
er uiteindelijk 93 in de almanak opgenomen.150 
   Naast gedichten werden in de almanak vanaf 1766 overzichten opgenomen van in 
het afgelopen jaar verschenen poëziebundels en toneelwerk. In de eerste jaargang 
ontbreekt een dergelijk overzicht nog, in de herdruk van deze jaargang in 1769 werd 
alsnog het overzicht van de in 1764 verschenen werken toegevoegd. Op deze manier 
ontstond een belangrijk overzicht van de literaire activiteiten gedurende de jaren waar-
in de almanak uitgegeven werd en was het voor de uitgever lucratief complete verza-
melingen van de eerder verschenen jaargangen aan te bieden.151 
   Een zo succesvolle onderneming kreeg natuurlijk ook navolging én reactie. Volgens 
hetzelfde concept werden tal van almanakken uitgegeven waarvan er overigens heel 
wat het niet meer dan enkele jaren volhielden of het zelfs niet verder brachten dan één 
enkele jaargang. Als succesvolle navolgers noemt Lachèvre de Almanach littéraire ou 
Etrennes d’Apollon (1773-1793 en 1801-1806), de Almanach des Grâces (1784-1795 en 
1804-1807), de Nouvel Almanach des Muses (1802-1813), de Almanach des Dames (1802-
1840) en de Petit Almanach des Dames (1811-1832).152  
   De literaire almanakken waren een springplank voor nieuw talent. Naast veel nu 
volledig vergeten dichters zijn er ook publicaties van bekend gebleven dichters als 
André Chénier (1762-1794) en Pierre-Jean de Béranger (1780-1857) in te vinden. Kri-
tiek op de literaire almanak was er ook. Zo werd in de Petit Almanach des Grandes Hom-
mes van 1788 het selectieproces en de daarmee samenhangende canonisering op de 
korrel genomen. 153 
   Naast de muzenalmanakken, literaire almanakken die uitsluitend poëzie bevatten, 
verschenen ook almanakken waarin het in de laatste decennia van de achttiende eeuw 
steeds belangrijker wordend fictioneel proza een rol ging spelen.154 Opmerkelijk is de 
Almanach des Prosateurs die van 1802 tot 1811 verscheen. Deze almanak nam uitsluitend 
prozastukken op en streefde er naar jaarlijks “pièces fugitives” te verzamelen, dezelfde 
doelstelling die de Almanach des Muses voor poëzie nastreefde.155  
   De Almanach des Muses paste zich inhoudelijk voortdurend aan de veranderende 
tijdsomstandigheden aan en overleefde daardoor de roerige jaren waarin door de 
Franse Revolutie in 1789 een tijdelijk einde kwam aan de monarchie, Napoléon in 
1804 het Franse Keizerrijk vestigde en in 1815 de monarchie hersteld werd.  
   Met de jaargang 1833 was het gedaan met de Almanach des Muses, de uitgave van de 
Petit Almanach des Dames was al een jaar eerder gestaakt en van de laatste belangrijke 
concurrent uit vroeger dagen, de Almanach des Dames, verscheen de jaargang 1840 als 
laatste. De Almanach des Muses was een voorbeeld geweest voor tal van literaire alma-
nakken in binnen- en buitenland maar in Frankrijk was de tijd van de literaire almanak 
voorbij. Zijn plaats werd ingenomen door de naar Engels voorbeeld vormgegeven 

                                                   
150.Almanach des Muses 1767, Avertissement. In: Lachèvre 1928, p. 23-24. 
151 Lüsebrink 1998, p. 9. 
152 Lachèvre 1928, p. 15. 
153 Lüsebrink 1998, p. 11-13. 
154 Grand Carteret 1896 geeft vele tientallen voorbeelden van dergelijke almanakken. 
155 Zie voor de Almanach des Prosateurs Moore 2004. 
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‘keepsakes’, door politiek getinte almanakken en door nieuwe – niet meer periodiek 
verschijnende – anthologieën.156  
 
2.2.2 De Duitstalige literaire almanak. 
Het succes van de Franse Almanach des Muses bleef in Duitsland niet onopgemerkt. Als 
eerste Duitstalige muzenalmanak verscheen in Göttingen de Musenalmanach für das Jahr 
1770. Geïnspireerd door het Franse voorbeeld werd ernaar gestreefd de beste gedu-
rende het afgelopen jaar gepubliceerde poëzie in de almanak op te nemen. Dit concept 
was gemakkelijk te imiteren en zo zag in Leipzig de Almanach der deutschen Musen auf das 
Jahr 1770 het licht. Niet alleen het concept was door de Leipziger uitgever overgeno-
men maar hij had bovendien een deel van het materiaal dat in de Göttinger almanak 
zou worden gepubliceerd langs slinkse weg in zijn bezit gekregen en in zijn almanak 
geplaatst. Hoewel de Leipziger almanak een maand eerder dan de Musenalmanach für das 
Jahr 1770 op de markt kwam, wordt de laatstgenoemde toch gezien als de eerste Duit-
se muzenalmanak.157 Praktijken zoals die van de Leipziger uitgever waren alleen te 
voorkomen door uitsluitend niet eerder gepubliceerd werk op te nemen. Dit werd 
voor de Duitse muzenalmanakken een conditio sine qua non.  
   Het nieuwe publicatiemedium muzenalmanak maakte een geweldige opgang. Geïn-
spireerd door het Göttinger voorbeeld verschenen er steeds meer streekgebonden 
muzenalmanakken waarin de lezers- en medewerkerskring beperkt bleef tot bepaalde 
landstreken.158 Al in 1786 werd er geschreven dat de “gesamte deutschsprachige Welt 
mit Müsenalmanachen übersät” was.159  
   Muzenalmanakken waren populair en werden goed verkocht. Sommige uitgevers 
maakten van die populariteit gebruik en gaven om de koper op het idee te brengen dat 
hij een muzenalmanak in handen had, misleidende titels aan bundels van individuele 
dichters.160 Met hetzelfde oogmerk werden bloemlezingen met eerder gepubliceerd 
werk in een muzenalmanakformaat op de markt gebracht. De jaarlijks verschijnende 
‘litterarische Taschenbücher’ waarin fictioneel proza was opgenomen verschenen 
eveneens in dit formaat. Evenals de muzenalmanakken waren zij voornamelijk be-
doeld voor een cultureel onderlegde bevolkingsgroep. Dat gold in mindere mate voor 
de talrijke volksalmanakken, huishoudelijke almanakken voor vrouwen en almanakken 
die gericht waren op een bepaalde bevolkings- of beroepsgroep. Bij het benoemen van 
de verschillende soorten publicaties ontstond in de loop der tijd de nodige terminolo-
gische verwarring. Mix heeft geprobeerd hierin duidelijkheid te scheppen met zijn 
definitie van het begrip ‘Musenalmanach’.161  
   Een kenmerkende eigenschap van de muzenalmanak is de jaarlijkse oproep om bij-
dragen te leveren. Daardoor werd het voor tal van al dan niet talentvolle dichters ge-
makkelijker om met hun werk naar buiten te treden en een poging te wagen het te 

                                                   
156 Lüsebrink 1998, p. 11-15. Zie voor de keepsakes Gausseron 1896.  
157 Mix 1986, p. 17, 19-20. 
158 Lanckorońska en Rümann 1954, p. 30-31. 
159 Mix 1987, p. 23. 
160 Zo is de Musen Almanach 1788 een bundel gedichten van Heinrich Gottfried von Bretschneider (1739-
1810) en de Anthologie auf das Jahr 1782 een muzenalmanak. (Mix 1987, p. 24). Zie voor gelijksoortige 
manipulaties met het taschenbuch noot 169. 
161 Mix 1987, p 36. Zie p. 3-4. 
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laten publiceren. Als ze eenmaal door de selectie gekomen waren stond de weg naar 
bekendheid open. Dit gold zeker voor Gottfried August Bürger (1747-1794), Ludwig 
Christoph Heinrich Hölty (1748-1776) en Johann Heinrich Voß (1751-1826). Zij de-
buteerden alle drie in 1774 in de (Göttinger) Musenalmanach.162 Bürger en Voß zouden 
elk later zelf een muzenalmanak redigeren, Bürger de Göttinger Musenalmanach van 1779 
tot 1794 en Voß al na een jaar Göttinger Musenalmanch (1775) de Voßsche Musenalmanach 
van 1776 tot 1800. Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805) had ook zijn 
eigen Schillers Musenalmanach (1796-1800) waaraan vele bekende Duitse dichters mee-
werkten. Goethe publiceerde er in 1799 ‘Die Metamorphose der Pflanzen’ in en Schil-
ler zelf in 1800 ‘Das Lied von der Glocke’.163 De minder belangrijke regionaal geörien-
teerde almanakken hadden overigens wel vaak moeite kwalitatief goede bijdragen van 
de lezers binnen te krijgen. Toch speelden ook deze almanakken met hun “Einsame 
Seelenaussprachen, schallende Rundgesänge und Kasualkarmina” hun rol in het lite-
raire leven.164  
   Rond 1800 werd de uitgave van de bekendere muzenalmanakken gestaakt. De 
Voßsche Musenalmanach en Schillers Musenalmanach stopten na de jaargang 1800, de Göt-
tinger Musenalmanach hield na de jaargang 1804 op te bestaan. Daarmee was er nog geen 
eind gekomen aan het bestaan van de muzenalmanak. Ieder jaar opnieuw probeerden 
uitgevers nieuwe almanakken in de markt te zetten. Stuk voor stuk hielden ze het 
doorgaans echter maar kort uit. De laatste belangrijke muzenalmanak die voor het 
gehele Duitstalige publiek bestemd was, was de Deutscher Musenalmanach die verscheen 
van 1833 tot 1839. Met vele belangrijke medewerkers was deze almanak representatief 
voor de stand van de Duitse poëzie gedurende deze periode.165 Na het overlijden van 
redacteur Adelbert von Chamisso (1781-1838) zagen nog enkele Deutsche Musenalmana-
che bij andere uitgevers en onder verschillende redacteurs het licht. Aan het eind van 
de jaren vijftig van de negentiende eeuw was het echter gedaan met de muzenalma-
nakken: “hinnweg denn also mit diesen Musenalmanachen ... mit diesen bedeutungs-
losen Resten einer längst vergangenen Epoche”.166 
   De literarische Taschenbücher ontstonden in het laatste decennium van de achttien-
de eeuw en leken door uiterlijk en formaat veel op muzenalmanakken. In korte tijd 
verschenen er tientallen titels die het vaak gedurende langere tijd volhielden. Wanneer 
aan de naam van een Taschenbuch een jaartal toegevoegd was, was duidelijk dat het 
bij een dergelijke titel om een serie ging en dat de koper ook in volgende jaren een 
dergelijk Taschenbuch kon verwachten. Taschenbücher waren bedoeld voor een ont-
wikkeld publiek, ze werden geredigeerd door auteurs van naam die zelf ook vaak bij-
dragen leverden en ze boden oorspronkelijk, niet eerder gepubliceerd werk van één of 
meer auteurs. Veel Taschenbücher waren vooral bestemd voor een vrouwelijk publiek 
en de uitgevers richtten zich dan ook, zoals vaak al uit de titels blijkt, specifiek op dit 

                                                   
162 Idem p. 32. 
163 Lanckorońska en Rümann 1954, p. 33. Zij noemen verder nog onder meer Herder, Hölderlin, Mat-
thisson en Tieck als medewerkers aan de almanak van Schiller. 
164 Mix 1987, p. 32. 
165 Lanckorońska en Rümann 1954, p. 46-47 
166 De schrijver en literatuurhistoricus Robert Prutz (1816-1872) over de door Otto Friedrich Gruppe 
(1804-1876) van 1851-1855 bezorgde Deutsche Musenalmanach. Geciteerd in Lanckorońska en Rümann 
1954, p. 47. 
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nog nieuwe segment van het lezerspubliek. Bekende series waren Minerva, Urania, 
Cornelia, Penelope, het Frauentaschbuch en de Huldigung der Frauen die alle meer dan 20 
jaargangen telden. Voorlopers van deze Taschenbücher zoals het Leipziger Taschenbuch 
für Frauenzimmer zum Nutzen und Vergnügen uit 1784 waren vooral instructief en bele-
rend van aard. Deze intentie kan ook gesignaleerd worden in de wat meer literair ge-
oriënteerde Taschenbücher maar hierin wordt de kennisoverdracht ‘literair’ vormge-
geven of ingebed tussen literaire teksten.167 Klussmann stelt vast dat de verscheiden-
heid binnen het grote aantal Taschenbücher een alomvattende definitie van dit medi-
um niet mogelijk maakt. Hij geeft wel een opsomming van de eigenschappen van de 
Taschenbücher met een literair karakter: 
  

Das literarische Taschenbuch und alle Frauentaschenbücher präsen-
tieren sich durchweg als Buchkunstwerk mit einem breiten Spektrum 
des Inhalts und mit der Offenheit für alle Gattungen der Literatur, 
wenngleich frühzeitig Versepos und Erzählprosa einen bevorzugten 
Rang gewinnen. Doch auch die andere Künste sind mannigfach bei 
der Buchgestaltung beteiligt, vor allem durch die Einbandgestaltung, 
durch das Titelblatt, das Titelkupfer, die anderen beigegebenen 
Kupfer- oder Stahlstiche, die oft auch Gemälde berühmter Maler aus 
alter und neuer Zeit wiedergeben, und schließlich durch Drucktype 
und Gestaltung der Buchseite.168  

 
Vanwege hun fraaie uiterlijk waren deze Taschenbücher zeer populair en lagen ze 
goed in de markt.169 De inhoud was bovendien vaak van belang want vele bekende 
dichters en schrijvers werkten er aan mee.170 Daarnaast boden de Taschenbücher – 
evenals de muzenalmanakken – debutanten de kans een verhaal of gedicht te publice-
ren. Hun kans op publicatie zou veel kleiner zijn geweest wanneer hij of zij een heel 
boekwerk had moeten vullen.  
   In de loop der jaren heeft het literaire Taschenbuch zich bewezen als een object dat 
een cultureel geïnteresseerde lezer niet alleen moest bezitten maar ook bij zich moest 
dragen om het voortdurend bij de hand te hebben.171 Tot aan de tweede helft van de 
negentiende eeuw speelden ze, evenals de muzenalmanakken, een rol in het Duitse 
culturele leven. Daarna was het met hun populariteit vrijwel gedaan en werd hun func-
tie grotendeels overgenomen door literaire tijdschriften en geïllustreerde familiebla-
den.172 Het meest succesvolle negentiende-eeuwse Taschenbuch, de sinds 1816 be-
staande Cornelia. Taschenbuch für Deutsche Frauen, hield het tot 1873 vol. Na een aantal 
jaargangen met een respectabele inhoud was het toen echter al afgezakt tot een jaar-

                                                   
167 Klussmann 1998, p. 47-62. 
168 Klussmann 1998, p. 53. 
169 De Duitse uitgever Vieweg maakte handig gebruik van de populariteit van de Taschenbücher door 
Goethes Hermann und Dorothea als Taschenbuch für 1798 op de markt te brengen. Leverbaar in acht verschil-
lende uitvoeringen variërend van een gunstig geprijsde volksuitgave tot zeer kostbare in zijde gebonden 
exemplaren in cassette. Klussmann 1998, p. 55-56. 
170 Klussmann 1998, p. 55. 
171 Idem, p. 57. 
172 Mix 1986, p. 146. 
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boekje dat gedurende tientallen jaren niet meer geleverd had dan oppervlakkige ont-
spanningslectuur voor vrouwen van goeden huize.173  
 
2.2.3 Engeland 
Engeland was er laat bij met de literaire almanak. Frankrijks Almanach des Muses dateert 
uit 1765, Duitsland volgde in 1770 met de Musenalmanach für das Jahr 1770 en de Al-
manach der deutschen Musen auf das Jahr 1770 maar pas in 1822 verscheen de Engelse 
Forget-Me-Not voor 1823, de eerste literaire almanak die qua opzet vergelijkbaar is met 
de op het Europese vasteland verschijnende literaire almanakken.174 Uitgever was de 
in Saksen geboren lithograaf en uitgever Rudolph Ackermann (1764-1834) die in de 
eerste jaargang zijn doelstelling formuleerde:  
  

The British Public is here presented with the first attempt to rival the 
numerous and elegant publications of the Continent, expressly de-
signed to serve as tokens of remembrance, friendship, or affection, at 
that season of the year which ancient custom has particularly conse-
crated to the interchange of such memorials.175  

 
Ackermann verenigde in de Forget-Me-Not het concept van de al vele tientallen jaren 
populaire Engelse pocket-diary met dat van het Duitse Taschenbuch. De pocket-diary, 
klein van formaat en een populair kerst- en nieuwjaarsgeschenk voor een voornamelijk 
vrouwelijk lezerspubliek, was een soort agenda met blanco pagina´s voor aantekenin-
gen en berekeningen naast een tekstgedeelte met prognosticaties en allerlei nuttige 
gegevens als marktdagen, vertrektijden van diligences en soms ook een paar bijdragen 
in proza of poëzie. De illustraties bestonden veelal uit modeplaten en gravures van 
buitenplaatsen. 176 Het Duitse Taschenbuch was een bundel met bijdragen in proza en 
poëzie, terwijl het informatieve gedeelte, als dat er al was, zeer beperkt bleef.  
   De eerste jaargang van de Forget-Me-Not is geïllustreerd met een twaalftal door de 
populaire veelschrijver William Combe (1742-1823) in versvorm toegelichte kopergra-
vures, gevolgd door 240 pagina’s gevuld met prozastukken en gedichten. Het informa-
tieve gedeelte met genealogieën van regerende vorstenhuizen, gegevens over ambassa-
deurs aan de belangrijkste hoven, statistische gegevens uit de volkstelling van 1821 en 
een historische kroniek over 1822 was aan de doelgroep niet besteed en kwam dan 
ook in de volgende jaargangen niet meer terug.177  

                                                   
173 Idem, p. 154. 
174 Een – sinds 2007 niet meer bijgehouden maar nog steeds zeer informatieve – aan de Forget-Me-Not 
gewijde website met ook informatie over andere Engelstalige literaire almanakken is Forget-Me-Not A 
Hypertextual Archive of Ackermann's 19th-Century Literary Annual:  
(http://www.orgs.muohio.edu/anthologies/FMn/Chron_Ind.htm ). 
175 Geciteerd uit de digitale versie op deze website. 
176 Renier, p. 5. 
177 Renier 1964, p. 6. 

http://www.orgs.muohio.edu/anthologies/FMn/Chron_Ind.htm
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De Forget-Me-Not was een onmiddellijk succes waardoor hij al heel snel navolgers 
kreeg.178 Zo verscheen in 1824 Friendship’s Offering, a Literary Album en kwam in 1828 
The Keepsake op de markt. Met deze almanak deed een nieuwe verschijningsvorm zijn 
intrede, het formaat was octavo in plaats van het gebruikelijke duodecimo en hij was 
voorzien van een opdrachtplaat in kleur.179 Eveneens nieuw was de anonieme publica-
tie van de bijdragen. Die konden hierdoor beoordeeld worden op hun verdiensten en 
niet op de naam van de auteur. Ook konden daarin geïnteresseerde lezers raden naar 
de naam van de auteur. De uitgever van The Keepsake had zich hier echter op verkeken. 
In de volgende jaargangen werden de namen van de bijdragers  weer vermeld.180  
   Het aantal verschillende literaire almanakken groeide met het jaar, sinds 1823 wer-
den meer dan 250 verschillende titels gepubliceerd.181 Sommige hielden het vele jaren 
vol, andere verschenen slechts eenmalig of gedurende een paar jaar. Een aantal werd 
geredigeerd door destijds bekende dichters en schrijvers die overigens ook bijdragen 
leverden voor concurrerende almanakken.182 Walter Scott (1771-1832) en Robert 
Southey (1774-1843), letterkundigen met een grote bekendheid, ontvingen grote be-
dragen voor kleine bijdragen. Ook de amateur met een zekere sociale standing kwam 
er financieel goed vanaf. Voor degenen die van hun pen moesten leven waren de jaar-
boekjes een betrouwbare inkomstenbron.183 De meeste vaste bijdragers zijn inmiddels 
goeddeels vergeten hoewel Mary Shelley (1797-1851) en Mary Russell Mitford (1787-
1855) nog steeds een zekere bekendheid genieten. Voor de omzet waren al die onbe-
kende auteurs wel van belang zoals Robert Southey, de poet laureate van 1813 tot zijn 
dood, aan de dichter en redacteur van The Anniversary Alan Cunningham (1784-1842) 
schreef: 
 

To me it seems the best policy that you should have many contribu-
tors, because every one would, from self-love, wish to promote the 
sale of the volume; and moreover, every writer is the centre of some 
little circle, within which what he may write is read and admired.184  

   
 Kenmerkend voor het uiterlijk waren de goed verzorgde gravures en de – vaak 

uitbundig gedecoreerde – fraaie banden. De gravures werden soms als belangrijker 

                                                   
178 Harris registreerde oplagecijfers van verschillende almanakken: de Forget-Me-Not heeft in een niet nader 
genoemd jaar 20.000 exemplaren gehaald, The Keepsake in 1829 eveneens 20.000 exemplaren, Friendships 
Offering in 1824 8.000 tot 10.000 exemplaren. (Harris 2005, p. 155-156). 
179 Annuals in octavoformaat zouden de duodecimo-edities pas in de jaren 40 verdringen. 
180 Renier 1964, p. 8. 
181 Faxon 1973, p. 80-112, 128. 
182 Redacteur waren bijv. William Harrison Ainsworth (1805-1882), Thomas Hood (1779-1845), A.A. 
Watts (1797-1864), [Allan?] T. Cunningham (1784-1842) en Mrs. S.C. Hall (= Anna Maria Hall, 1800-
1881), bijdragen werden geleverd door onder meer Charles Dickens (1812-1870), Alfred Tennyson (1809-
1892), William Makepeace Thackeray (1811-1863), Charles Lamb (1775-1834), Walter Scott 1771-1832), 
Edward Bulwer Lytton (1803-1872) en Samuel Taylor Coleridge (1772-1834). 
http://www.shu.ac.uk/annuals/intro/Bateman.html (geraadpleegd 6 maart 2010) en 
http://britannuals.com (geraadpleegd 3 september 2013). 
183 Renier 1964, p. 14. 
184 Geciteerd in Renier 1964, p. 14. 

http://www.shu.ac.uk/annuals/intro/Bateman.html
http://britannuals.com/
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voor de verkoop gezien dan de literaire bijdragen. Southey schreef over het belang van 
de illustratie en over het koperspubliek aan Cunningham: 

 
The literary department, make what exertions you will, must be as in-
ferior in its effect upon the sale to the pictorial one, as it is in costs. 
At the best, Allan, these Annuals are picture-books for grown chil-
dren. They are good things for the artists and engravers.185  

 
Southey overdreef hier wel. De illustraties waren voor een groot publiek de enige mo-
gelijkheid om kennis te maken met schilderijen die zich merendeels in particuliere 
collecties bevonden. De illustraties werden overigens niet alleen voor de almanak ge-
bruikt. In Engeland zelf werden in de annuals portefeuilles aangeboden met proef-
drukken van de gravures op speciaal papier. Ook kregen ze wel een tweede leven in 
buitenlandse almanakken. Zo verscheen in Frankrijk van 1830 tot 1833 Le Keepsake 
Français ou Souvenir de littérature contemporaine met gravures uit Engelse annuals waar 
Franse auteurs teksten bij geschreven hadden.186 Ook in de Nederlandse Vergeet Mij 
Niet en in AUR werd gebruikgemaakt van Engelse gravures.  
   Door de nadruk op de kwaliteit van de illustraties kwam de literaire inhoud veelal op  
tweede plan. Bijdragen werden vaak geschreven bij of naar aanleiding van een illustra-
tie. Renier schrijft dat er dan ook maar zelden belangrijke bijdragen in de annuals aan-
getroffen worden. Volgens haar leverden de meer bekende auteurs vaak minder ge-
slaagde pennenvruchten, de bijdragen van de tweederangs auteurs varieerden van 
middelmatig tot zinloos.187 Wel hadden de annuals een functie als springplank voor 
jong talent. Zo ging de nog tamelijk onbekende Alfred Tennyson, poet laureate van 
1850-1892, in de jaren dertig graag in op verzoeken om bijdragen voor verschillende 
almanakken.188  
   Ondanks het veronderstelde gebrek aan kwaliteit vielen de almanakken in de smaak 
bij de doelgroep ‘young ladies’. Hun opvoeding was veelal gericht op het vinden van 
een geschikte echtgenoot en daarbij werd er ook aandacht besteed aan hun culturele 
ontwikkeling. De annuals kwamen daarbij goed van pas als hulpmiddel bij het ten-
toonspreiden van hun vaardigheden op het gebied van literatuur, muziek, kortom van 
goede smaak.189  
   Evenals in Duitsland leidde de populariteit van deze almanakken ertoe dat uitgevers 
gewone boeken vermomd als almanakken op de markt brachten. Ook verschenen er 
almanakken zonder jaartal. Deze laatste categorie kon jarenlang verkocht worden zon-
der dat aanpassing van de inhoud nodig was.190   
 

                                                   
185 Idem, p. 12-13. 
186 Idem, p. 13. 
187 Idem, p. 16. 
188 Idem, p. 15. 
189 Idem, p. 17. 
190 Voorbeelden hiervan zijn The Wreath of Friendship en The Cabinet of Literary Gems, The Offering, a Tribute of 
Friendship and Affection en The Coronal, an Annual of Literature and the Fine Arts. Renier 1964, p. 11. 
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 Afb. 1. Staalgravure uit de Forget-Me-Not van 1840 die in de Aurora voor 1840 gebruikt  
 werd als illustratie bij ‘Verleiding’ door Mr. J.H. Burlage.  
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In de jaren dertig van de negentiende eeuw begon de literaire almanak van karakter te 
veranderen. Onder invloed van de ‘silver-fork’ school191, een literaire stroming die 
haar inspiratie ontleende aan de gewoontes van en gebeurtenissen in de hogere krin-
gen, ontwikkelde de almanak zich van een boekje dat gemakkelijk meegenomen kon 
worden tot een boek voor de salon- en boudoirtafel. Duodecimo werd vervangen 
door quarto192 en de almanakken werden niet langer gevuld door literatoren maar door 
al dan niet literair begaafde aristocraten. Bekende societydames, liefst met een titel, 
namen het redacteurschap op zich en wisten zo uit de hogere kringen bijdragers te 
lokken. De gravures werden niet langer vervaardigd naar beroemde schilderijen maar 
hadden natuurscènes, landhuizen van de aristocratie en portretten van leden van de 
adel als onderwerp.193 Recensenten beoordeelden deze annuals vaak minder gunstig en 
wanneer ze genoemd werden in dagboeken en romans kwamen ze er doorgaans ook 
niet goed vanaf.194  
   Het tijdperk van de literaire almanak heeft in Engeland maar kort geduurd. Al in 
1842 kon de redacteur van de Forget-Me-Not constateren dat de voormalige publieksfa-
vorieten met grote onverschilligheid ontvangen werden.195 Friendships Offering ver-
dween al in 1844, de Forget-Me-Not hield het nog uit tot 1847 en met The Keepsake was 
het in 1857 gedaan. In de jaren zestig was de tijd van de annuals voorbij: hun plaats 
werd ingenomen door prachtedities van de werken van belangrijke dichters of van 
selecties uit hun werken. De illustraties en boekbanden werden speciaal voor deze 
edities vervaardigd door een generatie kunstenaars die bekend is gebleven onder de 
naam ‘Illustrators of the Sixties’.196 
 
2.2.4 De Zuidelijke Nederlanden/België 
Tot de totstandkoming van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 waren 
de Zuidelijke Nederlanden ‘buitenland’. De auteurs van Worm en Donder, de beschrij-
ving van de geschiedenis van de Noord-Nederlandse literatuur in de achttiende eeuw, 
constateren dat Noord en Zuid in die eeuw op letterkundig gebied twee totaal ver-
schillende werelden waren.197 Oorspronkelijk was het de bedoeling om in dit deel van 
de door de Nederlandse Taalunie gefinancierde nieuwe literatuurgeschiedenis, net als 
in de andere delen, Noord en Zuid te verenigen. Omdat de letterkunde van het Zui-
den in de achttiende eeuw nog zo’n onontgonnen gebied is, bleek het echter niet mo-
gelijk het onderzoek gelijktijdig te presenteren. Om die reden zal de achttiende-eeuwse 
literatuur van de Zuidelijke Nederlanden in een apart deel beschreven worden. Dit 

                                                   
191 Zie voor de ‘silver fork school’ : http://www.victorianweb.org/genre/silverfork.html (geraadpleegd 9 
januari 2014). Auteurs uit deze school beschreven in detail naast de gewoontes en de kleding ook de 
interieurs van de huizen van de upper class en zullen daarbij ook aandacht hebben besteed aan fraai 
uitgegeven boekwerken op salontafels.  
192 In 1832 verscheen als eerste Fisher´s Drawing-Room Scrap-Book in groot formaat. Letitia Landon schreef 
alle gedichten bij de 36 staalgravures. (Renier 1964, p. 20). 
193 Renier noemt o.a. Beauty´s Offering (1845), The Souvenir, a Gift of Friendship (1850) en in de jaren vijftig 
The Literary Keepsake, a Token of Remembrance en The Winter´s Wreath, a Literary Album and Christmas and New 
Year´s present. Renier 1964, p. 24. 
194 Idem, p. 21-23. 
195 Idem, p. 23. 
196 Idem, p. 24.  
197 Leemans en Johannes 2013, p. 29. 

http://www.victorianweb.org/genre/silverfork.html
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deel is nog niet verschenen.198 Bij gebrek aan meer recente geschiedschrijving moest ik 
voor de geschiedenis van de almanak dan ook teruggrijpen op de studie van Smeyers 
en De Bock uit 1975 in het zesde deel van de Geschiedenis der Letterkunde der Nederlanden. 
   Is er in de nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedschrijving nauwelijks aandacht 
voor de almanak, in de oudere van de Zuidelijke Nederlanden zijn er ruim tien blad-
zijden aan gewijd.199 Ondanks de door Leemans en Johannes geconstateerde verschil-
lende letterkundige werelden blijkt bij Smeyers en De Bock dat de almanak in Noord 
en Zuid in grote trekken een gelijke ontwikkeling doormaakte. Ook in de Zuidelijke 
Nederlanden was de oervorm van de almanak met een kalender, allerlei voorspellingen 
en nuttige informatie variërend van jaarmarkten tot de meest gunstige data voor ader-
laten en purgeren beschikbaar. Gaandeweg werd ook hier aan de almanakken steeds 
meer informatie toegevoegd. Veel voorkomend waren de kantooralmanakken, alma-
nakken vol praktische informatie en met pagina’s die speciaal bedoeld waren om er 
aantekeningen op te maken. De identificatie van almanakken kan problemen opleve-
ren door het gebruik van de benaming ‘nieuwjaersgift’ voor een almanak terwijl er ook 
‘nieuwjaersgiften’ bestaan die helemaal geen almanakken zijn.200 Verder werd, om 
kopers te lokken of te misleiden, de benaming ‘almanak’ gebruikt voor publicaties 
waarbij de vlag de lading niet dekte. Zo kwam in 1766 een Almanach voor heden en morgen 
uit die eigenlijk een herdruk was van een moraliserend geschrift met dezelfde titel dat 
honderd jaar eerder al verschenen was.201 Vanaf het midden van de achttiende eeuw 
werden er naast de hierboven genoemde praktische informatie in sommige almanak-
ken kluchten, liedjes, anekdoten, kronieken en historische overzichten opgenomen. 
Naar de mening van Smeyers en De Bock vervulden ze daarmee de rol van de latere 
dagbladen.202 Door de kronieken en stads- en landsbeschrijvingen in de almanakken 
kwam historische en topografische informatie - niet altijd even nauwkeurig - onder de 
aandacht van de “gewone volksmens”. Opmerkelijk vinden Smeyers en De Bock de 
grote hoeveelheid informatie over de Noordelijke Nederlanden in deze teksten. Zij 
verklaren dat voor een deel omdat er gebruik werd gemaakt van bronnen uit de tijd 
dat Noord en Zuid nog niet gescheiden waren maar vragen zich tegelijkertijd af of er 
misschien gedacht werd aan een afzet in het Noorden.203 De meeste almanakken wa-
ren Nederlandstalig, Frans- of tweetalige almanakken waren uitzonderingen.  
   In de laatste decennia van de achttiende eeuw begon er literair bijwerk in almanak-
ken te verschijnen.204 Als laat voorbeeld noemen Smeyers en De Bock de St. Truyden-
sche Almannak [sic] waarin van 1812-1816 de dichter S. M. Coninckx205 verzen publi-

                                                   
198 Idem, p. 19. 
199 Smeyers en De Bock 1975, p. 447-459. Voor de samenstelling van het gedeelte over de literaire alma-
nak in de Zuidelijke Nederlanden/België maakte ik grotendeels gebruik van de hierin opgenomen gege-
vens. 
200 Smeyers en De Bock 1975, p. 448. 
201 Zie voor andere voorbeelden idem, p. 448 en 449. 
202 Idem, p. 449-450. 
203 Idem, p. 455. 
204 De eerste op een jeugdig publiek gerichte almanakken verschenen in het Zuiden pas rond de eeuwwis-
seling, in het Noorden kwam al in 1782 de Almanach voor jonge heeren en dames voor 1783 op de markt. 
205 Simon Michiel Coninckx (1750-1839). R.K. priester in de Zuidelijke Nederlanden. (BWNZL, p. 164-
165. 
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ceerde die pas in 1837 gebundeld werden.206 Zij rekenen deze almanakken niet tot de 
literaire almanakken, dat zijn de Antwerpschen Almanach van Nut en Vermaek (AA), de 
Almanak van het Lierse genootschap Voor Konst en Wetenschap, De Almanak voor 
Blijgeestigen (AB) en de Belgische Muzen-Almanak (BMA) wel.207 Deze “almanakken met 
een uitgesproken literair karakter” zagen echter alle vier pas voor het eerst het licht in 
de periode dat Noord en Zuid weer samengekomen waren in het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden. 
 
2.2.5 Samenvatting 
De ook in Nederland populaire Franse en Duitse literaire almanakken ontwikkelden 
zich op een vergelijkbare manier. Naast muzenalmanakken, literaire almanakken met 
uitsluitend poëziebijdragen, verschenen literaire almanakken waarin ook fictioneel 
proza werd opgenomen. Specifieke muzenalmanakken ontbreken in Engeland. Daar 
ontstonden pas in de jaren twintig van de negentiende eeuw literaire almanakken met 
zowel bijdragen in poëzie als in proza in navolging van de literaire almanakken die op 
het vasteland van Europa zo succesvol waren. In zowel Frankrijk, de Duitstalige lan-
den als in Engeland fungeerden de literaire almanakken vaak als een springplank voor 
nieuw literair talent. De in de Zuidelijke Nederlanden verschenen almanakken waarin 
literair bijwerk is opgenomen worden in de literatuurgeschiedschrijving niet gezien als 
literaire almanakken, die ontstonden pas in de jaren na de vereniging met de Noorde-
lijke Nederlanden.  
 
2.3 De literaire almanak in Nederland 
Voor de beschrijving van de opkomst van de literaire almanak in Nederland zal ik 
uitvoeriger op titels en posities van de almanak ingaan dan ik voor de buitenlandse 
situatie gedaan heb. Ik zal hiervoor ook citeren uit voorwoorden en prospectussen van 
de uitgevers, waaruit hun bedoelingen blijken. Tevens zal ik meer aandacht besteden 
aan de receptie van de almanakken, zoals die blijkt uit de eigentijdse kritiek in tijd-
schriften. Ik eindig rond 1818, het jaar waarin de voorbereidingen getroffen worden 
voor de eerste jaargang van de NMA. 
 
2.3.1 De eerste halve eeuw 
Pas vanaf ca. 1800 werden incidenteel almanakken in algemeen-culturele tijdschriften 
gerecenseerd en onder die besproken almanakken bevonden zich ook voorlopers van 
de literaire almanak. In het tweede decennium nam het aantal besprekingen met het 
jaar toe. Daardoor kunnen vanaf ongeveer 1810 literaire almanakken tamelijk eenvou-
dig getraceerd worden. Vóór 1810 was ik voor het achterhalen van titels van almanak-
ken met literaire bijdragen aangewezen op bibliografisch onderzoek via de STCN en 
Picarta.208  
   Ook in Nederland ging in de loop van de achttiende eeuw het los verkrijgbaar bij-
werk met nuttige en vermakelijke teksten steeds vaker een integraal deel van de alma-

                                                   
206 In: S.M. Coninckx, Punt- en kleine mengeldichten, St. Truyden 1837. 
207 Smeyers en De Bock 1975, p. 458-459. 
208 Zie p. 8. 
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nak uitmaken.209 Bij een aantal almanakken kreeg dit bijwerk een min of meer literair 
karakter. Er werden uittreksels van toneelstukken, fabels, teksten van aria’s en proza-
vertelsels in opgenomen. Soms verscheen van zo’n almanak maar één jaargang maar 
sommige hielden het ook een langere periode vol. Het was niet eenvoudig tussen de 
vele almanakken die er in de tweede helft van de achttiende eeuw op de markt kwa-
men de almanakken te identificeren die als meer directe voorlopers van de literaire 
almanakken uit de negentiende eeuw beschouwd kunnen worden. Titels als Dichtkundi-
ge Almanach, Vaderlandsche Muzen-Almanak en Almanak van Vernuft en Smaak geven een 
indicatie dat er waarschijnlijk in een dergelijke almanak naast de gebruikelijke kalender 
en gegevens over jaarmarkten en kermissen, het luiden van poortklokken en het aan-
komen en vertrekken van schepen, schuiten, postwagens enz. ook literair bijwerk te 
vinden is. Niet altijd was dit echter het geval. De nuttige en aangename staatsalmanach, 
bevat behalve het gebruikelijke almanakdeel en een op grond van de titel van deze 
almanak te verwachten geslachtregister van Vorsten en hun verjaardagen ook fabels en 
gedichten.210 Hij kan daarmee tot de voorlopers van de literaire almanak gerekend 
worden. De Nieuwe Vaderlandsche Almanach211 gaf, zonder dat dit uit de titel af te leiden 
is, jaar in, jaar uit, samenvattingen van nieuwe Nederlandse en buitenlandse toneel-
stukken.  
   Een voorbeeld van een almanak waarin op grond van de titel wel literaire teksten te 
verwachten zijn, is de Dichtkundige Almanach, of keur van heldenbrieven &c voor ’t jaar 1771 
die de Amsterdamse boekverkoper J. Magerus voor het eerst in de Amsterdamse Courant 
van 4 december 1770 aanbood. De Franse versie van deze almanak was al een paar 
weken eerder verschenen, de Almanach des Heroides Contes Fables Theatres, Pieces, de Po-
esies, &c pour l’annee 1771 was vanaf 19 november 1770 verkrijgbaar.212 Inderdaad bevat 
de almanak behalve de heldenbrieven ook nog ‘Vertelzels, Theatraale- en andere 
Dichtstukjes’. In het voorwoord spreekt Uitgever Magerus zijn hoop op succes voor 
zijn almanak uit en probeerde hij door de opzet de lezers en lezeressen ook voor vol-
gende edities aan zijn almanak te binden: 
 

Onder de menigvuldige Almanachen, die jaarlyks uitgegeeven wor-
den tot nut en vermaak van ’t Algemeen en vooral van de Schoone 
Kunne,213 durft men zich vleijen dat deeze het geluk zal hebben te 

                                                   
209 De Niet 1995, p. 71. 
210 Hieronder bijv. in 1784 zonder naamsvermelding van de dichter Jacobus Bellamy diens ‘De Schim van 
Claudius Civilis aan de Batavieren’ dat in 1779 in de VL was opgenomen. 
211 Verschenen van 1778-1793, incompleet bewaard in openbare collecties. 
212 Almanakken die in zowel het Frans als in het Nederlands verschenen kwamen meer voor. De Niet 
kende in 1993 50 in de achttiende eeuw verschenen Franstalige almanakken en een groot deel daarvan 
had een Nederlandse parallelversie. Er is ook in 2013 nog geen onderzoek gedaan naar verspreidingsge-
bied en doelgroepen van deze parallelalmanakken. De Niet 1993, p. 20. 
213 Bevraging van de STCN levert vrijwel geen almanakken op die aan deze omschrijving voldoen. Voor 
de periode 1765-1771 vond ik slechts één titel die aanmerking zou kunnen komen als zo’n voor de 
schoone kunne bedoelde almanak: Het vrouwen almanakje van Diewertje en Grietje. Van deze almanak zijn 
exemplaren van de jaargangen 1770, 1776 en 1787 in openbare collecties geregistreerd. 
Het mengelwerk is gevuld met patriottisch getinte bijdragen, gedeeltelijk in dialoogvorm. Jensen maakt 
overigens aannemelijk dat deze almanak niet speciaal voor vrouwen bedoeld is. (Jensen 2001, p. 36-37). 
Mogelijk doelde de uitgever op Franse almanakken die hij jaarlijks uit Parijs ontving en waarvan hij als 
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behaagen, door de verscheidenheid en leerzaamheid der onderwer-
pen die daarin voorkomen. In die verwachting is men voorneemens 
dezelve te vervolgen en jaarlyks van meer belang te maaken, door 
nieuwe Dichtwerkjes en Prentverbeeldingen, aan welke men geen 
moeite noch kosten zal spaaren. Wanneer de Stukken te lang zullen 
weezen, zal men die in ’t volgende jaar vervolgen, by elke Afdeeling 
de noodige Plaaten daarby voegende. De gunst met welke deze Eer-
steling zal aangenomen worden, zal ten spoore dienen aan de Au-
teurs en den Uitgeever, om zich dezelve waardig te maaken.214  

  
Hij prees dus de verscheidenheid aan, naast het feit dat de almanak leerzame stof 
biedt, en dat hij veel platen bevat. Maar Magerus blijkt geen eigen lijn uit te zetten. 
Vergelijking van de inhoudsopgaven van de Franse en de Nederlandse versies in de 
advertenties waarin de verschijning van de almanakken wordt aangekondigd sugge-
reerde al dat het om één-op-één vertalingen van het Franse mengelwerk ging, inhou-
delijke vergelijking van exemplaren van beide almanakken voor 1777 leverde er het 
bewijs van.215 Beide almanakken waren in verschillende fraaie bandjes leverbaar, de 
goedkoopste Franse versie was even duur als de goedkoopste Nederlandse: 15 stui-
vers.216  
   Behalve de door hem zelf uitgegeven almanakken konden Magerus en de uitgevers 
die in latere jaren de uitgave overnamen ook verschillende uit Parijs ontvangen Franse 
almanakken leveren. Evenals de almanakken van Magerus en zijn opvolgers waren 
ook deze almanakken in allerlei kostbare bandjes te verkrijgen. De kostbare uitvoering 
van deze almanakken zou aanleiding kunnen geven tot de veronderstelling dat deze 
almanakken een langer leven beschoren zouden moeten zijn dan het ene jaar waarvoor 
de kalendergegevens actueel zijn. Hun mengelwerk was mogelijk de doorslaggevende 
aanleiding voor de aanschaf geweest.  
   De Dichtkundige almanak voorzag kennelijk in een behoefte want hij hield het 27 jaar 
vol.217 De naam ‘dichtkundige almanak’ mag dan suggereren dat het hier om een lite-
raire almanak gaat – er komt inderdaad literair mengelwerk in voor – maar hij lijkt in 
de verste verte nog niet op de Almanach des Muses zoals die sinds 1765 in Frankrijk 
werd uitgegeven. In deze almanak werd immers voornamelijk recent gepubliceerde 
poëzie opgenomen, het merendeel van de bijdragen met vermelding van de naam van 
de auteur. Een informatief gedeelte en zelfs een kalender ontbreken, slechts een opga-

                                                                                                                                 
verkoper een goed zicht had op de afnemers. Magerus adverteerde jaarlijks vanaf half november met uit 
Parijs ontvangen almanakken in o.m. de Amsterdamse Courant, de Leydsche Courant en de Oprechte Haerlemsche 
Courant. In Nederlandse openbare collecties zijn slechts enkele buitenlandse almanakken opgenomen. 
214 Dichtkundige almanach etc voor 1771, p. [ii]. 
215 Zie de advertentie van de Utrechtse uitgever S. de Waal in de Amsterdamse Courant van 26 november 
1776 waarin de verschijning van beide almanakken wordt aangekondigd. De Niet stelde de inhoudelijke 
overeenstemming vast door vergelijking van beide versies. (De Niet 1993, p. 20). Het door hem gebruikte 
exemplaar van de Almanach des Héroides uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam - 
het enige exemplaar van deze almanak in een openbare collectie - is inmiddels niet meer beschikbaar. 
216 Amsterdamse Courant van 17 november en 4 december 1770. 
217 De laatste jaargang was die van 1796. Exemplaren van de jaargangen 1774, 1780-1787 en 1792-1795 
zijn niet in de STCN te vinden.  
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ve van de in de loop van het voorgaande jaar verschenen poëziewerken werd aan het 
eind van de almanak toegevoegd. Deze almanakken kan men het beste zien als een 
bloemlezing van gedichten uit efemere publicaties van het voorafgaande jaar. Daaren-
tegen blijven de auteurs die aan de Dichtkundige almanak meegewerkt hebben anoniem, 
de bijdragen zijn niet oorspronkelijk en ook hun ontstaansdatum is ongewis.218 Ook al 
was het mogelijk deze almanak fraai te laten inbinden, het praktisch gedeelte was al na 
één jaar verouderd. Daardoor was de Dichtkundige almanak waarschijnlijk minder de 
moeite waard om lang te bewaren. Een alleen door het jaartal in de tijd geplaatste 
almanak als de Almanach des Muses behield zijn waarde als dichtbundel nadat de alma-
nak voor het volgende jaar verschenen was.219 
   De Dichtkundige almanak kan als een vrij belangrijke achttiende-eeuwse voorganger 
beschouwd worden maar hij stond niet alleen. In de politiek woelige laatste decennia 
van de achttiende eeuw werden de almanakken ook gebruikt als middel om politieke 
standpunten en opvattingen te verspreiden. Orangisten en patriotten, de voor- en 
tegenstanders van stadhouder Willem V, verwoordden er hun politieke opvattingen in. 
De anonieme dichter in de Nieuwe Almanach voor het Volk van Nederland voor den jaare 
1787 gaf een ideaalbeeld van een patriot:  
 

Hy, die den Godsdienst eert, zyn medemensch bemint, 
De Gierigheid vervloekt, die Pest voor vrye Zielen. 
Getrouw in woord en daad, en altoos eensgezind, 
Zyn goed en bloed besteed om Heerschzucht te vernielen. 
Die lydzaam zugt en staart op God in zyne nood, 
Zyn vrye Borst ontlast in eenzaame gepeinzen; 
Elk vrye Burger eert, en Twist en tweedragt dood, 
En nooit zyn Volk bedriegt door laf vloekwaardig veinzen, 
Die Pal staat hoe ’t ook gaat, gelyk een vaste rots. 
Den Overheerscher, schoon hy zelve zyn brood moest eeten, 
Nooit toegeeft, nimmer buigt voor de ingebeelde trots; 
De Burger Vryheid paart, met Vryheid in ’t geweeten. 
Gy die dus leeft en denkt, gelukkig is uw Lot, 
Gy zyt een Batavier, een Neerlands Patriot. 220  

 
De eveneens anonieme dichter in Snapsters nieuwe jaars geschenk voor de waare Oranje 
Vrienden en almanach voor het Jaar 1787 prees de verdiensten van de Oranjes: 
 

ORANJE heeft voor ons den vrye Grond gelegt; 
ORANJE heeft den band der Unie vast gehecht; 
ORANJE treed voor ons in de engste tegenspoed; 
ORANJE schonk ’s Lands Maagd de Speer en glorie Hoed; 
ORANJE stelde Armyn, als Neêrlands Helhond Perk; 

                                                   
218 Wel is een hoogst enkele keer een bijdrage van door tijdgenoten mogelijk identificeerbare initialen 
voorzien. 
219 Zie het voorwoord van de Almanach des Muses voor 1765. 
220 Nieuwe Almanach voor het Volk van Nederland voor den jaare 1787, p 98. 
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ORANJE klonk de Muur der zuivre Christen Kerk; 
ORANJE was de schrik van alle dwinglandy; 
ORANJES Hulp behield de Batavieren vry; 
ORANJE zocht in God zyn heil en toeverlaat; 
ORANJE keerde steeds den val van onze Staat; 
ORANJE groeide en bloeide in spyt van ’t Vloek gespuis; 
ORANJE word geroemd in ’s Hemels Bede Huis; 
ORANJE was ’s Lands Baak, hy blyve ook nu geëerd 
Of schoon een Beulendrom hem wreed den Nek toe keerd. 
Al wierd hij door een Rei van Duivels aangerand, 
Geen nood - God kent zyn Trouw voor ’t VOLK VAN   
      NEDERLAND.221  

 
Lang niet alle almanakken hielden zich echter met politiek bezig. Nieuw waren de 
tegen het eind van de achttiende eeuw opkomende almanakken die speciaal voor de 
jeugd bestemd waren. Een vroegere op de jeugd gerichte almanak is de A,B,C, Al-
manach voor kinderen voor het jaar 1748, in naam een almanak maar in feite een boekje 
om te leren spellen en lezen.222 De Nieuwe Lorre, Kinder Almanach voor het schrikkeljaar 
1760, gevuld met op een kant van het papier gedrukte houtsneden met daaronder een 
tweeregelig onderschrift voorafgegaan door een beperkt informatief gedeelte kan ook 
nog nauwelijks een almanak genoemd worden.223 De eerste echte almanakken voor 
jongeren waren de Almanach voor jonge heeren en dames (1783-1786)224 en de Almanach voor 
jonge heeren en juffers (1789-1796 en 1805-1809).225 Uitgever Johannes Allart had met de 
laatste almanak de bedoeling een ‘Muzen-almanach’ in het licht te zenden:  
 

Deze verzameling van dichtstukjes, en het gene ik U hier verder aan-
biede, bij den Almanach van dit jaar, is een navolging van het gene in 
verscheiden naburige landen plaats heeft.  

 
Hij licht toe dat hij ditmaal oorspronkelijk werk en vertalingen naast elkaar heeft ge-
plaatst, maar voor het volgend jaar hoopt hij dat Nederlandse dichters hem enige stuk-
jes voor de almanak toesturen. Allart zou graag zien: 
 

                                                   
221 Snapsters nieuwe jaars geschenk voor de waare Oranje Vrienden en almanach voor het Jaar 1787, p. 15-16.  
222 Bibelebontse Berg, p. 614. 
223 Idem, p. 204. 
224 Uitgegeven door de Amsterdamse boekverkopers H. Gartman en J. van Gulik. De STCN geeft de 
jaargangen 1783 en 1786, eerdere en latere jaargangen zijn hierin niet te vinden. 
225 Deze almanak verscheen bij de Amsterdamse uitgever Johannes Allart tot 1792 van welk laatste jaar 
zowel een uitgave door Allart als door de Erve de wed. C. Stichter bekend is. Deze laatste uitgever, een 
bekend familiebedrijf dat al gedurende vele decennia jaarlijks verschillende almanakken op de markt 
bracht, heeft de uitgave nog tot 1796 voortgezet. De jaargangen 1797-1804 zijn niet verschenen, de we-
duwe Doll gaf de jaargangen 1805-1809 uit. (Naamlijst Saakes en STCN). 
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dat deze onderneming […] den grond leide tot een goeden Muzen-
Almanach, die alle jaar fraaie kleine voortbrengselen van Nederland-
sche vernuften aan het licht bragt. 226 

 
Deze almanak begon in opzet al wat meer op de Franse Almanach des muses te lijken en 
het is niet onaannemelijk dat hij gekocht zal zijn vanwege de literaire bijdragen. De 
Almanach voor jonge heeren en dames en de Almanach voor jonge heeren en juffers waren bedoeld 
voor jongeren en kennelijk sloegen ze aan. Hun succes was voor sommige uitgevers 
mogelijk de aanleiding om een literaire almanak voor volwassenen op de markt te 
brengen. De weduwe Doll was hiermee de eerste. Zij publiceerde de Almanak van 
Vernuft en Smaak (V&S) voor 1790 waarin zij in het voorbericht de manco’s van de 
contemporaine almanakken constateert: 
  

De jaarlijks uitkoomende Almanakken inziende, bemerkte ik, sedert 
een geruimen tijd, hoe nodig het waare dat dezelven, voor zoo verre het 
bijvoegzel van SMAAK betreft, eene, met den aart der Nederlanders 
overeenkomstige, verbetering nodig hadden. De losse stukken, ach-
ter de gewoone tijd en Weêralmanak geplaatst, waaren, immers voor 
het meerergedeelte, vertaalingen en vertellingen uit oude buitenlandsche 
tijdschriften, die door een nieuw graveerijzer, in de plaaten, een wei-
nig opgehaald en in de overzetting niet weinig verlamt waaren. Mijne 
landsluiden ontbraken een oirsprongkelijk Jaarboekje, dat, met smaak 
uitgevoerd wordende, tevens geheel nieuwe stukken, van inboorelin-
gen onzes landaarts inhieldt!  

 
Met haar nieuwe almanak kon de weduwe in dit hiaat voorzien doordat enkele beken-
de Nederlandse dichters en dichteressen haar nieuwe en oorspronkelijke stukken le-
verden. In het voorbericht beschrijft zij verder hoe zij zich voorstelde te werk te gaan 
bij het samenstellen van de inhoud van volgende jaargangen:  
 

Alle stukken, het zij Poëzij of Proze, welken men mij, ter aanmoedi-
ging, zal gelieven medetedeelen, zullen voor zoo verre zij belangrijk 
zijn, en het bestek dezes Almanaks toelaat, in een volgend jaar ge-
plaatst worden, waarom ik den geëerden Schrijveren of Schrijfsters 
derzelven verzoek, ze mij vóór den eerste April of uiterlijk voor den eer-
sten Mei, op ijder jaar, te doen toekoomen. – Bij de plaatzing van de-
zelven zal ik eene gelijkheid in de ondertekeningen der naamen van 
hunne Dichters en Schrijvers op het oog houden; en altijd slechts de 
Vóórletteren des naams en toenaams gelijk in deezen Almanak, onder 
ieder stuk doen drukken.- 
De spelling van ijder Dichtstuk zal in haar geheel behouden worden, 
en de juistheid der taale zal men, overal, in acht neemen.227    

 

                                                   
226 Aan den lezer. Almanach voor jonge heeren en juffers voor het jaar 1789, ongepagineerd.  
227 Almanak van Vernuft en Smaak (V&S) voor het jaar 1790. Voorberigt, ongepagineerd. 
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De weduwe Doll streefde naar een jaarboekje dat met oorspronkelijke bijdragen im-
pliciet representatief was voor de staat van de contemporaine proza- en dichtkunst 
zoals ook de spreuk op de titelpagina aangeeft: “Leest - en kent de Smaak der Neder-
landers.”. Die representativiteit gold niet voor de leveranciers van de bijdragen, hun 
identiteit is door de ondertekening met uitsluitend initialen lang niet altijd en mis-
schien zelfs wel nooit met zekerheid te achterhalen. De auteur speelde als autonoom 
kunstenaar nog geen rol van betekenis.  
   De V&S sloeg aan en in 1791 begon de weduwe aan een nieuwe almanak, nu uitslui-
tend gericht op een vrouwelijk publiek, gevuld met door vrouwen geleverde bijdragen 
en daarom toepasselijk Almanak voor Vrouwen door Vrouwen (VVdV) genoemd.228 Deze 
almanak slaagde er net als de V&S in een vaste plaats op de almanakkenmarkt te ver-
werven. Pas in 1817 verschenen de laatste door de weduwe Doll uitgegeven jaargan-
gen van de beide almanakken.229  
   De belangrijkste almanakken aan het einde van de achttiende eeuw volgden het 
voorbeeld van de succesvolle almanakken van de weduwe Doll. Al in 1791 betraden 
de Amsterdamse boekhandelaren en uitgevers Diederichs en Poster de almanakken-
markt met hun Bloemen, op het Outer van ’t Vaderland, der Deugd en der Gratien. Een leerzame 
en vermakelijke almanak voor den jaare 1791. Deze almanak is voorzien van een uitgebreid 
informatief gedeelte en een mengelwerk gevuld met poëzie en fictioneel proza. De 
bijdragen zijn geen van alle ondertekend. In de eerste jaargang was daarnaast plaats 
ingeruimd voor “Voortreffelijke stukjes uit Vaderlandsche Dichters”. Hiermee werden 
vooral gedichten van Vondel, Poot en andere overleden dichters bedoeld maar er zijn 
ook gedichten van Van Alphen opgenomen. Na drie jaargangen was het met deze 
literaire almanak gedaan. 
   Géén literaire almanak maar in opzet daar toch wel heel sterk op lijkend is de uitein-
delijk uit 20 deeltjes bestaande serie Kleine Dichterlyke Handschriften (KDH) die de Am-
sterdamse uitgever Pieter Johannes Uylenbroek vanaf 1788 vrijwel ieder jaar liet ver-
schijnen. Omdat het hier geen periodiek betreft kunnen ze niet tot de almanakken 
gerekend worden maar het voorbericht maakt duidelijk dat Uylenbroek goed naar de 
Almanach des Muses gekeken heeft: 
 

Het werkje, waarvan thans de eerste proeve het licht ziet, heeft ten 
oogmerk den Nederlandschen letterminnaar, onschuldig te verma-
ken, en tevens den opbouw der Nederduitsche dichtkunde te bevor-
deren. Hetzelve zal aanhoudend bestaan uit allerlei onuitgegeven 
dichtstukjes, zo vertalingen en navolgingen, als eigenvindingen, van 
verscheiden dichters; uit zogenaamde p i é c e s  f u g i t i v e s, die, 
onder de liefhebbers, in letterkundige gezelschappen worden voorge-
lezen, of, gemeenlyk, slechts in geschrift, van hand tot hand rond-

                                                   
228 Het zou nog bijna 20 jaar duren voordat zowel de VVdV als de V&S in een algemeen cultureel tijd-
schrift besproken werden. De jaargangen 1811 werden in 1810 voor het eerst besproken in de Vader-
landsche Letteroefeningen. Dit tijdschrift was weliswaar niet gewoon jaarboekjes of almanakken aan te kondi-
gen maar de recensent besprak toch deze twee ‘besten in dit vak’ in 1810. (VL 1810, I, p. 672). 
229 Na dit jaar verschenen de V&S en de VVdV een paar jaar niet. Zie hoofdstuk 7.1.8  voor hun verdere 
geschiedenis. 
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zwerven. […] Jonge aankomende dichters vinden hier een gereed 
middel om de versche proeven hunner oefening der waereld mede te 
deelen, en ook de luimige voortbrengsels van reeds beroemde dich-
ters, de kruimen, die van hunne ryke tafels vallen, zullen hier greetig 
worden opgenomen. Alle beminnaars en oefenaars der Nederduit-
sche dichtkunde worden uitgenoodigd de schakeeringen van tyd tot 
tyd met hunne gewrochten te ondersteunen en te versieren. Men zal 
de stukjes der dichters, met of zonder naam, met of zonder zin-
spreuk, met of zonder eenige kennelyke onderteekenletters, naar ie-
ders vrye verkiezing, plaatsen.230   

 
De KDH boden dus niet alleen letterkundig vermaak, maar Uylenbroek wilde ook de 
opbouw van de dichtkunst bevorderen. Hij gaf gevestigde en debuterende dichters 
ruime mogelijkheden hun niet eerder uitgegeven gedichten te publiceren, onder eigen 
naam of onder pseudoniem, met initialen of niet ondertekend. Immerzeel was dertig 
jaar later wat minder ruimhartig met zijn NMA. Hij streefde naar opname van de 
voornaamste dichters die onder eigen naam nieuw werk moesten aanleveren. Wij zul-
len echter nog zien dat ook Immerzeel plaats inruimde voor debuterende dichters. De 
KDH zijn geen bloemlezingen want die zijn immers gevuld met eerder gepubliceerd 
werk maar het zijn evenmin almanakken omdat een informatief gedeelte en een toe-
schrijving aan een bepaald jaar ontbreekt. Toch lijken de KDH en de NMA qua opzet 
op elkaar, ook al omdat Uylenbroek voor de KDH afhankelijk was van wat de dichters 
bij hem aandroegen. Bij voldoende medewerking zou ieder jaar ten minste één deeltje 
– schakeering – kunnen verschijnen. Die medewerking kreeg Uylenbroek, van 1788 
tot 1808 verscheen er ieder jaar – met uitzondering van 1803 – een aflevering. Belang-
rijke dichters als Helmers, Bilderdijk en Tollens leverden bijdragen voor de KDH.  
   Het woord ‘muzenalmanak’ verscheen voor het eerst in een almanaktitel toen in 
1792 de Utrechtse boekverkopers G.T. van Paddenburg en zoon de Vaderlandsche 
Muzen-almanak op de markt brachten. De uitgevers kondigden hem aan als een volle-
dige almanak – met overigens maar een beperkt informatief gedeelte – die tevens kon 
dienen voor de opbouw van smaak en goede zeden. Een almanak ook die ouders en 
onderwijzers aan jongelieden in handen konden geven terwijl de bevalligheid van de 
stukjes ook elks leeslust zou uitlokken.231 De 54 ‘mengelingen in proza en poëzij’ zijn, 
op één anonieme bijdrage na, zoals gebruikelijk alleen met initialen ondertekend. 
Sommige daarvan zijn ook nu nog gemakkelijk aan te vullen: P.M. is waarschijnlijk 
Petronella Moens232 en A.K. geb. O zou heel goed Antoinette Kleyn-Ockerse233 kun-
nen zijn. Waarschijnlijk zijn er nog wel meer van de overige 19 initialen tot volledige 
namen te herleiden. De uitgave van de Vaderlandsche Muzen-Almanak werd al na de 
eerste jaargang gestaakt. Het verzoek aan allen die de uitgevers “met de voortbrengze-

                                                   
230 Kleine Dichterlyke Handschriften (KDH) 1788, ‘Bericht’, ongepagineerd.  
231 Vaderlandsche Muzen-Almanak voor het jaar 1792, p. [1]. 
232 Petronella Moens (1762-1843). Dichteres en prozaschrijfster. (Vrijwel) blind vanaf haar vierde jaar. 
(NVlA, p. 391). Redacteur van de Almanak voor het Verstand en Hart. 
233 Antoinette Ockerse (1762-1828). Gehuwd met de dichter J.P. Kleyn. (NVlA, p. 420). 



 

 46 

len van hun genie vereerd hebben” om dat voor de eerste juni van het volgende jaar 
opnieuw te doen heeft geen resultaat gehad.234 
   Meer succes had de Amsterdamse boekverkoper P.E. Briët met zijn V&H voor 
1797. Deze literaire almanak, op dezelfde leest geschoeid als de almanakken van de 
weduwe Doll, hield het lang vol en was gedurende enkele jaren een concurrent van de 
NMA.235  
   Een bijzondere verschijning moet de Ernst en Boert voor de XIXe eeuw, of Almanach van 
beschaafde kundigheden (E&B) voor 1801 geweest zijn. Hij kreeg een bespreking in de 
Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap Kunst en Smaak. Tijdschriften waren tot 
dan toe niet gewoon geweest almanakken te bespreken maar voor deze almanak werd 
een uitzondering gemaakt “daar dezelve, door belangrijkheid en sierlijkheid, op alle de 
overigen, in ons Vaderland uitkomende, eene zoo schoone uitzondering maakt”. 236 
Hij viel in de smaak bij de recensent vanwege zijn uiterlijk. De E&B was niet alleen 
fraai gedrukt maar ook nog eens gebonden in een mooi gegraveerd omslag en voor-
zien van een papieren foedraal, net als de Franse en Duitse almanakken. Een literaire 
almanak was het echter niet, de rubrieken in het mengelwerk waarin literair werk op-
genomen zou kunnen worden, bevatten dergelijke bijdragen niet. Desondanks werd 
deze door Arend Fokke Simonsz.237 vervaardigde almanak jaren later als voorbeeld 
voor de materiële verzorging van latere literaire almanakken opgevoerd.238  
   Rond 1770 werd in Nederland de literaire almanak geboren. Vanaf dat jaar kwamen 
er almanakken op de markt waar in het mengelwerk fictioneel proza, toneelstukken, 
liedteksten en gedichten zijn opgenomen. Van deze almanakken is er niet één – zoals 
de Almanach des Muses – uitsluitend met poëzie gevuld. De anonieme dichters en pro-
zaschrijvers kozen vaak hun onderwerp uit de Griekse en Romeinse mythologie, daar-
naast komen godsdienstige en natuur- en liefdesgedichten voor. In de woelige jaren 
waarin Patriotten en Oranjegezinden tegenover elkaar stonden vinden wij ook in de 
almanakken de dichterlijke neerslag van hun politieke visie. Huiselijke poëzie, de po-
ezie in de zachte toon,239 en gelegenheidsgedichten zoals die in de NMA en andere 
contemporaine almanakken een belangrijke plaats zullen innemen, kwamen nog nau-
welijks voor. Kenmerkend voor alle almanakken in deze periode is de anonimiteit van 
de medewerkers. De tijd dat de dichter zelf een rol van betekenis zou gaan spelen was 
nog niet aangebroken.  
 
2.3.2 Rumoerige jaren op de almanakkenmarkt: 1809-1819   
Was de bespreking van de E&B in 1801 nog een uitzondering, in het tweede decenni-
um van de negentiende eeuw besteedden de recensenten steeds vaker aandacht aan de 
literaire almanakken. Hun oordeel was over het algemeen positief. Over de jaargang 
1814 van de V&H, de V&S en de VVdV schreef de beoordelaar: 

                                                   
234 Vaderlandsche Muzen-Almanak voor het jaar 1792, p. 2. 
235 Pas na de jaargang 1838 werd de uitgave van de V&H gestaakt. Zie hoofdstuk 7.1.1 voor de verdere 
geschiedenis van deze almanak. 
236 Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek, van Wetenschap, Kunst en Smaak V (1801), 1e stuk, p. 46. 
237 Arend Fokke Simonsz (1755-1812). Opgeleid tot graveur maar werd zonder succes boekhandelaar en 
uitgever. Leefde vervolgens van voordrachten en publicaties. (NVlA, p. 207). 
238 AKLB, 1819, p. 75. 
239 Zie over huiselijke poëzie Krol 1997. 
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Drie vaderlandsche jaarboekjes, die zich sedert eene reeks van Jaren 
staande houden, en welke in keus en bearbeiding, zoo van stof als 
afbeeldingen, zich door bevalligheid en onderhoudende verschei-
denheid blijven aanprijzen.  

 
Het kon overigens wel beter want de recensent stelde ook vast ze het bij lange na nog 
niet haalden bij de volkomenheid van de Duitse ‘Taschenbücher van smaak’.240 De 
recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen (VL) zag in de “letterteekening” van de 
poëzie in de VVdV en de V&S voor 1814 een waarborg voor “menig regt dichterlijk 
tevens en regt Vaderlandsch stukje bij een volgende jaarkring”. De Fransen hadden 
Nederland verlaten en de recensent verwachtte dat de dichters hun vaderlands hart 
voortaan weer vrij konden laten spreken. Met genoegen stelde hij vast dat beide alma-
nakken betere dichtstukjes dan in vorige jaren bevatten terwijl de plaatjes en de uitvoe-
ring volkomen gelijk waren gebleven.241 In de M&G voor 1814 varieerde de waarde-
ring van de recensent voor de verschillende bijdragen in proza en poëzie maar hij 
prees de plaatjes: 
 

Meer dan de inhoud echter zullen aan liefhebbers der Kunsten en 
van eene goede uitvoering de zeven plaatjes bevallen, die (…) dezen 
Almanak wezenlijk versieren, en waarvan de vinding, smaak en uit-
voering den Heere VAN SENUS242 evenveel eer aandoen.243  

 
Nog lovender was de bespreking van de Almanak aan Dames (AAD) voor 1816. De 
recensent besloot zijn aankondiging met de woorden: 
 

Kortom, het geheel munt uit in keurigheid van uitvoering, is een mo-
nument voor den kieschen smaak en de edele kunstvlijt onzer Natie, 
en den betrekkelijk hoogeren prijs, daarop gesteld door den Uitgever 
wel waardig.244  

 
De toon van de recensies veranderde in de volgende jaren niet. De M&G en de AAD, 
de duurdere almanakken van de Amsterdamse uitgever Evert Maaskamp, kwamen er 
zowel wat uiterlijk als inhoud betreft vaak goed vanaf. Wel verraden de jaarlijkse al-
manakaankondigingen in de algemeen-culturele tijdschriften dat de beoordelaar niet 
altijd in staat was iets nieuws te brengen over een medium dat hij niet erg belangrijk 
vond. In 1815 kregen de nieuwe M&G, de VVdV en V&S voor 1816 gezamenlijk 
nauwelijks een halve bladzijde in de VL: 
 

                                                   
240 REC 1814, p. 63-64. 
241 Vaderlandsche Letteroefeningen (VL) 1814, I, p. 47. 
242 Willem van Senus (1773-1851). Etser, graveur (prentmaker), reproductiegraficus, schilder. (RKD-
database RKDartists& geraadpleegd 14-02-2016). 
243 REC 1814, p. 119. 
244 REC 1815, p. 623-625. De Almanak aan Dames (AAD) kost ƒ 1:5:-, de Almanak voor vrouwen door Vrou-
wen ( VVdV) en de V&S 18 stuivers. 



 

 48 

De aard van ons Maandwerk vordert, en deszelfs bestek vergunt 
weinig meer, dan de bloote vermelding van de wederverschijning de-
zer Jaarboekjes, van vroegere jaren, vooral de beide laatsten, bij het 
Publiek genoegzaam bekend; terwijl bovendien het meerendeel onzer 
Lezeren reeds eene keuze zal hebben gedaan, wanneer hun dit ons 
No. in handen komt. Men verlangt zulks echter van ons; welaan! 
gaarne voegen wij, bij de aankondiging, nog dit weinige: dat de Al-
manak der Musen en Gratiën, gelijk de duurste, ook zonder twijfel de 
fraaiste is, wat de plaatjes betreft, die inderdaad even keurig van uit-
voering als bevallig van voorstelling zijn, en de vervaardigers tot eer 
verstrekken: ook de inhoud, zoo in poëzij als proza, voldoet, over ’t 
geheel, aan de vereischten van soortgelijk een boekje. - Wat de beide 
anderen betreft, het deed ons genoegen dezelve weder te zien, even 
als men een’ ouden bekende, die ons meermalen verzelde, met ver-
maak ontmoet. Zij bieden eene meerdere verscheidenheid nog aan, 
dan eerstgemelde, en de dichtstukjes van Vrouwe K.W.B., van W.H. 
W. Bsz. en anderen zouden ook een werk van duurzamer waardije tot 
sieraad strekken. Sommige der prentjes zijn waarlijk lief; doch met 
spijt hebben wij, in het Jaarboekje voor Vrouwen, ditmaal de portret-
jes gemist.245  

 
Niet alleen de door Maaskamp uitgegeven almanakken kwamen er steeds goed vanaf 
maar ook de almanakken die Marten Westerman246 begon uit te geven werden positief 
gewaardeerd door de recensenten. Westerman was al bekend uit de almanakken van 
Maaskamp247 en zijn Almanak aan de Schoone Sekse gewijd (ASS) voor 1817 viel meteen 
op: 
 

 Een almanak bij en door WESTERMAN, aan de schoone Sekse 
gewijd, wekt al aanstonds opmerking, en brengt zijne aanbeveling 
met zich, welke de inhoud, over het geheel, ook zeer wel staande 
houdt. Er zijn waarlijk fraaije stukjes in. (…) De Plaatjes zijn lief; 
doch niet uitstekend.248  

 
De ASS werd door Westerman voortgezet als de Almanak aan Bevalligheid en Deugd 
gewijd (B&D). Naar aanleiding van het verschijnen van de eerste jaargang constateerde 
de recensent van het Amsterdamsch Letterlievend Maandschrift (AmLM) dat er bij de Ne-
derlandse almanakken vooruitgang geboekt werd: 
 

                                                   
245 VL, 1815, I, p. 738. 
246 Marten Westerman (1775-1852). Boekverkoper en uitgever. (BWNZL, p. 879-880). Redacteur van de 
B&D en het B&Dj. 
247 Westerman leverde o.a. de poëziebijdragen van Neerlands Roem, Liefde en Hoop voor 1816 en voor de 
Almanak der Musen en Gratiën; aan Liefde, Vriendschap en Kunst gewijd (M&G) voor 1816. (Naamlijst Saakes 
1815, p. 175). 
248 VL, 1816, I, p. 726. 
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Leverden Duitschland en Frankrijk ons, sedert vele jaren, eene gehele 
menigte van aangename en nuttige Jaarboekjes, waarin Dicht- en 
Schilderkunst, om den voorrang schenen te wedijveren; ook ons Va-
derland, begint zich thans, in deze opzigte, gunstig te onderscheiden. 
Eenige van onze Dichters achten het zich thans niet meer tot schan-
de, ook door middel van Almanakken, de vruchten van hunnen 
geöefenden geest het Publiek aan te bieden.249  

 
Onduidelijk is hoe deze recensent tot deze laatste uitspraak kwam, tot 1819 waren de 
bijdragen in alle almanakken niet ondertekend of alleen maar voorzien van initialen die 
waarschijnlijk lang niet voor iedere almanaklezer te identificeren waren. Ook Wester-
man ondertekende zijn bijdragen niet met zijn volledige naam, alle bijdragen in de 
jaargang 1818 van de B&D zijn met de letter W. ondertekend. De recensent meende 
overigens wel deze W. als Westerman te kunnen interpreteren. Die was niet alleen de 
uitgever maar de almanak leek hem ook “wat het Poëtische gedeelte betreft, geheel 
door dien, gunstig bekenden, lieveling der Muzen vervaardigd te zijn.”250 Uit geen van 
de voor 1819 verschenen almanakken kan echter afgeleid worden hoe de Nederlandse 
dicht- en letterkunde ervoor stond. Tenminste niet als aan de bijdragen ook een auteur 
gekoppeld moet worden. Slechts in een enkel geval kan een auteur door de onderteke-
ning geïdentificeerd worden. K.W.B en P.M. in de VVdV en W.H.W. Bsz en J.W.IJ in 
de V&S zullen door de lezer wel aan Katharina Wilhelmina Bilderdijk251, Petronella 
Moens, W.H. Warnsinck Bsz en J.W. IJntema252 zijn toegeschreven.  
 
In de besprekingen kwamen we een aantal nieuwe titels tegen. Het ging daarbij om 
almanakken die - met uitzondering van de B&D - maar gedurende een korte periode 
op de markt zouden blijven. Voor de drie almanakken die al in de achttiende eeuw 
begonnen waren brak inmiddels een onrustige tijd aan. De Amsterdamse boekhan-
delaar en drukker P.E. Briët staakte de uitgave van zijn in 1798 als Almanach voor het 
Verstand en Hart begonnen Almanak voor het Verstand en Hart (V&H) na de jaargang van 
1814. In 1817 kwam hij echter terug als uitgave van Amsterdamse boekhandelaren C. 
en H. Timmer. Van twee concurrenten, de al vele jaren bij de Wed. Doll verschijnende 
almanakken VVdV en V&S waren de jaargangen voor 1818 voorlopig de laatste. Deze 
twee almanakken hebben het ruim 25 jaar volgehouden maar ook hun tijd leek voor-
bij.253 Ook de Amsterdamse uitgever Evert Maaskamp die naast de M&G (1809-1818) 
ook de AAD (1816-1818) en Minerva (1816-1817) publiceerde, trok zich na 1818 uit de 
markt voor literaire almanakken terug. Met het verdwijnen van deze almanakken leek 
er ruimte te zijn voor nieuwe. Wij zagen al dat Marten Westerman (1775-1852) als 
zelfstandig almanakuitgever was begonnen met de ASS voor 1817 en voor het volgen-

                                                   
249 Amsterdamsch Letterlievend Maandschrift (AmLM), 1817, p. 363. 
250 Idem. 
251 Katharina Wilhelmina Schweickhardt (1776-1830). Sinds 1797 samenlevend met de met Catharina 
Rebecca Woesthoven (1763-1828) gehuwde Willem Bilderdijk. (BWNZL, p. 69). 
252 Jacob Wijbrand IJntema (1779-1858). Boekhandelaar, uitgever en redacteur van de VL. (NVlA, p. 
663). 
253 Beide almanakken zouden echter nog terugkomen. Zie hoofdstuk 7.1.8  voor hun verdere geschiede-
nis. 
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de jaar zijn uitgeversactiviteiten voortzette met de B&D (1818-1823).254 Ook andere 
uitgevers waagden zich op de almanakkenmarkt. Voor het jaar 1819 kwamen er nog 
drie literair georiënteerde almanakken bij, de Almanak voor Liefde en Vaderland (L&V) 
die de Amsterdamse boekhandelaren Beijerinck & Willemsz. met de tekenaar en gra-
veur L. Portman lieten verschijnen, het Jaarboekje door Vriendschap aan Kunst gewyd (JVK) 
van de eveneens Amsterdamse boekhandelaar J.C. van Kesteren en de NMA. Deze 
laatste almanak werd door de Rotterdamse uitgever, boekhandelaar en dichter Johan-
nes Immerzeel Jr. aangekondigd als de literaire almanak die zou bewijzen dat er in 
Nederland ook plaats was voor een kwalitatief hoogstaande literaire almanak. 
We zien dat er dingen aan het verschuiven zijn. Enerzijds houdt een aantal almanak-
ken op, anderzijds zijn er nieuwe activiteiten. Er is duidelijk een beweging richting de 
literatuur gaande. De duidelijkste doorbraak hierin is nu de NMA. Deze almanak 
maakt een vliegende start en Immerzeel zal er 22 jaar redacteur en 21 jaar uitgever van 
zijn.  

                                                   
254 Van 1824 tot 1826 zet Westerman deze almanak voort als Jaarboekje aan Bevalligheid, Deugd en Kunst 
gewijd. 
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Hoofdstuk 3 De Nederlandsche Muzen-Almanak 
 
3.1 Johannes Immerzeel Junior255 
Wie was die Immerzeel die in 1818 de aanval op de bestaande almanakken opende? 
Johannes Immerzeel Junior werd op 2 juli 1776 te Dordrecht geboren als derde zoon 
van Johannes Immerzeel, een grutter of koopman. Over zijn jeugd is weinig meer 
bekend dan dat hij teken- en schilderles kreeg van de Dordtse schilder Pieter Hofman.  
   Vanaf omstreeks 1795 kan hij als een vurig patriot beschouwd worden. Van zijn 
hand verschenen in dat jaar gedichten met een duidelijke Fransgezinde houding. Aan 
zijn politieke voorkeur dankte hij waarschijnlijk de verschillende ambtelijke aanstellin-
gen die hij tot begin 1807 behield. Hij woonde toen al enige jaren in Den Haag waar 
hij zich in 1804 als boekverkoper en uitgever manifesteerde. In 1807 associeerde Im-
merzeel zich met de Haagse medicus Jacob Lodewijk Kesteloot waarna de boekhandel 
en uitgeverij werd voortgezet onder de naam Immerzeel & Comp. In 1808 breidde de 
firma haar activiteiten uit met filialen in Rotterdam en Amsterdam. Gedurende korte 
tijd heeft Immerzeel nog in Amsterdam gewoond, niet helemaal duidelijk is wanneer 
hij naar Rotterdam vertrok. Met de firma ging het ondertussen bergafwaarts: het fail-
lissement werd in mei 1811 uitgesproken. Of Immerzeel, Kesteloot of beiden schuldig 
waren aan het debacle is onbekend gebleven. Even onbekend is de manier waarop 
Immerzeel na het faillissement de kost heeft verdiend voor zijn gezin dat inmiddels 
vijf kinderen telde. Dongelmans veronderstelt dat de door Immerzeels schoonzuster 
in november 1811 geopende boekhandel mogelijk de boekhandel was waarin Immer-
zeel zijn boekhandelsactiviteiten voortzette. Inkomsten zal Immerzeel ook verkregen 
hebben uit de verkoop van tekeningen, als kunsthandelaar blijkt Immerzeel al in 1812 
werkzaam te zijn.  
   In 1813 was het faillissement afgewikkeld en kon Immerzeel zich weer als boekhan-
delaar afficheren met een vestiging in de Kleine Draaisteeg, waarschijnlijk hetzelfde 
adres als dat waar zijn schoonzuster ‘haar’ boekhandel dreef. Zijn pro-Franse houding 
had Immerzeel inmiddels volledig laten varen. Hij gaf gedurende de laatste weken van 
1813 het Rotterdamsch Avondblad uit waarin in niet mis te verstane taal opgeroepen werd 
het Franse juk af te schudden terwijl andere door hem vervaardigde dichtstukken de-
zelfde geest ademden. Als dichter en prozaschrijver was Immerzeel al vanaf 1812 weer 
actief en vanaf dat jaar kwam hij ook als uitgever weer voorzichtig op dreef. Dat laat-
ste had overigens niet alleen met zijn faillissement te maken, aanvankelijk moest Im-
merzeel ook rekening houden met de nog steeds van kracht zijnde Franse preventieve 
censuurwetten.  
   Binnen enkele jaren was een aantal van de contacten hersteld die hij in zijn eerste 
jaren als boekhandelaar al had. Toen hij zijn plannen voor de Nederlandsche Muzen-
Almanak naar buiten bracht had hij alweer werk van een aantal bekende dichters uit-
gegeven. De komende jaren zou dat aantal verder toenemen maar breidde hij daar-
naast ook zijn activiteiten als kunsthandelaar uit. Met dit onderdeel van zijn werk-
zaamheden adverteerde hij sinds 1814. Zijn zaak leek toen overigens nog meer op een 
kantoorboek- annex kunstwinkel dan op een boekhandel. 

                                                   
255 Deze paragraaf is volledig gebaseerd op de uitgebreide biografische informatie in Dongelmans 1992,  
p. 19-96. 
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De met de jaargang 1819 begonnen uitgave van de NMA bracht Immerzeel in contact 
met tal van dichters waardoor hij helemaal terug was in de letterkundige wereld.256 
Gedurende meer dan twintig jaar zou hij er ieder jaar opnieuw veel werk in moeten 
steken om zijn almanak tijdig gereed te hebben. Hij moet een druk leven geleid heb-
ben want naast zijn activiteiten als boekhandelaar en uitgever exploiteerde Immerzeel  
 

          
 
            Afb. 2. Portret van Johannes Immerzeel Jr. in de NMA 1834. 

                                                   
256 Tollens speelde hierbij ook een belangrijke rol. Als vooraanstaand dichter had hij een uitgebreid net-
werk waar Immerzeel van profiteerde bij het werven van medewerkers voor de NMA. Aan de goede 
relatie tussen Immerzeel en Tollens kwam echter al in 1822 een eind toen zij ernstig van mening verschil-
den over de manier waarop het werk van de dichter Tollens op de markt gebracht moest worden. Tollens 
beëindigde zijn redacteurswerkzaamheden maar leverde toen de verhitte gemoederen waren afgekoeld 
vanaf de jaargang 1826 wel weer bijdragen aan de NMA (Huygens p. 175-177). Immerzeel bleef de uitge-
ver van Tollens’ bundels tot de fondsveiling van 1835, de uitgave van zijn gelegenheidsgedichten bracht 
Tollens na het conflict elders onder. 
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ook nog een leesbibliotheek en trad hij geregeld op als veilinghouder. Zijn pogingen 
om te minderen liepen echter spaak. In 1824 lukte het hem niet om de NMA aan de 
Leeuwarder uitgever G.T.N. Suringar te verkopen en in 1825 slaagde hij er evenmin in 
een deel van zijn zaken over te doen aan zijn oudste zoon Jan Lodewijk Anthony. Na 
een jaar moest de laatste zijn winkel sluiten waarna de boekhandelaar J.L.C. Jacob de 
winkel- en commissiehandel overnam. Zijn leesbibliotheek verkocht Immerzeel aan 
een andere Rotterdamse boekverkoper. Na het afstoten van deze activiteiten vertrok 
Immerzeel in 1826 naar Den Haag. Daar hield hij zich opnieuw bezig met de verkoop 
en uitgave van boeken maar de handel in tekeningen en schilderijen had zijn voor-
naamste aandacht. Hij opende in 1827 een aparte kunstzaal en trad ook op als com-
missionair in schilderijen. Daarbij zette hij ook zijn werk als veilinghouder voort. Een 
nieuwe poging in 1831 om zijn hele fonds, met of zonder de NMA, aan Suringar over 
te doen leed schipbreuk. De vraagprijs van ƒ40.000 of ƒ30.000, - zonder de NMA - 
was kennelijk te hoog.  
   Met zijn hele voorraad verhuisde Immerzeel in 1832 naar Amsterdam waar hij aan-
vankelijk bezig bleef als boekhandelaar, uitgever, veilinghouder en kunsthandelaar. In 
maart 1835, Immerzeel was toen 58 jaar oud, liet hij zijn gehele fonds veilen. De op-
brengst is niet bekend, er is geen exemplaar van een volledig ingevulde veilingcatalo-
gus overgeleverd. Wel is bekend dat de NMA bij die veiling niet het bedrag opleverde 
dat Immerzeel voor ogen stond. De NMA werd opgehouden bij ƒ10.000,-. Kennelijk 
had Immerzeel een hogere opbrengst verwacht. Hij zette daarop de uitgave van de 
NMA nog enige jaren voort, pas in 1839 slaagde hij erin hem te verkopen aan de Am-
sterdamse boekhandelaar en uitgever J.H. Laarman.257 Na de verkoop van zijn fonds 
in 1835 bleef Immerzeel nog op beperkte schaal actief als boek- en kunsthandelaar en 
als uitgever. Incidenteel leverde hij stukken – voornamelijk over de schilderkunst – en 
recensies aan De Avondbode, een krant die van 1837 tot 1841 verscheen. Daarnaast 
publiceerde hij nog eigen werk en vertalingen, met als laatste uitgave in 1841 zijn in 
1838 door de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen met 
een zilveren medaille bekroonde ‘Lofrede op Rembrandt’. Zijn belangrijkste bezigheid 
gedurende zijn laatste jaren was de samenstelling van De levens en werken der Hollandsche 
en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters van het begin der vijftiende 
eeuw tot heden. Het werk moest door zijn zonen Charles Henri en Christiaan voltooid 
worden. Het verscheen in 1842, Immerzeel overleed op 9 juni 1841. 
   Wie Immerzeel was, is vandaag de dag vrijwel iedereen vergeten. Soms hoor je nog 
wel eens over ‘de Immerzeel’ spreken. Daarmee wordt dan zijn De levens en werken der 
Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters van het begin 

                                                   
257 Johannes Hermanus Laarman (1811-1885). Uitgever en boekdrukker. (NvdB 15 en 18 september 

1885). Over de verkoop schreef Jacob van Lennep in 1840 aan J.J.F. Wap: Immerzeel heeft *van* den 
Muzenalmanak gehaald wat er van te halen was en hem uitgeperst als een citroen, waarvan hij nu Laar-
man den schil in 't aangezicht heeft gesmeten. Deze zit er nu mede en wenscht maar drie dingen, als 1e 
interest van het geld, dat hij er voor gegeven heeft: 2e een redacteur, die geschikt is, crediet aan den stan-
dertmeter onzer prulpoeeten bij te zetten: 3e bijdragen. - Het eerste krijgt hij nooit: den tweeden zal hij 
vruchteloos zoeken: de derde - il s'en présentera, gardez-vous d'en douter; Maar het zal er ook naar we-
zen. - De echo antwoordt: naar wezen. Hebt gij lust in de Redactie? Het behoeft u slechts een woord, wat 
zeg ik, een hoofdknik te kosten. Ik heb hen bedankt: clericus clericum non decimat. (Met dank aan Marita 
Mathijsen). 
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der vijftiende eeuw tot heden bedoeld dat in 1975 nog een herdruk beleefde. Daar blijft het 
wel bij. In zijn eigen tijd behoorde Immerzeel echter tot de voorname dichters en was 
zijn invloed op de letterkundige wereld groot dankzij de door hem geredigeerde en 
uitgegeven NMA.  
 
3.2 De aanval op de Nederlandse literaire almanakken 
Met zijn NMA wilde Immerzeel proberen een verschil te maken met de almanakken 
die er in het tweede decennium van de negentiende eeuw op de markt waren. We 
zagen eerder dat al in 1814 een recensent in De Recensent, ook der Recensenten (REC) 
vaststelde dat de Nederlandse almanakken het nog lang niet haalden bij de Duitse 
literaire almanakken.258 Hij wenste de medewerkers en de uitgevers van de Nederland-
se almanakken “eene toenemende mate van nauwkeurigheid en smaak”. Ook in het 
informatieve deel viel nog heel wat te verbeteren. Jaarlijks vonden er op het gebied 
van de tijden van markt- en volksschuiten en postwagens heel wat veranderingen 
plaats en als de uitgever die niet in zijn almanak verwerkte werden lieden die hun reis-
plan op de almanakinformatie baseerden dikwijls teleurgesteld.259 Uit deze vaker in 
besprekingen voorkomende constatering kan afgeleid worden dat de kwaliteit van het 
informatieve gedeelte van deze voorlopers van de literaire almanak zeker een rol 
speelde bij de beslissing welke almanak in een bepaald jaar aangeschaft zou worden. 
Een paar jaar later constateerde de recensent in het AmLM al verbeteringen en wij 
zagen dat hij signaleerde dat er dichters optraden die zich niet meer schaamden om 
hun naam aan hun almanakbijdrage te verbinden.260  
   De tijd was rijp voor een vernieuwende almanak. Met de hulp van zijn stadgenoot 
en vooraanstaand dichter Hendrik Tollens Cz. verzekerde Immerzeel zich van vol-
doende medewerking van de voornaamste Nederlandse dichters. In maart 1818 publi-
ceerde hij in verschillende kranten het prospectus dat al eerder aan de boekhandel 
gestuurd was.261 De aanval op de bestaande almanakken was geopend. Immerzeel 
karakteriseerde ze als almanakken waarvan de inhoud maar “een weinig strookte met 
den staat onzer dicht- en letterkunde, en veeleer eene parodie daarvan scheen; en wel-
ker armzalige uitvoering aan den kreupelen inhoud in allen deelen waardiglijk beant-
woordde”. Hij maakte in zijn prospectus weliswaar een uitzondering voor de door 
Westerman uitgegeven almanakken maar het lijkt er toch wel op dat hij flink overdreef 
met zijn uitspraak over de “armzalige uitvoering” en de “kreupelen inhoud” van de 
almanakken waarvoor hij een alternatief aankondigde. Commerciële overwegingen 
zullen hierbij een rol gespeeld hebben want hij wilde een almanak lanceren die veel 
duurder was dan de bestaande literaire almanakken. De goedkoopste uitvoering van de 
NMA ging drie gulden en tien stuivers kosten. De V&H voor 1819 was echter al le-
verbaar voor achttien stuivers, de B&D was met een gulden en vijf stuivers de duurste 
concurrent. Franse en Duitse almanakken waren aanzienlijk duurder (afb. 3).262 Met 

                                                   
258 Zie p. 47. 
259 REC 1814, p. 64. 
260 Amsterdamsch Letterlievend Maandschrift (AmLM), 1817, p. 363. De recensent identificeert in zijn bespre-
king overigens alleen de onder de letter W. optredende dichter-uitgever Westerman. 
261 Zie voor het boekhandelsprospectus bijlage 2. 
262 Eerdere advertenties met prijsopgaven van buitenlandse almanakken trof ik niet aan in de met behulp 
van Delpher geraadpleegde kranten over de periode 1816-1820. De prijzen van de buitenlandse almanak-
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deze prijsstelling bleef Immerzeels almanak een stuk goedkoper dan de buitenlandse 
almanakken maar hij was met zijn almanak bijna drie keer zo duur als zijn duurste 
Nederlandse concurrent. Voor zo’n verschil in prijs moest Immerzeels almanak wel 
iets veel beters bieden.  
 
 
 

 
 
Afb. 3. Gedeelte uit een advertentie van C.A. Thieme in de Arnhemsche Courant van 30 november 1819.  
 
3.3 De voorbereiding 
3.3.1 Samenwerking met Tollens 
Voordat Immerzeel zijn prospectus de wereld instuurde had hij al veel werk verzet. 
Over zijn plannen voor een nieuwe almanak moet hij in de laatste weken van 1817 al 
contact hebben gehad met zijn stadgenoot Hendrik Tollens Cz. Immerzeel kende 
Tollens niet alleen van de bijeenkomsten van de Rotterdamse letterkundige genoot-
schappen Verscheidenheid en Overeenstemming en de plaatselijke afdeling van de 
Hollandsche Maatschappij voor Fraaije Kunsten en Wetenschappen waarvan zij bei-
den lid waren maar hij was ook de uitgever van Tollens’ succesvolle dichtbundels. Het 
zou Immerzeel ongetwijfeld goed uitkomen om een redacteur aan zijn voorgenomen 
almanak te verbinden die in de literaire wereld bij iedereen bekend was en wie kwam 
daar meer voor in aanmerking dan zijn stadgenoot Tollens?  
   In een ongedateerd briefje noemde Tollens een aantal dichters die door Immerzeel 
benaderd zouden moeten worden: W. Bilderdijk, Mevr. Bilderdijk, Loots, van Hall,263 
H.H. Klijn, B. Klijn Bz, Schenk,264 H.A. Spandaw, Feith,265 Simons,266 Luloffs, Wisse-

                                                                                                                                 
ken zijn in de loop van twintig jaar overigens weinig veranderd (advertentie van Broese & Comp in de 
Bredasche Courant 16 november 1840). 
263 Maurits Cornelis van Hall (1768-1858). Advocaat, staatsman en president van de rechtbank te Amster-
dam. (NVlA, p. 246). 
264 Adrianus Cornelis Schenk (1775-1855). Belastingontvanger. (BWNZL, p. 693). 
265 Rhijnvis Feith (1753-1824). Burgemeester van Zwolle en later belastingontvanger. (NVlA, p. 203-204). 
266 Adam Simons (1770-1834). Predikant, vanaf 1816 hoogleraar Nederduitsche taal te Utrecht. (BWNZL, 
p. 720-721). 
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lius,267 Kinker, Da Costa,268 Warnsinck, Westerman, Borger, Ten Brink, Arntzenius,269 
De Kruijff,270 Kisselius,271 ’s-Gravenweert,272 van Logchem,273 A.C.W. Staring,  
 

              
 
              Afb. 4. Portret van Hendrik Tollens Cz. in de NMA 1821. 
 

L. Rietberg,274 Van Lennep, Nieuwenhuyzen,275 Kantelaar.276 Verder de Rotterdamse 
stadgenoten en Immerzeel en Tollens zelf. Als hij, Tollens, een paar woordjes onder 

                                                   
267 Samuel Iperusz Wiselius (1769-1845). Directeur van Politie. (BWZNL, p. 896). 
268 Isaac da Costa (1798-1860). Ambteloos burger. (NVlA, p. 148-150). 
269 Robert Hendrik Arntzenius (1778-1823). Advocaat-fiskaal voor de middelen te lande in Noord-
Holland van 1814-1820, daarna rijksadvocaat. (BWNZL, p. 24). 
270 Jan de Kruijff (1753-1821). Vrederechter te Leiden. (BWNZL, p. 442). 
271 Jan Kisselius (1778-1850). Koopman. (BWNZL, p. 423). 
272 Jan van ’s Gravenweert (1790-1870). Ambtenaar. (BWNZL, p. 294-295). 
273 Hendrik van Loghem Jr. (1775-1843). Stadsecretaris van Deventer en lid van de staten van Overijssel. 
(BWNZL, p. 474).  
274 Lubbertus Rietberg (1783-1826). Notaris. (BWNZL, p. 649). 
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de uitnodiging tot medewerking zou schrijven zouden Westerman, Loots, Luloffs, 
Wisselius en Feith zeker niet weigeren mee te werken.277 Op 1 januari 1818 schreef 
Tollens Immerzeel “een fraaijen poetischen almanak” nog niet “een zoo heel beuzel-
achtig ding” te vinden. Hij ergerde zich al vele jaren aan de almanakken van Doll en 
andere van dat soort en alleen de almanak van Maaskamp – toen die nog door Wes-
terman geschreven werd – en de nu door Westerman zelf uitgegeven almanak konden 
er mee door.278 De reactie van Immerzeel op het ongedateerde briefje is niet bewaard 
gebleven, waarschijnlijk gaf hij er commentaar in op de door Tollens voorgestelde 
dichters. Niet uitgesloten is dat Immerzeel Westerman niet wilde uitnodigen maar 
Tollens was in zijn brief van 1 januari duidelijk: Westerman verdiende de eer om uit-
genodigd te worden beter dan de gebroeders Klijn. Tollens had de gebroeders welis-
waar zelf opgevoerd maar hij vond ze toch verreweg het minst geschikt. Tollens speci-
ficeerde in dezelfde brief ook de Rotterdamse stadgenoten. Uitgever-dichter Immer-
zeel zelf natuurlijk, maar ook Messchert,279 Nierstrasz,280 May van Vollenhoven281 en 
Wittigs.282 Zelf zou hij niet alleen graag bijdragen voor de almanak leveren maar hij 
was ook bereid – eventueel zelfs zonder alleen maar een “mager bedankje” – samen 
met Immerzeel de redactie te voeren. Niet alleen, maar nadrukkelijk gezamenlijk want, 
zo stelde Tollens, niemand zal ontkennen dat Immerzeel daar goed toe in staat is. 
Tollens vond wel dat Immerzeel voordat hij het voorgestelde prospectus het licht zou 
kunnen laten zien eerst de toezegging van een bijdrage binnen moest hebben van de 
dichters van wie hij de naam in het prospectus zou willen opnemen. Zowel in de uit-
nodigingsbrief aan de uitverkoren dichters als in het prospectus mocht Immerzeel van 
Tollens diens rol niet overdrijven. Hij mocht hem alleen opvoeren als de stadgenoot 
van de uitgever die bereid was zijn oog over de ingezonden bijdragen te laten gaan.283 
Meer niet. Ook een prospectus waarin alleen zijn eigen naam zou voorkomen leek 
Tollens ongepast: hij schreef de almanak immers niet alleen. 284  
 
Over de titel van de almanak en de opname van dichtersportretten waren Tollens en 
Immerzeel het volkomen eens. Tollens wilde Immerzeel ook al voorstellen om in 

                                                                                                                                 
275 Misschien Barend Nieuwenhuizen (1771-1840). Ambtenaar. (BWNZL, p. 549-550). Van zijn hand 
komen geen bijdragen in de door mij bestudeerde literaire almanakken voor. 
276 Misschien Jacobus Kantelaar (1759-1821). Ambteloos burger vanaf circa 1810. (BWNZL, p. 406-407). 
Van zijn hand komen geen bijdragen in de door mij bestudeerde literaire almanakken voor. 
277 Ongedateerde brief van Tollens aan Immerzeel (KB 133C11 Tollens 34). In het citaat heb ik Tollens’ 
verkeerde spelling van de namen van Lulofs, Wiselius en Van Loghem niet gecorrigeerd. Het briefje moet 
uit 1817 dateren, in zijn brief van 1 januari komt Tollens erop terug. 
278 Tollens bedoelde met de Maaskampalmanak waarschijnlijk de M&G, Westermans eigen almanak is de 
B&D. 
279 Willem Messchert (1790-1844). Bierbrouwer, later boekverkoper. (NVlA, p. 384). 
280 Johannes Leonardus Nierstrasz Jr. (1796-1828). Koopman en in zijn laatste maanden burgemeester 
van Aarlanderveen. (Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)  IX, kol. 714). 
281 Mogelijk Anthonie May van Vollenhoven (1783-1838) Commissionair te Rotterdam. (Stadsarchief 
Rotterdam, Burgerlijke Stand Overlijden 1838, aktenummer 779 en adresboekonderzoek). 
282 Pieter Wittigs (1772-1823). Kamerbehanger. (Biographisch Woordenboek der Nederlanden (BWN) III,  
p. 390-392). 
283 Zie voor de tekst van de uitnodigingsbrief bijlage 1. 
284 Brief van Tollens aan Immerzeel 1 januari 1818 (KB 133C11 Tollens 29). 
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navolging van Bürgers Musen Almanach285 portretten op te nemen maar Immerzeel 
was hem voor. Vanzelfsprekend zouden Bilderdijk of Feith de eersten zijn die hier-
voor in aanmerking kwamen. Wat Tollens betrof kon Immerzeel nu de uitnodigings-
brieven gereed maken. Zelf zou hij voor de juiste adressen zorgen, die kon hij allemaal 
in zijn correspondentie opzoeken.286 Immerzeel liet er geen gras over groeien, dezelfde 
dag nog, 3 januari 1818, ging de uitnodigingsbrief aan de dichters de deur uit.  
   Als we nu het lijstje van namen bekijken, valt op dat hier al een flinke selectiege-
dachte achter moet zitten. De leidende dichters van die tijd waren allemaal vertegen-
woordigd, en uit de commentaren van Tollens en Immerzeel blijkt dat ze duidelijk 
mikten op het hoogste segment uit de dichterswereld. De ambitie om met de almanak 
boven de middelmaat uit te steken was vanaf het begin aanwezig.  
 
3.3.2 De uitnodiging en de eerste reacties van mogelijke medewerkers 
Op de uitnodiging kwamen al vrij snel reacties, waarvan een groot deel bewaard lijkt te 
zijn gebleven. Ze waren heel verschillend van toon. Willem Bilderdijk reageerde “op-
recht en eenvoudig” als eerste, zijn antwoord kwam al op 6 januari binnen. Hij zette 
uitvoerig zijn bezwaren tegen de bestaande muzenalmanakken uiteen: 
 

Ik heb altijd veel tegen die Muzen-Almanakken gehad. In Frankryk 
en Duitschland waar men niet las, beschouwde ik ze als nuttig, door, 
onder faveur van den onontbeerbaren almanak, vrouwen, meisjens, en 
Jongelingen eenige stukjens van smaak in de handen te spelen, die ze 
langzamerhand liefhebbery voor letteren en kennis kunnen inboeze-
men en door het (zoogen.) fatzoenlyk gedeelte der Natie verspreiden. 
Maar, dat men dat hier te Lande, waar ieder leest en zucht voor lec-
tuur heeft, invoerde, beschouwde ik niet slechts als een dwaasheid 
maar zelfs als een hoon aan de Natie, en tevens als eene voortplan-
ting van de Fransche frivoliteit, waarvan ik steeds vijand was. In 
1806 schreef ik dit aan Maaskamp, die my tot het leveren van iets in 
een zoodanig ding wilde overhalen en my eenige plaatjens (na be-
roemde schilderyen) daarvoor vervaardigd, overzond; en hetzelfde 
herhaalde ik hem het vorige jaar of een jaar vroeger toen hij weêr 
met een nieuw voor den dag kwam, en hetzelfde heb ik aan de Wed. 
Doll toen ik nog in Duitschland was, geschreven, aan wie ik echter 
niet kon beletten dat myne zuster Elter toen en vervolgens wel eens 
een enkele kleinigheid die zy van my had, meêdeelde, die ik nader-
hand in haar zoogen. Alm. v. vernuft en smaak geplaatst zag, tot 
mijne schaamte en spijt.287  

Zijn lange brief kwam verder op het volgende neer. Bilderdijk had niets met almanak-
ken op. En al wilde hij Immerzeels voorgenomen almanak niet vergelijken met de 

                                                   
285 De Göttinger Musenalmanach werd van 1779 tot 1794 geredigeerd door de dichter Gottfried August 
Bürger. In deze almanak waren portretten van dichters opgenomen. De jaargang 1804 was de laatste. 
(Köhring 1929, p. 84-85). 
286 Brief van Tollens aan Immerzeel 3 januari 1818 (KB 133C11 Tollens 30). 
287 Brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 6 januari 1818 (KB 133C11 Bilderdijk 72). 
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“prullen van Doll of Maaskamps rapsodie”, alleen al de naam almanak, zowel als de 
vorm stuitten hem verregaand tegen de borst. Verder kon hij niet op aanvraag dichten, 
zijn gedichten ontstonden alleen maar uit “overvloeiing van ’t hart”. En als hij Immer-
zeel uit hartelijkheid dan toch verzen uit een eventuele voorraad zou willen leveren, 
wat voor verzen dan: “Ik versta niet wat een Muzen-Almanak eigenlyk zijn moet, of 
wat daarvoor te pas kan komen. ’t is voor my een zoodanig vreemd ding, dat ik er 
voor my volstrekt geen denkbeeld van maken kan.” In een almanak passen geen seri-
euze verzen en hij had niet anders. Bilderdijk had kennelijk ook de uitnodiging aan zijn 
vrouw doorgegeven want hij schreef dat zij wel zou willen meewerken maar dat ook 
zij niet wist wat er van haar verlangd werd. Het verbaasde Bilderdijk overigens dat 
Immerzeel hem in zijn almanak wilde hebben. Hij is nooit een populair dichter ge-
weest en dat zou er zeker niet meer van komen nu hij op zijn oude dag zwaarmoedig 
en afgetrokken was geworden. Een ontwerp voor het titelvignet van de almanak waar 
Immerzeel om gevraagd had stuurde hij ook niet. Hij kon er geen maken omdat hij 
niet wist wat de geest van de Muzen-Almanak was en als hij dat wel geweten had zou 
hij Immerzeel alleen maar een schetsje gestuurd hebben. Meer niet, want tekenen kon 
hij niet meer, een bevende hand en een gehalveerd gezichtsvermogen stonden dat in 
de weg.288 Al met al een reactie die in het midden liet of hij al dan niet mee zou doen. 
Op 9 januari antwoordde Immerzeel. Hij had Bilderdijk laten weten wat de geest van 
de almanak zou zijn en daarop reageerde deze: 
 

Wel nu dan! Geen gebeden, psalmen of geloofsbelijdenissen in stich-
telijken rijm voor den Muzenalmanak, dit laat zich gevoelen: en 
evenwel toch de ernstige poëzy niet uitgesloten! 
 Ik weet waarlijk niet, of ik wel iets heb liggen dat daarvoor dienen 
kan, en even weinig wat myn verzwakt hoofd nog uitbroeien kan. 
Wilt Gy daar de kans van loopen (de verwerping staat altyd aan U en 
zal my niet beleedigen), het zij zoo. Mijne Egâ zegt my ik moet den 
zwaren steen (zoo Gy ’t noemt) van Uw hart wentelen, en belooft 
hare medewerking. Atqui - Ergo: - ik doe meê.289  

 
Bilderdijk deed mee, zijn vrouw deed mee en hij leverde bovendien nog een derde 
medewerker door een van zijn leerlingen die Immerzeels circulaire ook ontvangen had 
aan te moedigen ook mee te doen. Die leerling was Isaac da Costa, hij liet Immerzeel 
op 12 januari weten dat hij op zijn bijdrage kon rekenen.290 
   Binnen enkele dagen kwamen er nog meer positieve reacties binnen. Uit die reacties 
kon Immerzeel wel opmaken dat hij in zijn uitnodigingsbrief niet duidelijk was ge-
weest over de aard van de almanak. Bilderdijk kon geen ontwerp voor het vignet voor 
de almanak maken omdat de “geest” hem niet duidelijk was en ook Wiselius had daar 
kennelijk moeite mee. Hij liet weten Immerzeels plan weliswaar van ganser harte toe te 
juichen, maar hij vroeg zich toch af of hij Immerzeel wel van dienst zou kunnen zijn. 
Hij schreef graag te willen bijdragen maar de voor een almanak geschikte stukjes van 

                                                   
288 Brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 6 januari 1818 (KB 133C11 Bilderdijk 72).  
289 Brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 11 januari 1818 (KB 133C11 Bilderdijk 73). 
290 Brief van da Costa aan Immerzeel van 12 januari 1818 (KB 133C11 Da Costa I). 
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een erotische, naïeve en bevallige soort had hij al sinds vele jaren niet meer geschre-
ven. Zijn tegenwoordige gemoedstoestand stond dat ook niet meer toe, vond hij, en 
Tollens kon in deze toch niet overtroffen worden. Toch sloot hij niet uit dat hij nog 
wel eens dergelijk werk zou kunnen leveren maar als Immerzeel het ongeschikt zou 
vinden moest hij het hem onbeschroomd terugsturen:  
 

Ik heb, evenals een ander, wel liefde voor myne papieren kinderen, 
maar verg daarom nimmer, dat ook myn buurman ze welgemaakt, 
behaaglyk en gemanierd zal vinden.  
 

Wel vreesde Wiselius voor het welslagen van Immerzeels onderneming. Degenen die 
voor een Franse of Duitse almanak moeiteloos bedragen tot 30 gulden neertelden 
zouden naar zijn mening voor de mooiste vergelijkbare Nederlandse almanak nauwe-
lijks drie gulden over hebben. Maar dat was een zaak voor Immerzeel en Wiselius zou 
zich door zijn somber voorgevoel niet van medewerking laten weerhouden. 291 Ook 
Rhijnvis Feith twijfelde aan de kans van slagen van Immerzeels project: 
  

Het is een gebrek van onze Natie, dat zy altyd naar het vreemde 
hunkert en zeer gaarn een ducaat of meer voor eene Hoogduitsche 
of Fransche Almanak wil uitgeven, terwyl ze half zoo veel voor den 
besten Hollandschen blyft weigeren.292  

 
Feith gebruikte zijn retourbrief om zijn ideeën over het almanakwezen te spuien. Hij 
vond de Gothasche almanak293 dit jaar maar zeer middelmatig maar hij was er zeker 
van dat er oneindig meer van verkocht zouden worden dan van Westermans almanak, 
ondanks de “allerbevalligste plaatjes” van Velijn294 en de “allerliefste versjes”. Feith 
kon overigens zelf niets bijdragen aan de nieuwe almanak, hij had ernstig met zijn 
gezondheid gesukkeld. Hij had dan ook besloten het advies van zijn artsen op te vol-
gen en te stoppen met alle “eigentlijke studie” en dus geen gedichten meer te ma-
ken.295 Ook Spandaw kon niet meewerken. Hij juichte Immerzeels plan toe maar had 
het helaas te druk. Als hij ooit weer tijd zou krijgen om zich aan de kunst te wijden en 
een vers kon produceren dat naar zijn mening waard was om in de NMA opgenomen 
te worden zou hij zich haasten om het Immerzeel te sturen.296 Warnsinck zegde Im-

                                                   
291 Brief van Wiselius aan Immerzeel van 7 januari 1818 (KB 133C11 Wiselius I). Waarschijnlijk overdrijft 
Wiselius flink met de prijs van de buitenlandse almanakken: zie afb. 3, p. 55. 
292 Brief van Feith aan Immerzeel van 9 januari 1818 (KB 133C11 Feith I). Dukaten waren na de invoe-
ring van de Muntwet van 1816 geen wettig betaalmiddel meer, de (goud)waarde was ongeveer vijf gulden. 
(www.simgn.nl/PUBLICATIES/WETTEN_WETTEN.html) geraadpleegd 11 november 2015. 
293 Onduidelijk is welke almanak Feith hier bedoelt. Zowel de Almanach de Gotha als de Gothaischer genealo-
gischer Kalender (voortzetting van de Gothaischer Hofkalender zum Nutzen und Vergnügen) bevatten geen poëzie 
of fictioneel proza.  
294 Philippus Velijn (1787-1836), etser, graveur (prentmaker), tekenaar. (RKD-database Artist&. Geraad-
pleegd 16 februari 2014). 
295 Brief van Feith aan Immerzeel van 9 januari 1818 (KB 133C11 Feith I). 
296 Brief van Spandaw aan Immerzeel van 8 januari 1818 (KB 133C11 Spandaw I). 

http://www.simgn.nl/PUBLICATIES/WETTEN_WETTEN.html
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merzeel wel meteen een bijdrage toe maar dekte zich wel in voor het geval dat Immer-
zeel zijn werk zou retourneren: 
 

Vereerende is voor my een verzoek, geboren uit eene te hooge schat-
ting myner waarlyk weinig betekende [sic] kunstverdiensten. Nie-
mand kan dit beter beseffen dan ik zelve, en geene lofspraken zyn in 
staat dit innig gevoel van myn hart te verdringen. Wil men echter van 
my nemen en gebruiken wat ik van een’ schralen akker plukke; ik ge-
ve dan wat ik heb en geven kan, wetende dat men onbillyk handelt 
wanneer men van my meer wil vergen. Met andere woorden, ik ben 
bereid uwe proeve te ondersteunen en zal U, op 1 April, iets toe-
schikken. Wordt echter het gezondene beschouwd zoo als het is, dat 
wil zeggen, weinig hooge waarde bezittende, en daarom ter zyde ge-
legd, ik zal Ued. zulks geenzints ten kwade duiden, overtuigd hoe 
oneindig veel my nog ontbreekt.297  

 
De Deventer stadssecretaris H. van Loghem reageerde eveneens positief en zegde – 
voor zover hij zijn klein talent daartoe berekend achtte – een bijdrage toe298 evenals de 
Zwolse dichter Rietberg. De laatste wilde wel eerst even het prospectus afwachten 
want het was ook hem nog niet duidelijk in welke geest Immerzeel zijn bijdrage ge-
schreven zou willen zien.299  
   Immerzeel was ongeduldig en al binnen tien dagen na het versturen van zijn uitno-
digingsbrief toonde hij zich ongerust over de geringe respons. Tollens stelde hem 
echter gerust. Hij stond in voor Loots, Westerman en Messchert en als die eerste twee 
niet spoedig iets van zich zouden laten horen, zou Tollens hen wel aanschrijven.300 De 
andere uitgenodigde Amsterdamse dichters zou hij nog wel eens spreken en dan zeker 
niet zonder vrucht. Ook van Kinker dacht Tollens wel iets los te kunnen krijgen, bij 
hem kon hij de laatste tijd nogal een potje breken. Immerzeel moest maar niet te “pre-
cipitant” zijn en gewoon verder gaan met voorbereidend werk zoals het plaatsen van 
het prospectus.301  
Tollens kreeg gelijk, er kwamen meer reacties. Eerst de gebroeders Klijn. Barend rea-
geerde weliswaar positief maar erg bemoedigend zal Immerzeel zijn reactie op de uit-
nodigingsbrief niet gevonden hebben:  
 

                                                   
297 Brief van Warnsinck aan Immerzeel van 8 januari 1818 (KB 133C11 Warnsinck 1) Warnsincks be-
schei-denheid houdt hier nog niet op. In dezelfde brief heeft Immerzeel een postscriptum toegevoegd 
met de vraag of Warnsinck wel eens overwogen heeft zijn verzen uit te geven waarop deze antwoordde 
dat hij daar geen ogenblik aan gedacht heeft. Als men de gedichten van Feith, Helmers, Tollens, Loots en 
de beide Klijnen in huis heeft kan men zijn geschrijf gemakkelijk ontberen. Zijn bijdragen aan de VL 
leverde hij op dringend verzoek van redacteur IJntema die hij dat om vriendschapswille niet altijd kon 
weigeren.  
298 Brief van H. van Loghem aan Immerzeel van 10 januari 1818 (KB 133C11 Van Loghem I). 
299 Brief van L. Rietberg aan Immerzeel 12 januari 1818 (KB 133C11 Rietberg II). 
300 Tollens had overigens in de uitnodigingsbrief aan Loots al een persoonlijk verzoek om een bijdrage 
toegevoegd (brief van Tollens aan Loots op de uitnodigingsbrief van 3 januari 1818. KB 72 D 57 brief 
91). 
301 Brief van Tollens aan Immerzeel van 13 januari 1818 (KB 133C11 Tollens 31). 
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De roem van myn vaderland is voor my altoos de heiligste herinne-
ring, dien te bevorderen de wezenlykste pligt. - Maar in hoe verre die 
roem bevorderd wordt door de uitgave eener Muze Almanak is my 
niet zeer helder. Laat frankryk en Duitschland gerust dien lauwer 
plukken, wy kunnen op eedler voortbrengzelen roemen, meer waar-
dig dan alle pracht Almanakken van vorige en tegenwoordige tyden. 
  Gy ziet dus Mynheer dat ik niet veel op heb met uw plan, en dat de 
Almanakkenroem van myn vaderland my niet zeer na aan ’t harte 
gaat, echter indien ik u, voor uw persoon, met eenige bydragen kan 
dienen, dan zyt gy het waarom ik dit alleen doe, - uwe Almanak kan 
dus om uwentwillen van my eenige medehulp verwachten.302  

 
Zijn broer Hendrik Harmen liet een heel ander geluid horen: 
 

Met zeer veel genoegen heb ik uwe Missive, met het plan tot het uit-
geven eener Nederlandsche Muzen-almanak ontvangen, en gaarne 
wil ik het myne pogen by te dragen om u in dat doel behulpzaam te 
zijn. - 

 
Door het overlijden van zijn dochter, zijn enig kind, was hij niet in staat speciaal voor 
de NMA iets te maken maar hij verwachtte nog wel iets te zullen vinden in zijn onuit-
gegeven dichtstukjes. Hij vroeg Immerzeel hem te laten weten wat voor soort werk hij 
het liefst voor de NMA zou ontvangen en sloot trouwens een speciaal voor de NMA 
vervaardigd gedicht toch niet uit:  
 

Gy weet, als men eens de Muze gehuldigd heeft dan zyn er een aantal 
gevallen, waarin wy, ons ondanks, dichten moeten, en dan ontglipt 
ons wel eens iets uit het hart en de pen dat voor zóó iets, niet geheel 
ongeschikt zoude zijn.303  

 
M.C. van Hall toonde zich weliswaar enthousiast over Immerzeels initiatief, een bij-
drage voor de NMA zou hij niet kunnen leveren. Hij had aan alle enigszins de moeite 
waard zijnde dichtstukken die hij bezat reeds een andere bestemming gegeven.304 Lu-
lofs daarentegen zou weer wel bijdragen, maar dan wel voor zover tijd en bezigheden 
het hem toelieten. Hij vond de uitgave van de door Immerzeel voorgestelde almanak 
een “wezenlijke behoefte in den tegenwoordigen tijd” maar vroeg zich wel af of kleine 
prozaverhalen niet tot afwisseling van de dichtstukjes opgenomen zouden kunnen 
worden.305  
   In een brief aan Immerzeel van 17 januari deed Tollens verslag van zijn correspon-
dentie met Loots. Hij had Tollens geschreven dat hij vreesde geen tijd te zullen heb-

                                                   
302 Brief van B. Klijn Bz. aan Immerzeel van 14 januari 1818 (KB 133C11 B. Klijn I). 
303 Brief van H.H. Klijn aan Immerzeel van 14 januari 1818 (KB 133C11 H.H. Klijn II). 
304 Brief van M.C. van Hall aan Immerzeel van 16 januari 1818 (KB 133C11 Van Hall I). In 1818 ver-
schenen Van Halls Gedichten te Amsterdam bij Johannes van der Heij, Ten Brink & De Vries. 
305 Brief van B.H. Lulofs aan Immerzeel van 17 januari 1818 (KB 133C11 Lulofs I). 
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ben om iets te kunnen maken maar, zo schreef Tollens “ik verzeker U intusschen dat 
zyn poezy en zyn naam in uwen Almanach staan zullen.”306 Inmiddels waren er nog 
meer reacties bij Immerzeel binnengekomen zoals blijkt uit een volgende brief van 
Tollens.307 Immerzeel had hem er een aantal doorgezonden, in ieder geval die van 
Feith, Westerman en B. Klijn. De brief van Feith hield Tollens nog achter want hij 
moest hem zelf binnenkort schrijven en de brief van Marten Westerman kreeg Im-
merzeel ook nog niet terug want hem moest Tollens eerst “duchtig castigeren”. Waar-
om is niet bekend, de brief is niet bewaard gebleven. Misschien weigerde Westerman 
medewerking omdat Immerzeel in zijn uitnodigingsbrief Westermans B&D impliciet 
rekende tot de almanakken die zo ver achterbleven bij de buitenlandse almanakken of 
omdat Immerzeel met de NMA zijn B&D ging beconcurreren? Tollens deed Wester-
mans brief af als “zot geschrijf” waarvoor hij moest boeten door Immerzeel knielend 
een vers aan te bieden. De reactie van Barend Klijn was Tollens helemaal in het ver-
keerde keelgat geschoten, die brief was:  
 

een heerlijk staaltje van hoogmoed en eigenwaan! Wat verbeeld zich 
de worm wel? […] De arme hals! hy weet niet dat er in Rotterdam 
een halfdozyn dichters zyn te vinden (behalve wy beide, die toch te 
veel eigenliefde hebben zullen om ons met zulk een scharminkel te 
meten) die hem verre in waarachtig poetisch gevoel overtreffen.- 
Volgt gy myn’ raad, dan maakt gy van dien kwast geen gebruik. Zul-
ke zotten moet men de eer niet aandoen van zich er mede te be-
moeijen. Zie eens aan! “Wy kunnen op voorbrengselen roemen, 
meer waardig dan alle prachtalmanakken van vroegere en tegen-
woordige tyden!” Waarom ook niet van toekomende? Immers de 
man zelf heeft een bundel gedichten308 uitgegeven…waarvan ik het 
eerste blad heb opgesneden.  

 
Tollens ging verder over het prospectus. Als er een naamlijstje gedrukt moest worden 
stond Tollens voor Loots in. Maar waarom Schouten?309 Volstrekt onbekend als dich-
ter. Hij had onlangs nog werk van hem onder ogen gehad en moest nog lachen als hij 
eraan dacht. Hij kon zich voorstellen dat Immerzeel verplichtingen310 aan hem had 
maar voor Tollens was dit onvoldoende grond om zijn naam bij die van de andere op 
te nemen. Hij vroeg zich trouwens af of het lijstje met namen niet uit het prospectus 
weggelaten kon worden door te volstaan met te zeggen dat alle beroemdste dichters 
van het land deel zouden nemen. “Hiermede sloot gy die genen in, die gy niet bepaald 
kunt - en diegenen uit, die gy niet bepaald moest noemen.”311 Opnieuw zien we hoe 

                                                   
306 Brief van Tollens aan Immerzeel van 17 januari 1818 (KB 133C11 Tollens 32). 
307 Brief van Tollens aan Immerzeel van 18 januari 1818 (KB 133C11 Tollens 37). 
308 B. Klijn Bz., Gedichten, Eerste Deel. Amsterdam 1817. Het tweede deel verscheen in 1821, het derde in 
1828.  
309 Jan Schouten (1786-1852). Scheepsbouwmeester. (BWNZL, p. 703). 
310 Schouten is een Dordtse oud-stadgenoot van Immerzeel, beiden zijn vrijmetselaar en Immerzeel zal in 
1819 de bundel Gedichten en gezangen van Schouten uitbrengen.  
311 Brief van Tollens aan Immerzeel van 18 januari 1818 (KB 133C11 Tollens 37). 
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Tollens principieel streeft naar deelname van alleen hoog aangeschreven dichters. 
Immerzeel lijkt meer bereid water bij de wijn te doen. 
   Tollens raakte ook betrokken bij de illustraties in de almanak. Immerzeel had hem 
gevraagd om een gedicht waarbij gemakkelijk een plaatje gemaakt zou kunnen worden. 
Dat verzoek moest Tollens afslaan, hij had niets in voorraad. Bovendien was hij van 
mening dat zijn naam al zoveel in de almanak zou voorkomen, dat de eer om een 
bijdrage te leveren die van een plaatje voorzien zou worden maar aan anderen gelaten 
moest worden. Waar Tollens ook op aandrong, was een volledige vermelding van het 
auteurschap van de bijdragen in de almanak. 312 Ook hier tekent zich af dat de Muzen-
Almanak anders beoogde te zijn dan de almanakken die tot dan toe verschenen waren. 
De bijdragen waren in de oudste literaire almanakken anoniem, later werd het meer en 
meer gebruikelijk om met initialen te ondertekenen. Soms konden die initialen herleid 
worden tot de naam van de dichter maar niemand ondertekende nog met zijn eigen 
naam. Nu stelde Tollens dat als eis, en daaruit kunnen we concluderen dat de schrij-
verspersoonlijkheid bezig was een grotere rol te gaan spelen. 
   Immerzeel deed niet veel met Tollens’ adviezen. Hij plaatste wél een bijdrage van de 
“worm” Barend Klijn en de onbekende Jan Schouten werd opgenomen in het pros-
pectuslijstje tussen de namen van de voornaamste dichters. Ook zou Immerzeel Tol-
lens opnieuw om een bijdrage vragen die met een plaatje geïllustreerd kon worden en 
Tollens zou deze keer toegeven. Wel zijn –  met uitzondering van de bladvullingen –  
alle stukjes in de eerste jaargang van de NMA met de volledige naam van de auteur 
ondertekend. 
  De reacties bleven binnenkomen. Jan ten Brink wilde graag bijdragen tot het loffelij-
ke doel om een NMA tot stand te brengen maar schreef dat hij niets kon beloven: 
 

Ik maak zeer zelden verzen, omdat zij mij te veel tijd kosten; en die 
ik dan nog maak, zijn doorgaans zoo aan de tijdsgelegenheid en bij-
zondere omstandigheden verbonden, dat zij, zelfs bij meer innerlijke 
waarde, niet vertoonbaar zijn voor het publiek.  

 
Hij stuurde echter toch twee van die gelegenheidsverzen mee.313 Voor een bijdrage 
van Borger had Immerzeel de medewerking van Bilderdijk gevraagd. Die liet op 19 
januari weten dat hij daar nog niet aan toegekomen was maar zegde toe hem op te 
zoeken zodra hij, Bilderdijk, de deur weer uit zou gaan.314 Tollens herhaalde in zijn 
volgende brief dat hij maar weinig versjes in voorraad had en in ieder geval geen dat 
geschikt was voor een plaatje. Hij leverde liever ook geen vertaalde romance. Die was 
niet alleen ongeschikt omdat die binnenkort ook in een bundel gepubliceerd zou wor-
den maar ook omdat hij vond dat er in de almanak geen of zo weinig mogelijk verta-
lingen moesten worden opgenomen. Hij had echter wel een historisch onderwerp in 
zijn hoofd waarbij een plaatje goed zou kunnen passen. Hij zou Immerzeel daarover 
nader informeren. Met dezelfde brief gingen de hierboven genoemde brieven van 

                                                   
312 Idem 
313 Brief van J. ten Brink aan Immerzeel van 19 januari 1818 (KB 133C11 Ten Brink I). Immerzeel 
plaatste ‘Op het marmeren borstbeeld van ************’. 
314 Brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 19 januari 1818 (KB 133C11 Bilderdijk 74). 
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Feith en Westerman terug naar Immerzeel. Tollens had beide dichters inmiddels ge-
schreven en hij twijfelde er niet aan dat hun namen in het prospectus opgenomen 
zouden kunnen worden.315 Tollens verwachtte met zijn brief aan Westerman alles 
goed gemaakt te hebben wat er in de uitnodigingsbrief voor hem aanstootgevend 
geweest zou kunnen zijn maar Westerman reageerde niet. “Zyne handelwyze in deze is 
kleingeestig, zoo niet meer.”316 Tollens’ verwachtingen kwamen echter toch uit. Wes-
terman leverde inderdaad een gedicht voor Immerzeels NMA, de regelrechte concur-
rent van zijn eigen B&D. Van harte zal het niet gegaan zijn. Ook van de tegenstribbe-
lende Feith kwam er een gedicht. Hij was helemaal overgehaald door Tollens. Feith 
schreef hem oud, zwak, en lijdend te zijn. Ook is hij nu boven de jaren “om met lig-
theid en vúúr die soort van lieve versjes te maken, die in de eerste plaats voor een’ 
Almanak geschikt zijn”, het soort versjes waarin Tollens volgens Feith een meester is. 
Doorredenerend kwam hij tot de slotsom dat hij er verstandig aan zou doen zich aan 
zijn eenmaal genomen besluit te houden om geen bijdragen te zullen leveren. Daar 
stond echter weer tegenover dat hij Tollens ook graag een genoegen wilde doen omdat 
deze hem met zijn verzen “zoo menig vergenoegd oogenblik” gegeven had. Hij deed 
dus toch mee en beloofde te sturen wat hij maken kon maar dan wel onder de voor-
waarde dat Tollens niets zou plaatsen wat hij niet kon goedkeuren. Voor de beoorde-
ling gaf Feith hem de “onbepaaldste volmagt”.317  
   Immerzeel wilde verder, maar nog niet iedereen had de uitnodigingsbrief beant-
woord. Hij stuurde opnieuw een aantal brieven uit. Adam Simons excuseerde zich 
voor zijn late reactie. Vele dringende bezigheden hadden hem verhinderd eerder te 
antwoorden maar ook hij wilde graag meewerken om Immerzeels “prijzenswaardig 
oogmerk te bevorderen” en hij zegde toe hem bijtijds iets te sturen wat hij voor de 
NMA geschikt achtte.318 Jan de Kruijff, herstellend van een zware ongesteldheid, vond 
zijn “zoo genoemd dichtwerk” weliswaar ongeschikt voor Immerzeels almanak maar 
stuurde wel een nog onuitgegeven versje. Hij stond het graag af als Immerzeel het 
gebruiken kon. Vond of maakte hij nog iets anders, dan zou hij dat laten weten.319 
Ondertussen bleef Bilderdijk op het titelvignet broeden. Misschien had Immerzeel 
hem een idee aan de hand gedaan maar dat idee beviel hem niet. “Op de vereeniging 
van Dicht- teeken- en zangkunst, als tyteltjen voor uw Muzenalmanak, heb ik al aan-
stonds gedacht.” schreef hij. Op dat onderwerp had hij enige tijd geleden al een vers 
gemaakt maar dat was hoog theologisch-filosofisch en daarmee ongeschikt voor de 

                                                   
315 Brief van Tollens aan Immerzeel van 21 januari 1818 (KB 133C11 Tollens 38). 
316 Ongedateerde brief van Tollens aan Immerzeel, door de beschrijver op maart 1818 gedateerd. (KB 
133C11 Tollens 43).Deze brief moet echter eerder verstuurd zijn. De door Tollens meegestuurde brief 
van Feith aan Tollens (KB 70F57 brief 32) is van 23 januari 1818.  
317 Brief van Feith aan Tollens 23 januari 1818 ( KB 70F57, brief 32). 
318 Brief van Simons aan Immerzeel van 22 januari 1818 (KB 133C11 Simons I). 
319 Brief van De Kruijff aan Immerzeel van 27 januari 1818 (KB 133C11 De Kruijff  I). 
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almanak.320 Het vignet is er niet gekomen, uiteindelijk werd het door Immerzeel zelf 
ontworpen. 
 
3.3.3 Het prospectus 
Het prospectus voor de boekhandel is gedateerd op 1 februari 1818, een maand later 
werd het ook in verschillende kranten gepubliceerd.321 Daarnaast vond de redacteur 
van Euphonia (EUP) Immerzeels plan zo belangwekkend dat hij de prospectustekst 
zonder dat hem daartoe een verzoek gedaan was integraal opnam.322 De boekenkoper 
kon het bij de voornaamste boekhandelaars inzien en daar lag ook een intekenlijst 
klaar. Waren er geen boekhandelaren in een bepaalde plaats, dan konden de kopers 
hun bestelling bij de postmeester plaatsen. Immerzeel had er belang bij te weten of 
zijn almanak voldoende intekenaren zou krijgen. Het ging om een kostbare onderne-
ming waarin hij veel geld zou moeten steken. Hij werkte sterk op het gemoed van de 
potentiële koper: de in Nederland goed verkochte buitenlandse almanakken waren 
beter dan de bestaande Nederlandse almanakken – die van Westerman uitgezonderd – 
maar met de aankoop van buitenlandse aankopen verdween er wel veel geld naar het 
buitenland. Dat zou niet gebeuren als er een vergelijkbare Nederlandse almanak zou 
bestaan. En die almanak zou kunnen bestaan want, al was er voor een Nederlandstalig 
werk maar een beperkt afzetgebied, Nederland beschikte wel over zeer goede oor-
spronkelijke dichters, uitmuntende tekenaars en graveurs. De producten van de pa-
pierfabrieken waren in de hele wereld gewild en de Nederlandse lettergieterijen en 
drukkerijen bloeiden en zouden nog meer bloeien naarmate de vrede langer duurde. 
Alle reden dus voor Immerzeel om een met de buitenlandse almanakken vergelijkbare 
almanak te willen uitgeven. Hij had daartoe ook al de nodige praktische stappen gezet. 
Vele voorname dichters hadden hun medewerking inmiddels toegezegd en er zouden 
er meer volgen. Tollens, de naam behoefde geen toelichting, zou als redacteur optre-
den. Ook de platen – zes en een titelvignet – zouden aanspreken. Er kwamen er drie 
naar vaderlandse schilderijen uit het Koninklijk Kunstkabinet die door J.W. Piene-
man,323 de voortreffelijke kunstschilder én mededirecteur van de Vorstelijke Kunstgal-
lerij in Den Haag, uitgekozen zouden worden. Ook de Ridder Odevaere,324 de hof-

                                                   
320 Brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 24 januari 1818 (KB 133C11 Bilderdijk 75). 
321 Zie bijlage 2. Ik vond krantenaankondigingen in de ’s-Gravenhaagsche Courant van 2 maart 1818, de 
Rotterdamsche Courant (RC) van 5 maart 1818 en de Bredasche Courant van 7 maart 1818. (kranten in januari 
2016 geraadpleegd met behulp van Delpher) De tekst van het in de kranten gepubliceerde prospectus 
wijkt - behalve in spelling en opmaak - niet af van de tekst in het voor de boekhandel bestemde prospec-
tus. De naam van Westerman komt alleen in de Bredasche Courant voor in het lijstje van meewerkende 
dichters.  
322 Euphonia (EUP) 1818, p. 123-128.  
323 Jan Willem Pieneman (1779-1853) schilder, tekenaar, etser, graveur en restaurator. Leraar in de teken-
kunst aan de Artillerie en Vestingbouwkundige school te Amersfoort later onder Koning Lodewijk Napo-
leon te Den Haag en vervolgens naar Delft als professor in de tekenkunst (ca. 1804-1815) nadien be-
stuurder (onderdirecteur) van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen te Den Haag; Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw; eerste directeur van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten 
(1820). (RKD-database RKDArtist&. Geraadpleegd 15 februari 2014). 
324 Joseph Denis Odevaere (1775 of 1778-1830), schilder, auteur. In 1815 benoemd tot schilder des Ko-
nings (Willem I) en ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; correspondent van het Koninklijk 
Nederlandsch Instituut te Amsterdam. (RKD-database RKDArtist&. Geraadpleegd 16 februari 2014). 



 

 67 

schilder van Z.M. de Koning, had zijn medewerking toegezegd, hij zou een tekening 
voor een van de gedichten vervaardigen. Nederlands bekwaamste kunstgraveurs zou-
den ervoor zorgen dat hun werk de vergelijking met buitenlandse kunstproducten 
glansrijk zou doorstaan. Dit was allemaal nog niet genoeg: de componist J.W. 
Wilms,325 als Lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut ook niet een van de min-
sten, had toegezegd muziek bij een van de bijdragen componeren. Verder verwachtte 
Immerzeel dat de almanak ook uiterlijk voor geen buitenlandse almanak zou hoeven 
onder te doen: hij werd met een nieuwe letter op inlands velin papier gedrukt en in 
zeer nette banden gebonden of gekartonneerd. En als dan de intekening slaagde om-
dat de schone sekse de NMA in haar bescherming nam, dan kon er in het jaarboekje 
ook nog een portret van een van de voornaamste dichters opgenomen worden. Nadat 
hij de niet geringe prijzen voor de diverse uitvoeringen van de nieuwe almanak had 
opgesomd, sloot Immerzeel zijn veel belovende prospectus af met het verzoek om op 
de NMA in te tekenen. Zelfverzekerd stelde hij dat het niet zeker was dat voldaan kon 
worden aan bestellingen die na het sluiten van de intekening op 31 maart zouden bin-
nenkomen.  
   Bij het opstellen van de tekst van het prospectus was Tollens betrokken geweest, 
Immerzeel vroeg hem enkele keren om commentaar en Tollens had wel wat kantteke-
ningen:  
 

De prospectus is, geloof ik, met zoo veel waarachtige en warme har-
telykheid gesteld, dat U even daardoor een paar uitdrukkingen ont-
snapt zyn, die den koelen lezer wat sterk zouden kunnen toeschynen: 
kleine veranderingen, die de expressie een weinig, dunkt my, ver-
zachten, heb ik op den kant aangeteekend. 326 

 
Wat die veranderingen geweest zijn is niet overgeleverd en of Immerzeel er zijn voor-
deel mee gedaan heeft blijft onbekend. In een andere ongedateerde brief327 adviseerde 
Tollens Immerzeel de titulatuur bij de namen van de dichters weg te laten: 
 

Titulaturen328 zou ik alweder achterlaten: ik denk nog altyd te gunstig 
over onze natie om te gelooven dat zy met charletannerie gediend is; 
ook vind ik het voor die geene, welke geen titels hebben, alweder 

                                                   
325 Johann Wilhelm Wilms (1772-1847). In Duitsland geboren en later in Nederland werkzame toonkun-
stenaar en componist. Bekend van de muziek bij Tollens volkslied ‘Wien Neerlands bloed in d’adren 
vloeit’. (BWN XX, p. 291-293). 
326 Ongedateerde brief van Tollens aan Immerzeel (KB 133C11 Tollens 36). 
327 Ongedateerde brief van Tollens aan Immerzeel (KB 133C11 Tollens 35). 
328 Tollens bedoelt hier geen academische titels mee maar de vermelding van ridderordes en lidmaat-
schappen waarmee destijds sommige dichters hun naam aanvulden zoals bijv. Cornelis Loots in 1817 en 
Mr. M.C. van Hall in 1818 die beiden bij een van hun bundels Gedichten hun naam aanvulden met ‘Ridder 
der orde van den Nederlandschen Leeuw’ en ‘Lid van het Koninklijk Instituut’. In 1839 neemt Van Halls 
naam en titulatuur nog meer ruimte in op het titelblad van een nieuwe bundel gedichten: Mr. M.C. van 
Hall, Staatsraad in buitengewone dienst; Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Lid van het 
Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten en President van de Arron-
dissement’s Regtbank te Amsterdam. Tollens was zelf Ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw 
sinds 1815.  
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eene onaangename vergelyking. Er zyn er zoo veel met titels, die zy 
niet waard zyn, en zoo veel zonder titels, die ze verdienden! Ook zal 
het weglaten der titels hen, die ze bezitten, minder hinderen, dan het 
byvoegen hen, die ze niet hebben.  

 
Verder wilde hij niet dat zijn eigen rol als redacteur al te prominent vermeld zou wor-
den, de oorspronkelijke formulering zou er volgens Tollens op kunnen wijzen dat hij 
ook financieel betrokken was bij de NMA.329 Pijnlijk was het ontbreken van de naam 
van Westerman in het lijstje van de voornaamste dichters die hun medewerking had-
den toegezegd in het naar de boekhandel gestuurde prospectus.330 Hij kwam daarin 
niet als voornaam dichter voor maar alleen maar als een almanakkenuitgever die een 
niet geheel geslaagde poging had gedaan had om de almanak op een hoger peil te krij-
gen: 
 

 In de laatste jaren deden wij wel eene schrede voorwaarts, dank 
hebbe vooral de loffelijke arbeid van onzen bekwamen W e s t e r m a n, 

maar wij bleven steeds op verren afstand achter onze naburen.  
 
Zoals wij eerder zagen was Tollens er met enige moeite in geslaagd Westerman er toe 
te bewegen een bijdrage toe te zeggen en nu werd hij niet als voornaam dichter in het 
prospectus genoemd. Westerman heeft zich daar waarschijnlijk bij Tollens over be-
klaagd en die voelde zich daar ongemakkelijk over: 
 

Ten gevolge van den inliggenden brief van Westerman, zou het my 
plaisier doen als gy by het plaatsen van uw Prospectus in de nieuws-
papieren ook zynen naam onder de Compagnie dichters opnaamt. Ik 
kan niet ontveinzen dat hy een beetje gelyk heeft. Al wat u kan ver-
schoonen hem gehinderd te hebben, en my, het u niet te hebben af-
geraden, is dat wy er niet aan gedacht hebben om hem te sparen. Dit 
is evenwel nog goed te maken en zulks verdient hy. Het is een goed 
mensch en meer dan een goed dichter. Doe wat ik u verzoek, al ware 
het slechts ten mynen gevallen. Myn geweten knaagt deswegens.331  

 
Immerzeel heeft zijn best gedaan om aan het verzoek van Tollens te voldoen. In de 
krantenadvertenties met de prospectustekst werd in ieder geval nog twee keer de naam 
van Westerman opgenomen.332  
   De door Immerzeel bij boekhandelaren uitgezette intekenlijsten op de almanak le-
verden aanvankelijk nog weinig resultaat op. Tollens had dit wel verwacht en schreef 

                                                   
329 Ongedateerde brief van Tollens aan Immerzeel (KB 133C11 Tollens 35). 
330 Ook in de in EUP overgenomen tekst van het prospectus komt Westerman niet voor in het lijstje van 
voornaamste dichters. (EUP 5 (1818), p. 123-124). 
331 Brief van Tollens aan Immerzeel van 1 februari 1818 (KB 133C11 Tollens 39). De inliggende brief van 
Westerman is niet bewaard gebleven.  
332 Ik vond drie krantenaankondigingen. Westermans naam komt wel voor in de advertentie in de ’s-
Graven-haagsche Courant van 2 maart 1818 en de RC van 5 maart 1818 maar niet in de Bredasche Courant van 
7 maart 1818. (kranten in januari 2016 geraadpleegd met behulp van Delpher). 
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dit toe aan het feit dat het niet gebruikelijk was op almanakken in te tekenen. Men 
kocht een almanak wanneer hij in november uitkwam en hij er goed uitzag en eerder 
dacht men er niet aan.333 Voor de NMA bleek dit overigens niet te gelden, eind maart 
kon Immerzeel al in een nieuwe krantenadvertentie aankondigen dat hij door de ruime 
intekening op de NMA zijn voornemen kon uitvoeren om het portret van een van de 
beroemdste dichters zonder kostenverhoging aan de almanak toe te voegen.334 
 
3.4 De werving van kopij voor de eerste jaargang 
Uit de reacties op Immerzeels uitnodigingsbrief blijkt dat hij de bijdragen voor zijn 
almanak vóór 1 april binnen wilde hebben. Ten Brink en De Kruijff stuurden al tege-
lijk met hun positieve antwoord hun bijdragen mee en in maart begonnen bij zowel 
Immerzeel als Tollens nog meer bijdragen binnen te komen. Tollens meldde dat Wil-
lem Messchert een superieur versje klaar had, ‘De arme en de rijke’ een Bijbels onder-
werp, maar schilderachtig behandeld. Schouten had aan Van Reesema335 toen die in 
Dordrecht was ‘De Herfst’ meegegeven, “dat al heel aardig is, en met weinige veran-
deringen meer dan aardig is te maken”.336 Bij Immerzeel kwamen Van Loghems bij-
dragen op 15 februari binnen, Wiselius leverde de toegezegde bijdragen op 4 maart. 
Het waren er drie waarmee Immerzeel naar eigen goeddunken mocht handelen. Hij 
stuurde bovendien een tweetal stukjes van zijn overleden vriend Van Kooten.337 Wise-
lius wist overigens niet helemaal zeker of Van Kooten de auteur was en daarom merk-
te hij ze met N.N.338  
   Immerzeel en Tollens beoordeelden gezamenlijk de binnengekomen stukjes. Door-
dat de brieven van Immerzeel aan Tollens niet overgeleverd zijn, zijn alleen de beoor-
delingen van Tollens bewaard gebleven. Hij oordeelde streng. De stukjes van Wiselius 
hadden weinig om het lijf. ‘Levenswijsheid’ was “nogal los en zangerig” maar de drie 
andere stukjes voldeden hem niet: een geestig bedoelde ‘Zamenspraak’ die het tegen-
deel van geestig was, een niets beduidende ‘Zang van Epikuur’ en een uit het Frans 
vertaald grafschrift. Dat kan toch niet in een NMA? De stukjes van Van Koten [sic] 
bevielen hem ook niet, het beste van de twee was middelmatig. Nee, dan het stukje 
van Immerzeel: aardig, geestig en los, al stelde Tollens wel een paar vervangende re-
gels en een woordverandering voor. Immerzeel nam ze zonder meer over. Overigens 
verwachtte Tollens van Immerzeel “weederkerige gestrengheid”. Inmiddels begon het 
erop te lijken dat letterkundigen het belangrijk gingen vinden om mee te mogen wer-
ken aan de NMA. J.W. IJntema, de redacteur van de VL, had aan Tollens gevraagd of 
er van zijn hand een bijdrage in de NMA geplaatst zou worden als hij er een zou stu-

                                                   
333 Brief van Tollens aan Immerzeel van 3 februari 1818 (KB 133C11 Tollens 40). 
334 Advertentie in onder andere de Opregte Haarlemsche Courant (HrC) van 26 maart 1818. 
335 Abraham Sieuwerts van Reesema (1786-1848). Advocaat. (BWNZL, p. 641). 
336 ‘De Herfst’ van Schouten is niet geplaatst. Brief van Tollens aan Immerzeel van 9 februari 1818 (KB 
133C11 Tollens 61). 
337 Niet gevonden. De stukjes zijn niet geplaatst. 
338 Brief van Wiselius aan Immerzeel van 4 maart 1818 (KB 133C11 Wiselius 2). 
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ren. IJntema en Immerzeel waren gebrouilleerd en Tollens zag in de opname van een 
vers van IJntema een middel om de verstandhouding te normaliseren.339  
   Enige weken nadat Feith aan Tollens had laten weten mee te zullen werken aan de 
NMA schreef hij ook aan Immerzeel. Hij had aan de vriendelijk dwang van Tollens 
om zijn naam aan het prospectuslijstje toe te voegen geen weerstand kunnen bieden 
maar zag toch geen kans iets voor de almanak te vervaardigen. Zijn gezondheid liet 
hem in de steek. Maar:  
 

gy hebt zoo veel jonge goede Dichters op uw uwe lijst, dat de vol-
komen afgedaan hebbende oude man er wel op over kan schieten en 
gy voorraad genoeg zult ontvangen.  

 
Hij voegde echter toch een “zeer nietig versje” bij dat hij tussen zijn papieren had 
gevonden. Immerzeel mocht het gebruiken óf verbranden en in het laatste geval 
moest hij Feiths goede wil maar voor de daad houden. Voor Immerzeel had de oude 
man echter nog helemaal niet afgedaan. Hij wilde zelfs de eerste jaargang van zijn 
almanak openen met het portret van Feith. Feith stemde daarin toe maar hij beschikte 
alleen over het goed gelijkende portret dat in de Oden was opgenomen.340 Als Immer-
zeel bij zijn voornemen wilde blijven om Feiths portret op te nemen moest hij Caspa-
ri341 maar langs sturen. Aan het eind van zijn brief liet Feith weten dat hij ook nog op 
een andere manier meewerkte om van de almanak een succes te maken door er inte-
kenaars voor te werven. Hij stuurde er zeventien naar de Zwolse boekhandelaar en 
uitgever Van Stegeren die er zelf ook al dertien geworven had. Ook de dichter Riet-
berg had nog voor een paar intekenaars gezorgd. Feith verwachtte dat Zwolle uitein-
delijk 40 à 50 intekenaars zou opleveren en dat waren er volgens hem veel voor deze 
stad.342 
   In de laatste week van maart kwamen er nog drie bijdragen binnen. Spandaw stuur-
de Immerzeel zijn dichtstukje op 24 maart en hij vleide zich met de gedachte dat het 
“de eer der plaatsing” waardig gekeurd zou worden.343 Immerzeel stuurde het direct 
door naar Tollens die twee dagen later al liet weten zelf niet veel heil te zien in dit 
soort mythologische voorstellingen “waarby, althans myn gevoel, bevriest”. Hij wilde 
het vers wel opnemen, maar dan moest het wel aangepast worden: “De versificatie is, 
met de pen in de hand, hier en daar wel wat bevalliger te maken. Dat kunnen wy na-
derhand doen.” 344 
   Op 28 maart volgde een tweetal stukjes van de hand van Barend Klijn Bz. Het 
commentaar van Tollens: “Deze versjes tintelen wel niet van geest, maar zijn toch los 

                                                   
339 Brief van Tollens aan Immerzeel van 8 maart 1818 (KB 133C11 Tollens 41). IJntema stuurt een graf-
schrift waarvan Tollens in een ongedateerde brief aan Immerzeel laat weten dat deze over de opname 
moet beslissen, zelf is hij noch voor noch tegen (KB 133C11 Tollens 58). 
340 De Oden en gedichten van Mr. Rhĳnvis Feith werden in 5 delen tussen 1796 en 1814 uitgegeven. Een 
recent portret zal hier dus niet in opgenomen zijn. 
341 Hendrik Willem Caspari (1770-1829). Schilder, tekenaar, graveur, lithograaf en etser. (RKD-database 
Artist&. Geraadpleegd 7 februari 2016). 
342 Brief van Feith aan Immerzeel van 12 maart 1818 (KB 133C11 Feith II). 
343 Brief van Spandaw aan Immerzeel van 24 maart 1818 (KB 133C11 Spandaw II). 
344 Brief van Tollens aan Immerzeel van 26 maart 1818 (KB133C11 Tollens 42). 
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en zangerig. Ik hou ze niet voor de minsten van de reeds ingekomenen.”345 Twee 
maanden eerder adviseerde Tollens Immerzeel nog voor de almanak geen gebruik te 
maken van deze “worm”.346 Blijkbaar waren zijn verontwaardiging en boosheid in-
middels flink gezakt. 
   Warnsinck stuurde precies één dag voor de sluitingstermijn een versje op en hield 
zich daarmee aan zijn in januari gedane belofte. Hij zou er echter in berusten als de 
redactie zijn bijdrage niet zou plaatsen wanneer het als kunstproduct te weinig waarde 
had. Hij stelde zich opnieuw nederig op en schreef “meer dan iemand anders over-
tuigd van eigen gebrek en onvermogen” te zijn.347  
   Niet iedereen kon zich aan de inleverdatum houden. Bilderdijk liet op 28 maart we-
ten dat hij de komende week iets voor de almanak hoopte te sturen. Hij schreef ook 
namens zijn vrouw. Die had nog vrij veel voorraad waaruit zij echter wel het een en 
ander ooit al eerder ergens geplaatst had. Zij wist niet meer wat wel of niet nieuw was 
en “oudbakken brood” was voor de almanak niet gewenst. Zelf had hij sinds lange tijd 
alleen maar ernstige en theosofische stukken gemaakt maar hij zou nog naar iets pas-
sends zoeken. Immerzeel moest echter het idee maar laten varen om een tekening te 
laten maken bij een vers dat hij nog moest leveren.348 
   Ook van Westerman en Loots was er nog niets binnen, bij gelegenheid zou Tollens 
hen nog eens aan hun belofte herinneren. Schenk had ook toegezegd maar die had het 
bij voortduring druk. Tollens was hiervan niet onder de indruk: “Lieve hemel, als ik 
niet meer om handen had, ik overstroomde de wereld met verzen.”349 Tollens zegde 
Immerzeel toe ook een, naar zijn mening, fraai gedichtje van de heer van Roijen van 
Ypenburg te bezorgen.350 “Zulk een man heeft ook nog al invloed op het succes van 
uwe onderneming, als hy er zelf meê in betrekking komt”.351 Lulofs was te laat met 
zijn bijdrage maar hij zegde toe in de loop van de maand april ‘De kamp met den 
draak’, een vertaling van Schiller te zullen sturen. Tollens stuurde de brief terug aan 
Immerzeel met het commentaar dat een enkele navolging in de NMA wel kon maar 
stelde opnieuw dat hij geen voorstander was van het opnemen van vertalingen in de 
NMA. Hij zag liever alleen oorspronkelijk werk. “De titel duidt dit, dunkt my, ook 
aan”. Zijn eigen romance zou hij Immerzeel zo spoedig mogelijk sturen, al was het 
maar vast in de vorm van een eerste ruw opstel.352 
   Op 9 april kwam er vanuit Leiden een flinke hoeveelheid bijdragen van Bilderdijk en 
zijn vrouw binnen. Speciaal voor Immerzeels almanak had Bilderdijk de romance 
‘Radagijs’ vervaardigd, waarvoor hij de stof gedeeltelijk aan Wagenaars Vaderlandsche 

                                                   
345 Brief van B. Klijn Bz. aan Immerzeel van 28 maart 1818 met commentaar van Tollens op de meege-
zonden dichtstukjes. (KB 133C11 B. Klijn II). 
346 Brief van Tollens aan Immerzeel van 18 januari 1818 (KB 133C11 Tollens 37).  
347 Brief van Warnsinck aan Immerzeel van 31 maart 1818 (KB 133C11 Warnsinck 2). 
348 Brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 28 maart 1818 (KB 133C11 Bilderdijk 79). 
349 Brief van Tollens aan Immerzeel van 26 maart 1818 (KB 133C11 Tollens 42). 
350 Henricus van Roijen (1760-1844) was staatsraad in gewone dienst. Hij was lid van verschillende ge-
leerde genootschappen en beoefende zowel de Latijnse als de Nederlandse poëzie. (NNBW III, kol. 
1102-1103). 
351 Brief van Tollens aan Immerzeel van 26 maart 1818 (KB 133C11 Tollens 42). 
352 Brief van Lulofs aan Immerzeel van 3 april 1818 (KB 133C11 Lulofs I). Het commentaar van Tollens 
op de adreszijde. 
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Historie ontleend had. Van Vrouwe Bilderdijk stuurde hij een paar stukjes mee waar 
Immerzeel ook uit kon kiezen “ten behoeve van den Parnas die gy opricht”. De stuk-
ken die Immerzeel niet kon gebruiken wilde hij wel graag terug.353 Immerzeel stuurde 
het materiaal ter selectie door naar Tollens. Al na een paar dagen had hij zijn keus 
gemaakt: ‘Radagijs’ en ‘Des levens lust’ van Bilderdijk en ‘Moedersmart’ van zijn echt-
genote. Van het aangeleverde materiaal kende Tollens al het een en ander uit vorige 
uitgaven maar van de geselecteerde teksten wist hij welhaast zeker dat hij deze niet in 
druk had gezien. Nieuw werk was een selectiecriterium, maar Tollens beoordeelde de 
bijdragen ook met het oog op de geschiktheid voor het lezerspubliek van de NMA die 
grotendeels “ter lecture voor vrouwen en meisjes bestemd is.” Een verschrikkelijk vers 
als ‘De Wanhoop’354 viel daardoor direct af. “God beware ons voor zulk eene wan-
hoop, ook zelfs in verzen!”355  
   Hoewel nog niet alle te verwachten bijdragen binnen waren, kon Immerzeel met de 
productie van de almanak beginnen. Tollens vond dat de almanak met een stuk van 
Bilderdijk moest openen en Bilderdijk had zijn bijdrage geleverd. Het was een lang 
stuk, er kwam een plaatje bij en ‘Radagijs’ zou daarmee een mooie opening van de 
almanak zijn. Omdat er ook al genoeg ander werk beschikbaar was om het eerste blad 
verder te vullen kon Immerzeel gaan drukken. Tollens spande zich ondertussen in om 
het materiaal voor het tweede blad bij elkaar te zoeken “schoon gy my warelyk teveel 
werk oplegt”.356 Tollens kreeg het inderdaad druk. Niet alleen het bij elkaar zoeken 
was veel werk, ook aan de ingeleverde bijdragen was vaak nog wel het een en ander te 
doen. Zijn eigen stukje waar de schilder Odevaere een illustratie bij moest maken was 
inmiddels klaar en Tollens voegde het bij zijn brief. Minder gelukkig was hij met zijn 
bijdrage die op muziek gezet moest worden. Dat stukje had hij uit handen gegeven en 
hij had het nog steeds niet terug. Zonodig zou hij Immerzeel nog wel een ander geven. 
Het vers van Westerman vond Tollens zeer mooi maar er moesten nog wel flink wat 
veranderingen in gemaakt worden. Van stadgenoot Messchert wist Tollens te melden 
dat hij binnen een paar dagen twee fraaie stukjes zou inleveren.357  
   De bijdragen bleven binnenkomen. Op 18 april stuurde Tollens Immerzeel het 
dichtstuk van Van Roijen – dat Tollens zeer fraai vond –, het vers van Loots – niet 
minder fraai – en de verzen van Da Costa:  een klein, zeer voor de almanak geschikt 
stuk en een vertaling, groot en voor de almanak zeer ongeschikt.358 
   Immerzeel had Bilderdijk gevraagd een illustratie bij ‘Radagijs’ te maken maar hij liet 
weten dat hij niet op dat verzoek kon ingaan, zijn gezichtsvermogen liet dat niet meer 
toe. Wel gaf hij voor de tekenaar die de illustratie zou maken aanwijzingen hoe de 
tekening opgezet en ingevuld moest worden.359 En wat de tekst van ‘Radagijs’ betrof: 

                                                   
353 Brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 9 april 1818 (KB 133C11 Bilderdijk 80). 
354 Behalve ‘Moedersmart’ (een navolging van Miss Opie) en ‘Wanhoop’ noemt Tollens nog Mathilde’ en 
‘Milittaas [Melittaas] grafschrift’, de laatste drie ook van de hand van Vrouwe Bilderdijk (KB 133C11 
Tollens 44). 
355 Brief van Tollens aan Immerzeel van 12 april 1818. (KB 133C11 Tollens 44).  
356 Ongedateerde brief [na 12 april 1818] van Tollens aan Immerzeel (KB 133C11 Tollens 46).  
357 Idem. 
358 Brief van Tollens aan Immerzeel van 18 april 1818 (KB 133C11 Tollens 45). 
359 Brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 18 april 1818 (KB 133C11 Bilderdijk 81). 
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daarvan verwachtte Bilderdijk een gereviseerde drukproef.360 H.H. Klijn was laat met 
de inlevering van zijn bijdragen. Hij was niet in staat geweest nieuw werk te vervaardi-
gen en leverde nu twee al wat oudere maar niet eerder gepubliceerde stukken. Ze wa-
ren bij een voorlezing succesvol geweest en wellicht waren ze ook geschikt om in de 
NMA geplaatst te worden.361 Ondertussen voegde Tollens steeds weer nieuwe aan-
winsten aan de almanakportefeuille toe. Hij verschilde ernstig met Immerzeel van 
mening over de plaatsing van een vers van Schenk waarin deze de afnemende popula-
riteit van Willem I constateerde. Immerzeel nam aan dat dit vers bij het beoogde pu-
bliek niet erg in de smaak zou vallen maar zelfs al zou dit zo zijn, dan nog hield Tol-
lens  
 

het ook voor den uitgever van een’ Nederl.[andsche] Muz.[en] 
Alm.[anak] pligtelyk om de verflaauwenden liefde voor Koning en 
Vaderland door het opnemen van dergelyke gedichten te doen aan-
wakkeren.  

 
Ook Tollens’ eigen stukje dat op muziek gezet moest worden maar dat hij nog steeds 
niet teruggekregen had was “patriotisch”.362 De drie andere bijdragen van Schenk 
herkende Tollens als werk van de Duitse dichter Lessing (1729-1781) , twee zijn “zeer 
snedig”, van de derde en grootste zou het laatste couplet vervangen moeten worden. 
Er werd hier nog geen beslissing over een eventuele plaatsing genomen maar Tollens 
schreef er nu met geen woord meer over dat een Nederlandse muzenalmanak bij 
voorkeur Nederlands werk zou moeten bevatten.363  
    De correspondentie tussen Immerzeel, Tollens en de dichters die om een bijdrage 
gevraagd werden, is hier misschien wat uitgebreid aan de orde gekomen. De 
beschreven activiteiten geven echter een goede indruk hoeveel er kwam kijken bij het 
samenstellen van een almanak. Er werd veel van de redacteurs gevraagd. Niet alleen 
moesten dichters benaderd worden met het verzoek een bijdrage te leveren maar soms 
moesten die dichters ook nog aangespoord worden hun toezegging tijdig gestand te 
doen. Vervolgens moesten de ingeleverde bijdragen op hun geschiktheid voor de 
almanak beoordeeld worden. Sommige bijdragen waren zonder meer geschikt maar 
het kwam toch ook geregeld voor dat ze nog aangepast moesten worden. En dan 
waren er dichters die van hun aangepaste stukje nog een proef wilden zien. 
Ondertussen moest ook al met drukken begonnen worden waarbij de plaatsings-
volgorde van de uitverkoren bijdragen bepaald moest zijn. Bovendien waren er nog de 
plaatjes. Of er nu bij een gedicht een plaatje of bij een plaatje een gedicht werd 
vervaardigd, in beide gevallen was afstemming tussen de betrokkenen noodzakelijk. 
Hetzelfde gold voor de muziekstukjes: voordat er bij een gedicht muziek gecompo-
neerd kon worden moest er een tekst zijn. Ten slotte, maar hiermee hadden de 

                                                   
360 Brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 24 april 1818 (KB 133C11 Bilderdijk 82). 
361 Brief van H.H. Klijn aan Immerzeel van 24 april 1818 (KB 133C11 H. Klijn III). 
362 Opgenomen is echter ‘Blandine’, een gedichtje over een teleurgestelde liefde. 
363 Brief van Tollens aan Immerzeel van 25 april 1818 (KB 133C11 Tollens 47). Behalve Schenks ‘Neder- 
lands Koning’ is ‘De drie rijken der natuur’ geplaatst, waarvan niet vermeld wordt dat het een (zeer) vrije 
navolging is van ‘Die drei Reiche der Natur’ van G.E. Lessing. 
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redacteurs minder bemoeienis, moesten de gedrukte bladen nog gebonden worden 
zodat eind november de almanakken in de boekhandel konden liggen. Een 
gecompliceerd proces, voor Immerzeel misschien nog wel een gewoon onderdeel van 
zijn dagelijkse werkzaamheden maar voor de verfhandelaar Tollens moet het werk 
voor de NMA een flink beslag op zijn vrije tijd hebben gelegd. 
 
3.5 Reacties op de eerste jaargang 
In de week van 23 november 1818 waren de door Immerzeel bij het Rotterdamse 
gemeentebestuur ingeleverde drie exemplaren van de eerste jaargang van zijn NMA 
binnengekomen bij het Departement van Binnenlandsche Zaken.364 Hierdoor was aan 
de wettelijke eisen voldaan en was Immerzeel eigenaar van het kopijrecht geworden.365 
Vanaf 3 december verschenen de eerste advertenties in de kranten366 en was de eerste 
jaargang van de NMA leverbaar aan het publiek. Misschien hadden de intekenaars de 
almanak al eerder ontvangen want de NMA was al sinds begin november 
beschikbaar.367  
 
3.5.1 Reacties van de medewerkers 
De waardering van de NMA kan afgemeten worden aan recensies, maar ook aan 
reacties in het circuit van de medewerkers aan de NMA, voor zover die in brieven zijn 
terechtgekomen. Van die medewerkers zijn maar weinig reacties op de eerste jaargang 
bewaard gebleven. Bilderdijk reageerde op 7 november 1818 als eerste: 
 

Heb dank voor Uwen Muzenalmanach die er in der daad zeer 
schoon uitziet, en onze verwachting overtroffen heeft. (…) Ik zal dit 
deeltjen gezet doorlezen, en Ued dan wederom een paar (of iets meer 
om uit te zoeken) stukjens zenden;368  

 
Eveneens op 7 november bestelde VL-uitgever en boekhandelaar IJntema vier 
exemplaren van de NMA bij Immerzeel als deze tenminste niet aan zijn standpunt zou 
vasthouden om niet te leveren aan iemand met wie hij in onmin leefde. Hoorde hij 
niets van Immerzeel dan begreep hij dat Immerzeel niet zou leveren en dan zou 
IJntema hem niet meer met bestellingen lastigvallen. Wel nam hij in dezelfde brief de 
vrijheid te vragen of er een present-exemplaartje kon overschieten voor zijn – 
weliswaar geringe – bijdrage. In een P.S. vroeg IJntema Immerzeel of het niet 
verstandiger en zelfs Christelijker zou zijn het verleden maar te vergeten en elkaar de 

                                                   
364 Nederlandsche Staats-Courant 30 november 1818, bijvoegsel p. 1. 
365 Zie voor de wettekst Schriks 2004, p. 710-711. Commentaar over onder meer de toch wel gebrekkige 
bescherming van ‘eenen met veel moeite, kunde, smaak en kosten aangelegden almanak (den Nederland-
schen Muzen-Almanak bij voorbeeld)’ is te vinden in het Algemeen Handelsblad Nieuwe Amsterdamsche Cou-
rant. (Handelsblad) van 16 mei 1829.  
366 Onder meer in de HrC en de RC van 3 december 1819. 
367 Zoals blijkt uit brieven aan Immerzeel van Bilderdijk (7 november), Tollens (8 november), Feith (20 
november), Wiselius (26 november) en IJntema (30 november) waarin zij hem voor de ontvangen pre-
sentexemplaren bedanken. (KB 133 C 11 Bilderdijk 92, Tollens 62, Feith IV, Wiselius 3 en IJntema 3). 
368 Brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 7 november 1818 (KB 133C11 Bilderdijk 92). 
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vriendenhand aan te bieden. Zelf wilde hij daarin wel de eerste zijn.369 Tussen IJntema 
en Immerzeel kwam het na deze brief weer goed:  
 

Geachte Vriend! Zoo toch noem ik gaarne en van goeder harte den 
Man, die, met ter zijde stelling van allen vroeger misverstand, de 
aangeboden hand gereedelijk grijpt en hartelijk drukt. (…) Ik bedank 
U hartelijk voor een Geschenk dat ik door mijne 4 of 6 regeltjes 
zeker niet konde verdienen, en ik hoop, dat de vermelding van den 
Almanak in mijne Letteroefeningen U zal genoegen. Ten aanzien van 
het uitgebragte oordeel in het algemeen, geloof ik het de stem te zijn 
van het Publiek. Het boekje is fraai; maar de verwachting was ook 
zeer hoog gespannen.370  

 
Tollens had meerdere present-exemplaren ontvangen en bedankte Immerzeel in het 
bijzonder voor het aan zijn vrouw toegezonden gebonden exemplaar. De almanak was 
kennelijk al ruimer verspreid want Tollens had er inmiddels al het een en ander over 
vernomen: 
  

Ook ik heb algemeen met goedkeuring wegens denzelven hooren 
spreken, ofschoon het ook aan geen reflexies gehaperd heeft. Men 
vondt de letter niet nieuw noch zuiver genoeg; de plaatjes van 
inventie niet zo uitnemend, als men gedacht had, en vooral de 
muziekcompositie kwalyk uitgevallen. Men heeft my Sundorff371 
genoemd, als veel geschikter componist voor dergelyke stukjes. Ik 
heb er geen kennis van.372  

 
Feith bedankte Immerzeel voor de toegezonden portretten en voor de almanakken. 
Hij vond de almanak mooi verzorgd en hij beviel hem zeer goed. Zoals hij eerder in 
1818 had geprobeerd in het Zwolse intekenaars voor de almanak te werven, zo deed 
hij dat nu in Indië. Begin november had hij Immerzeel al om een exemplaar gevraagd 
dat hij zou kunnen opsturen en nu was het dan zover: 
  

Ik zal er dadelijk een van naar Batavia zenden, en daar het aan een 
ambtenaar van crediet is, en die tevens veel liefhebbery voor de 
Poezy heeft, twyfel ik niet of wy doen er eenige Intekenaars op.373  

  
Een week later meldde Feith zich opnieuw, nu over zijn portret: 
 

                                                   
369 Brief van IJntema aan Immerzeel van 7 november 1818 (KB 133C11 IJntema 2). 
370 Brief van IJntema aan Immerzeel van 30 november 1818 (KB 133C11 IJntema 3). 
371 Willem Sundorff (ca. 1768-1826). Componist. (BWN XVII,2, p. 1074, Geboortejaar m.b.v. de be-

schrijving van zijn portret in de Beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam).  
372 Brief van Tollens aan Immerzeel van 8 november 1818 (KB 133C11 Tollens 62). 
373 Brief van Feith aan Immerzeel van 20 november 1818 (KB 133C11 Feith IV). 
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Het is singulier dat hier geen stervling myn portret gelykend vindt, en 
vooral die Heeren niet, die over het gelykende van het origineel, toen 
Caspari het in de groote Societeit vertoonde, schreeuwden. Dit moet 
dus in het snyden verloren gegaan zijn.  

 
Meteen al bij dit eerste in de NMA geplaatste portret zien wij de klacht die de 
komende jaren nog vaak zal voorkomen: een portret dat niet lijkt. Feith was ook de 
eerste die zich opwond over een bijdrage. Hij had zich ernstig gestoord aan een 
achtregelige bladvulling, niet ondertekend zoals de meeste bladvullingen in de 
almanak: 
 

Het spyt my vreeslyk, dat er dat ongelukkige versje op het Onweer374 
in staat. Het zal, vrees ik, oorzaak wezen, dat zeer veel intekenaars 
voor een volgend jaar uitscheiden. Het doet my dubbel leed, om dat 
men anders over den zedelyken inhoud van den Almanak wel te 
vreden is. Nu, ongeveinsd, dat versje is afschuwelyk; brutaal, 
profaan, zonder zelfs nog geestig te zijn. Voor een welgesteld hart is 
het onweder altyd iets zeer achtingswaardig en Heidenen hielden het 
zelfs voor het zinnelykst betoon der godlyke nabyheid. Op dit 
oogenblik liggen meer dan een brief uit Amst. van zeer 
achtingswaardige en waarlyk geen bigotte menschen op myn tafel, 
die allen den sterksten afkeer voor dit stukje betuigen en my hunne 
verwondering te kennen geven, dat eene goede smaak het in een 
Almanak plaatste, die in ieders handen moet komen, zal hy op den 
duur stand houden. Ik schryf u dit, myn Heer! uit genegenheid voor 
uwe onderneming. Gy zult dit, hoop ik, niet miskennen, maar ook 
myn zedelyk gevoel vindt dit versje afschuwelyk.  

 
Feith deed zijn best om deze voor Immerzeel minder plezierige brief toch positief te 
beëindigen. Hij had een dag eerder een schilder de almanak laten zien die de drie 
eerste plaatjes – de gravures naar schilderijen in het Koninklijk Kunstkabinet – 
bewonderde en gezegd had nog nooit mooier in een almanak gezien te hebben: “dus 
alles, alles wel – buiten dat fatale onweer”.375  
   Van de meeste medewerkers was géén reactie bij het verschijnen van de NMA 
binnengekomen. Het kan zijn dat Immerzeel ze niet allemaal een almanak had 
toegestuurd. In latere jaren was het gebruikelijk dat de medewerkers als honorarium 
voor hun bijdrage een presentexemplaar van de almanak ontvingen maar het is niet 
duidelijk of dat meteen al bij de eerste jaargang zo was. Wiselius, Van Loghem en 
Spandaw hadden in ieder geval wel een exemplaar ontvangen. Hun reacties zeggen 
niet veel. Zij beperkten zich tot de vormgeving van de almanak, hadden de inhoud 

                                                   
374 BIJ EEN ONWEDER./ Het dondert!- Vrienden! leêgt uw glazen;/Drinkt lustig! laat de orkanen 
razen!/ We ontschuilen ’t veiligst bij den wijn/ De ontzagbre wraak van God Jupijn,/ Wanneer zijn 
schorre donders klaatren:/ Drinkt leêg - wat siddert ge als een riet!/ Drinkt leêg - hij bliksemt langs de 
waatren,/ Hij bliksemt in zijn’ nectar niet. In: NMA 1819, p. 46. 
375 Brief van Feith aan Immerzeel van 28 november 1818 (KB 133C11 Feith V). 
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nog niet gelezen of hielden het op een eenvoudig bedankje. Wel gingen al deze 
briefschrijvers, ook Tollens, Feith en Bilderdijk, ervan uit dat er een tweede jaargang 
zou volgen. Tollens kwam met suggesties voor nieuwe medewerkers en de anderen 
stuurden meteen een bijdrage mee of beloofden er een te zullen maken.376 
 
3.5.2 De recensies 
Een belangwekkende inhoud, een fraaie vormgeving en de toezegging van een ver-
melding in de VL.377 Immerzeel kon de besprekingen van zijn almanak in de alge-
meen-culturele tijdschriften met vertrouwen tegemoet zien. Hij werd niet teleurge-
steld. De door IJntema toegezegde bespreking in de VL was inderdaad lovend:  
 

Maar zelden werd, immers bij ons, verwachting hooger gespannen, 
dan door de aankondiging der op handen zijnde uitgave van den Ne-
derlandschen Muzen-Almanak. Deze verwachting te overtreffen, was 
schier onmogelijk; haar te bevredigen, wel het hoogste, dat men re-
delijkerwijze kon verlangen. Wij ontvangen dan hier inderdaad een 
vaderlandsch verzenbundeltje, even keurig van inhoud als vorm. De 
namen van een’ FEITH, BILDERDIJK en zijne Gade, TOLLENS, 
LOOTS, SPANDAW, de KLIJN’s, WARNSINCK, en aantal andere 
Lievelingen der Nederlandsche Muzen, waarborgden ons het eerste, 
en de fijne smaak van den Dichter IMMERZEEL, als Uitgever, ver-
zekerde ons bij voorraad van het laatste. Letter-, Teeken en Graveer-
kunst wedijveren om den voorrang.  

 
Natuurlijk was er ook kritiek. Tollens’ ‘Dirk Willemsz’ was historisch niet helemaal 
juist waardoor het “iets pijnigends achterlaat voor het gevoelige hart, dat voor eene 
herlezing bijkans doet huiveren.” En al mochten letter- teken- en graveerkunst om de 
voorrang wedijveren, de B&D was een geduchte concurrent: 
 

Van het Jaarboekje van WESTERMAN zeggen wij alleen, dat het-
zelve, naar onzen dunk, in verscheidenheid van inhoud, netheid van 
uitvoering, en vooral in keurigheid van teekening en gravure, dat van 
het vorige jaar nog overtreft; ja, dat zelfs de Muzen-Almanak zich wel 
schrap mag zetten, om hetzelve, in laatstgemelde opzigt, te evena-
ren.378  

 
Euphonia, het tijdschrift dat het prospectus in 1818 integraal had opgenomen, bracht 
 

Hulde aan den uitgever, – hulde aan bijna al de vaderlandsche dich-
ters, en de voornaamsten aan het hoofd, welke welwillend hunne bij-
dragen geleverd, laat ons zeggen: hunne liefelijke en geurige bloemen 

                                                   
376 Brieven aan Immerzeel, KB 133 C 11 Bilderdijk 92, Feith IV, Van Loghem III, Spandaw III, Tollens 
62 en Wiselius 3. 
377 Brief van IJntema aan Immerzeel van 30 november 1818 (KB 133C11 IJntema 3). 
378 VL 1818, I, p. 691-692. 
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gegeven hebben tot dezen schoonen tuil (bovendien in zijne soort 
een eersteling) voor het aanstaande jonge jaar!  

 
De recensent was “blijde met inhoud, plaatjes, muzijk, letterdruk en omslag”. De eni-
ge kritiek was er op het formaat, daar zou in een volgend jaar dat van de Almanak door 
Vriendschap aan Kunst379 voor gekozen mogen worden. Als besluit van de bespreking 
nam de recensent drie van de bijdragen over. Daaronder als eerste die van Abraham 
des Amorie van der Hoeven380 omdat de dichter van dit “schoone stuk, bij het alge-
meen minder bekend is”.381  
   In het Letterkundig Magazijn van Wetenschap, Kunst en Smaak (LMWKS) was de recen-
sent eveneens vol lof voor Immerzeels product. Hij zag dat kosten noch moeite gesp-
aard waren om deze almanak te kunnen laten wedijveren met de buitenlandse alma-
nakken: 
 

Al onze dichters van den eersten rang en verscheidene andere van 
bekende talenten, hebben hier meesterstukken geleverd, die hun tot 
groote eere verstrekken en hunnen verworven’ roem luisterrijk 
handhaven.  

 
Ook niets dan mooie woorden over de platen en het titelvignet. Het portret waarvan 
we weten dat Feith er zelf niet zo gelukkig mee was, vond de recensent 
 

allergelukkigst getroffen, en van eene gelijkenis, die niet nader aan 
het werkelijk leven te brengen is; trouwens, de Heer H.W. CASPARI 
heeft het geteekend, en wiens oog ziet naauwkeuriger, wiens hand 
treft zekerder?  

 
De bijdragen zelf kwamen er eveneens uitstekend vanaf: 
 

heerlijke dichttafereelen, die, om beurt, ons streelen, roeren, verlusti-
gen, betooveren en verrukken.  

 
Een positieve slotzin kon dan ook niet uitblijven: 
 

Wij twijfelen geenszins, en wenschen hartelijk, dat de heer Immer-
zeel aanmoediging genoeg zal vinden, om dit bevallig en belangrijk 
Jaarboekje te vervolgen, daar hetzelve, voortgaande, eene soort van 
Gedenkschriften der Nederlandsche Dichtkunde en tevens eene ga-
lerij van Afbeeldsels onzer beste Dichters bevatten zal.382  

 

                                                   
379 De recensent bedoelde het Jaarboekje door Vriendschap aan Kunst gewijd (JVK). 
380 Abraham des Amorie van der Hoeven (1798-1855). Remonstrants predikant en vervolgens hoogleraar 
aan de Remonstrantse kweekschool te Amsterdam. (BWNZL, p. 356). 
381 EUP 1818, p. 773-778.  
382 LMWKS 1818, I, p. 715-716. 
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In de REC werd de NMA besproken in een verzamelrecensie waarin nog vier andere 
almanakken en jaarboekjes aan de orde kwamen. Ook hier veel lof, en die moest des te 
welkomer zijn omdat de REC op dat moment een van de meest kritische bladen was: 
 

De Nederlandsche Muzen-Almanak is, zooals zich dit verwachten liet, 
belangrijk van inhoud en fraai van uitvoering. Een dertigtal onzer 
Dichteren, en daaronder eene groote menigte van de zeldzaamste ta-
lenten en den gevestigdsten roem leverde bijdragen tot dezen fraaijen 
Dichtbundel.  

 
De recensent vond niet ieder plaatje even goed geslaagd maar hij veronderstelde dat 
niet iedere tekening zich goed leende om er een gravure van te maken. De muziek van 
Wilms werd geprezen, net als het portret van Feith dat volgens de recensent treffend 
geleek. Hij nam ‘Het graf en de roos’ integraal over om te eindigen met vast te stellen 
dat het in deze bespreking niet mogelijk is om alles wat schoon is aan te wijzen: 
 

het geheele Jaarboekje heeft zoo veel schoons, zoo veel aantrekke-
lijks, dat er geen twijfel aan is, of het zal al zoodanig gunstig onthaal 
bij ons Letter- en Vaderlandlievend Publiek vinden, als waarop het 
de regtmatigste aanspraak heeft.383  

 
Deze besprekingen hadden alle een plaatsje gevonden in de jaargang 1818 van de 
genoemde tijdschriften. Pas in 1819 kwam de Algemeene Konst- en Letterbode (AKLB) 
met een recensie van de hand van een zekere T. Een uitgebreide recensie zelfs, 
uitzonderlijk voor een tijdschrift dat, zoals de recensent in het begin van zijn 
bespreking vermeldde, niet gewoon was zijn lezers met de jaarlijkse almanakken 
bekend te maken. Hij maakte echter een uitzondering voor de NMA: 
 

Niet, dat wij daarom de overige jaarboekjes zoo onbelangrijk achten 
[…], maar geen derzelve kan zoovele beroemde namen opnoemen 
als in  den Muzen-Almanak onder de verschillende bijdragen gevon-
den worden.  

 
Zoveel namen, dat schiep grote verwachtingen en die werden volgens de recensent 
voor een groot deel ook waargemaakt. De naamloze bladvullingen zouden voor hem 
overigens beter weggelaten kunnen worden. Een enkele was wel geestig maar de mees-
te waren “beuzelachtig” en soms zelfs ook al bekend door een eerdere publicatie. Hij 
herkende Des Amorie van der Hoeven en Wittigs als nieuwe dichters, waarbij hij Van 
der Hoevens bijdrage krachtig en oorspronkelijk noemde. Ook alle andere bijdragen 
werden van commentaar voorzien. Hieruit kan worden afgeleid dat begrijpelijkheid, 
oorspronkelijkheid, edele gevoelens, stichtelijkheid en waarheid belangrijk waren bij de 
beoordeling. Daarnaast werd gelet op uitdrukkingskracht, versmaat, toon en ook leng-
te. De recensent illustreerde zijn oordeel door voorbeelden van door hem gewaar-

                                                   
383 REC 1818, I, p. 528-531. 
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deerde bijdragen in de recensie op te nemen. Feiths ‘Het graf en de roos’ kon hij niet 
opnemen want dat gedicht was al elders384 geplaatst, maar De Kruijffs ‘Bij het aanbie-
den van een ongemeen roosje aan eenen bruid op hare bruiloft’ en ‘Thamen’ van 
Adam Simons werden integraal overgenomen. De uitvoering van de almanak voldeed 
maar de recensent vond wel dat er nog enige aanmerkingen op te maken waren. Hij 
noemde geen details maar verwees naar de buitenlandse almanakken en de almanak 
van Fokke Simonsz uit het begin van de negentiende eeuw, die als voorbeeld zouden 
kunnen dienen. T. besloot zijn recensie met een paar wensen. Hij vroeg zich af of het 
niet nuttig zou zijn informatie te geven over de gereproduceerde schilderijen en de 
schilders en hij zou graag in een volgende jaargang zien dat ernstige gedichten vaker 
werden afgewisseld met vrolijke stukken: 
 

Men schrijve deze aanmerkingen niet aan vitlust toe, maar alleen aan 
de zucht, om dit voortbrengsel onzer kunstvlijt een’ hooger trap van 
volkomenheid te doen bereiken, waartoe ons deze eerste jaargang 
veel hoop geeft […]. 385 

 
De NMA had indruk gemaakt maar ook andere literaire almanakken kregen aandacht 
in de tijdschriften. De AKLB beperkte zich tot de NMA maar het LMWKS besprak 
ook de B&D terwijl de laatste almanak en het debuterende JVK in de Boekzaal der 
geleerde wereld (BGW), het AmLM, de REC en in EUP gerecenseerd werden. De derde 
nieuwkomer, de L&V, kreeg alleen maar aandacht in de BGW, voor de oudgediende 
V&H ruimde alleen de REC nog een plaatsje in.  
   In de besprekingen kwamen allerlei zaken aan de orde die de komende jaren een rol 
zouden gaan spelen. De dichterportretten, de plaatjes, de kwaliteit van de bijdragen, de 
debutanten en het belang van de medewerking van de belangrijkste Nederlandse dich-
ters. De recensent van het LMWKS voorzag dat de gezamenlijke jaargangen van de 
NMA de met dichterportretten geïllustreerde “Gedenkschriften der Nederlandsche 
Dichtkunde” zouden kunnen worden.  
   Drie van de acht algemeen-culturele tijdschriften386 die in 1818 en 1819 verschenen 
bespraken de NMA niet, de BGW, het AmLM en Mnemosyne. Mnemosyne was gevuld 
met verhandelingen en dichtstukken en recenseerde niet, de BGW en het AmLM 
bespraken beide wel almanakken. Onduidelijk is waarom deze laatste twee geen aan-
dacht besteed hebben aan de NMA die in de andere tijdschriften toch een opvallende 
entree gemaakt had. 
 
De eerste jaargang maakte waar wat Immerzeel beloofd had en de reacties waren gun-
stig. Diverse recensies wezen erop dat Immerzeel de belangrijkste dichters voor de 
NMA tot medewerking had weten te bewegen. Aan Immerzeel en Tollens nu de taak 
de ingezette koers vast te houden.  

                                                   
384 In de REC 1818, p. 529-531. 
385 AKLB 1819, I, p. 70-76. 
386 Die acht tijdschriften waren de Algemeene Konst- en Letterbode, het Amsterdamsch Letterlievend Maandschrift, 
de Boekzaal der Geleerde Wereld, Euphonia, het Letterkundig Magazijn van Wetenschap, Kunst en Smaak, Mnemosy-
ne, De Recensent, ook der Recensenten en de Vaderlandsche Letteroefeningen. 
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3.6 Vergelijking van de eerste jaargang met de concurrentie 
Met de vele beroemde medewerkers kon de NMA goede sier maken. De concurreren-
de almanakken staken er maar mager bij af.387 De NMA met 170 bladzijden tekst die 
allemaal met poëzie gevuld waren, werd wat omvang betreft gevolgd door de L&V die 
154 bladzijden tekst bevatte waarvan er echter maar elf gevuld waren met poëzie, één 
vers van W.H. Warnsinck Bz. Deze dichter, die zijn werk van een “schrale akker 
plukt”388 en “meer dan iemand anders overtuigd [was] van eigen gebrek en onver-
mogen”389 werkte voor de jaargang 1819 ook mee aan de NMA en de B&D. Het 
nieuwe JVK besteedde meer ruimte aan poëzie, ongeveer een derde deel van de 140 
bladzijden was ermee gevuld. Van geen enkele bijdrage was echter de auteur bekend, 
zowel de gedichten als het prozawerk waren niet ondertekend. Dezelfde anonimiteit 
heerste in de V&H, al konden voor sommigen tijdgenoten de initialen E., M. en P.M. 
wel een identificatiemogelijkheid geboden hebben. Wie E. en M. zijn kan een 21e-
eeuwse lezer waarschijnlijk niet meer achterhalen maar P.M. was vrijwel zeker Petro-
nella Moens. Hoewel zij nagenoeg blind was publiceerde zij al vele jaren in de verschil-
lende almanakken en zou dat nog vele jaren blijven doen. In de V&H overheersten 
eveneens de prozabijdragen, van de 127 pagina’s tekst namen ze er 103 in beslag. Wes-
termans B&D was met 97 pagina’s de minst omvangrijke van de vijf literaire almanak-
ken voor 1819. In deze almanak was het overgrote deel ingeruimd voor de poëzie: 85 
pagina’s. Alleen van de gebroeders H.H. Klijn en B. Klijn Bz. en van Tollens en 
Warnsinck was hun naam bij hun bijdragen vermeld. De ‘Opdracht aan Bevalligheid 
en Deugd’ was van de hand van M. W. Deze initialen waren niet moeilijk te identifice-
ren, Marten Westerman was immers de uitgever van deze almanak. Westerman had al 
vaker almanakken volgeschreven390 dus het was aannemelijk  dat hij ook de niet on-
dertekende bijdragen in zijn eigen almanak voor zijn rekening had genomen. Van de 
laatste almanak die met de NMA vergeleken zou kunnen worden, de Almanak, Offer 
aan de Schoone Sekse voor 1819, is geen enkel exemplaar in een openbare collectie be-
waard gebleven. Een advertentie sprak van een almanak “met uitvoerige plaatjes in het 
Koper gebragt door W. Hoogkamer391, alle eigenaardig aan de mengelingen en verdere 
Lectuur, in deze almanak voorkomende en bijzonder ingericht tot een nuttig Letterge-
schenk voor de beschaafde Jufferschap”.392 Het valt dus niet na te gaan welke auteurs 
aan deze almanak een bijdrage geleverd hebben.  
   Opvallend is dat er in 1819 voor het eerst voluit geschreven namen van meewer-
kende dichters in literaire almanakken opgenomen werden. Vóór 1819 waren de bij-

                                                   
387 De AA blijft hier buiten beschouwing. Hij was wel leverbaar in het Noorden maar aan de jaargang 
1819 werkten geen Noord-Nederlanders mee en hij werd niet besproken in de algemeen-culturele tijd-
schriften. 
388 Brief van Warnsinck aan Immerzeel van 8 januari 1818 (KB 133C11 Warnsinck 1).  
389 Brief van Warnsinck aan Immerzeel van 31 maart 1818 (KB 133C11 Warnsinck 2). 
390 Westerman leverde o.a. de poëziebijdragen van Neerlands Roem, Liefde en Hoop voor 1816, de Almanak 
der Musen en Gratiën; aan Liefde, Vriendschap en Kunst gewijd (M&G) voor 1816 (Naamlijst Saakes, 1815, p. 
175) en de Almanak aan de Schoone Sekse gewijd voor 1817 (Naamlijst Saakes 1816-1, p. 254). 
391 Willem Hendrik Hoogkamer (1790-1864), miniatuurschilder, graveur (prentmaker), etser, tekenaar. 
(RKD-database Artist&. Geraadpleegd 16 februari 2014). 
392 Advertentie in de HrC van 17 december 1818.(Delpher, geraadpleegd 14 februari 2014). De prijs van 
deze almanak met 9 plaatjes was 1 gulden en 5 stuivers (Naamlijst Saakes 1818, p. 439). 
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dragen voor het overgrote deel anoniem of ondertekend met al of niet identificeerbare 
initialen.393 In de NMA ging het om dertig dichters, terwijl vier dichters onder hun 
eigen naam een bijdrage geleverd hadden aan de B&D. Mogelijk waren zij hiertoe 
gekomen door de publicatie van de dichternamen in Immerzeels prospectus. Daarmee 
zou dit prospectus een bijdrage geleverd kunnen hebben aan de emancipatie van de 
dichters. Ze zouden voortaan steeds vaker in de literaire almanakken voor hun auteur-
schap uitkomen.  
   Ook wat betreft het beeldmateriaal was de NMA superieur met zes gravures naar 
oorspronkelijke schilderijen en tekeningen van de hand van bekende graveurs, een 
portret en een muziekstuk. Met zeven illustraties kwam de L&V aardig in de buurt 
maar geen van de illustraties was gesigneerd waardoor tekenaar en graveur onbekend 
bleven. De B&D en de V&H telden elk zes illustraties. P. Velijn, die ook aan de NMA 
meewerkte, nam ze in de B&D alle zes voor zijn rekening, in de V&H bleef het er bij 
twee. Van één illustratie in de B&D was de schilder bekend: J.J. van der Werff.394 J. 
Smies395 maakte drie tekeningen voor de V&H en eveneens drie voor het JVK. De 
vierde en laatste afbeelding in dit jaarboekje was van de hand van Ramberg.396 Drie 
gravures voor de JVK werden vervaardigd door P. Mottet397, de vierde was van de 
hand van A.L. Zeelander398. Van andere illustraties in de concurrerende almanakken 
werd de naam van de tekenaar of schilder naar wiens werk de gravure was vervaardigd 
niet vermeld.  
De NMA stak met kop en schouders boven zijn jaargenoten uit en dit verschil 
weerspiegelde zich in de prijs. De V&H was al voor achttien stuivers verkrijgbaar, de 
L&V, het JVK en de B&D kostten elk een gulden en vijf stuivers. De NMA was bijna 
drie keer zo duur: voor de goedkoopste uitvoering, gekartonneerd met een 
geplaatdrukt omslag, moest drie gulden en tien stuivers neergelegd worden.399   
 
3.7 Evaluatie van de eerste jaargang. Vergelijking met de prospectusbeloftes 
In het prospectus waarin Immerzeel zijn plannen voor zijn nieuw uit te geven NMA 
ontvouwde deed hij een aantal toezeggingen over de inhoud en het uiterlijk van de 
nieuwe almanak. In dit hoofdstuk ga ik na in hoeverre Immerzeel zijn toezeggingen 
waar gemaakt heeft. 
 

                                                   
393 Wanneer de naam van een dichter wel voluit vermeld werd ging het om de oorspronkelijke auteur van 
een vertaalde bijdrage. 
394 Johannes Jacobus van der Werff (1783-1848), schilder en tekenaar van landschappen en stadsgezich-
ten. (RKD-database Artist&. Geraadpleegd 14 februari 2014). 
395 Jacob Smies (1764-1833), prentkunstenaar, schilder, tekenaar, illustrator, tekenleraar. (RKD-database 
Artist&. Geraadpleegd 16 februari 2014). 
396 Mogelijk Johann Heinrich Ramberg (1763-1840), aquarellist, schilder, etser, illustrator, tekenaar. Voor 
zover bekend is hij niet in Nederland werkzaam geweest. (RKD-database Artist&. Geraadpleegd 14 
februari 2014). Een tekening van Ramberg is ook opgenomen in de V&H voor 1826. 
397 P. Mottet, etser, graveur. Werkzaam in Amsterdam omstreeks 1818. Geen verdere gegevens. (RKD-
database Artist&. Geraadpleegd 16 februari 2014). 
398 Abraham Lion Zeelander (1789-1856), graveur (prentmaker), aquarellist, lithograaf, tekenaar, etser, 
kopiist, meestal naar werk van zeventiende-eeuwse meesters. (RKD-database Artist&. Geraadpleegd 16 
februari 2014). 
399 Naamlijst Saakes 1818, p. 439. 
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3.7.1 De voornaamste dichters. Wie zijn dat?  
Om zijn nieuwe almanak te kunnen realiseren had Immerzeel in de eerste plaats de 
hulp van de voornaamste dichters van Nederland nodig. Zijn ambitie was immers om 
hoge kwaliteit na te streven. Die hulp kreeg hij en hij somde in zijn prospectus de 
dichters op die toegezegd hadden bij te zullen dragen aan de almanak. Niet alle 
genoemde dichters hadden echter een bijdrage geleverd. Er ontbraken er drie: E.A. 
Borger, M.C. van Hall en B.H. Lulofs. Daar stond de medewerking van tien anderen 
tegenover: A. des Amorie van der Hoeven, Mr. R.H. Arntzenius, J. Bosscha,400 B. 
Fremery,401 J. van Oosterwijk Bruyn,402 H. van Roijen, N.J. Storm van ’s Grave-
sande,403 M. Westerman en P. Wittigs. IJntema, de redacteur van de VL, komt als 
enige met initialen in de NMA voor: J.W.IJ.  
   Konden zij ook tot de voornaamste dichters van Nederland gerekend worden? 
Hiermee kwam ik op een methodologisch probleem. Want hoe moest ik vaststellen 
wie de voornaamste dichters op een bepaald moment waren? Vandaag de dag zou 
zo’n vraag opgelost kunnen worden met enquêtes onder al dan niet geselecteerd 
leespubliek en zou er op basis daarvan gedestilleerd worden wie de meeste 
geënquêteerden tot de toptien zouden tellen. Zo is enige jaren geleden een enquête 
gehouden door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde over welk boek het 
belangrijkste van de Nederlandse literatuur was, en daaruit kwam Max Havelaar. Deze 
enquête werd gehouden onder leden van de Maatschappij. Als dezelfde enquête was 
gehouden onder lezers die hun boeken via bol.com betrekken zou er waarschijnlijk 
een andere uitkomst zijn geweest. Maar hoe men ook over de betrouwbaarheid van 
dergelijke enquêtes denkt, voor het verleden moeten we toch naar andere methodes 
zoeken als we een enigszins betrouwbare lijst zouden willen maken van auteurs die er 
op enig moment “toe doen”. Voor mij was belangrijk wie een voorname rol speelden 
in de letterkundige wereld van de jaren waarin de NMA gepubliceerd werd. Ik heb 
daarvoor geen gebruik willen maken van achteraf geschreven literatuurgeschiedenissen 
of studies; uit hoofdstuk 1 blijkt al dat daarin maar weinig informatie te vinden is. Ook 
andere bronnen, zoals ledenlijsten van de genootschappen waarin zich een belangrijk 
deel van het culturele leven afspeelde404 en eigentijdse studies405 leken te toevallig om 
daar conclusies aan te verbinden over dichters die hoog aangeslagen werden. 
Bruikbaarder leken mij de algemeen-culturele tijdschriften. Ik kon aannemen dat 
degenen die daarin publiceerden of van wie er werk werd gerecenseerd als auteur een 
rol in het literaire veld speelden. Een rangorde was dan nog moeilijk af te leiden, maar 

                                                   
400 Johannes Bosscha (1797-1874). Werkzaam in het onderwijs, hoogleraar aan de Koninklijke Militaire 
Academie te Breda en vanaf 1839 aan het Athenaeum te Amsterdam. (BWNZL, p. 101). 
401 Barend Fremery (1750-1811) Koopman. (BWNZL, p. 260). Zijn bijdrage aan de NMA was postuum. 
402 Jacob van Oosterwijk Bruyn (1794-1876). Makelaar. (NVlA, p. 426). 
403 Nicolaas Jeremias Storm van ’s Gravesande (1788-1860). Secretaris van de Kamer van Koophandel, 
later van de Gemeente Rotterdam. (BWNZL, p. 763-764). 
404 Zie voor de culturele genootschappen in de eerste decennia van de negentiende eeuw Van den Berg 
1999, p. 70 e.v. 
405 Zo noemt de Engelsman John Bowring in 1829 een aantal dichters in zijn Sketch of the Language and 
Literature of Holland. De anoniem verschenen Hippokreen-ontzwaveling (1839) van W.A. Hecker is weliswaar 
geen studie maar geeft een slagveld vol gesneuvelde reputaties van de dichters van de dag. Deze bronnen 
geven echter slechts een gefilterd beeld van het aantal dichters dat in de periode 1819-1840 actief is. 
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in elk geval was er een indicatie van een literaire naam mee vast te stellen. Wel was er 
nog een probleem met de anonieme of alleen maar van initialen voorziene gedichten 
die in deze jaren nog veel voorkwamen in de tijdschriften. Ik heb ze buiten 
beschouwing gelaten: dichters die niet onder hun naam bekend waren kunnen immers 
niet meetellen voor een standmeterrol.  
   Literatuuronderzoek en autopsie leverden twintig algemeen-culturele tijdschriften op 
waarin oorspronkelijk werk en/of poëzierecensies waren opgenomen. Iedere keer 
wanneer ik een dichter als medewerker of als auteur van gerecenseerde poëzie 
tegenkwam heb dit gegeven in een database verwerkt.406 Deze database leverde 
kwantitatieve gegevens op over actieve dichters. Mijn aanname is nu, dat dichters die 
vaak in de tijdschriften voorkomen gerekend kunnen worden tot de dichters die ertoe 
doen. De status van een individuele dichter bepaalde ik aan de hand van het aantal 
keren dat hij in totaal in de databasecategorieën ‘meewerkend’ en ‘gerecenseerd’ 
voorkomt. Een dichter die binnen een periode het gemiddelde of meer haalde van het 
totale aantal in de tijdschriften opgenomen oorspronkelijk werk en recensies 
beschouw ik als een voor deze periode belangrijke dichter. Ik gebruik voor een 
dergelijke dichter de benaming ‘voornaam dichter’. Een dichter die beneden het 
gemiddelde blijft doet er in dezelfde periode minder toe. Zo’n dichter kreeg de 
benaming ‘bekend dichter’. Per almanakjaargang stelde ik van elke medewerker vast 
welke status hij opgebouwd had in de drie jaar die aan de betreffende jaargang 
voorafgingen. Met mijn keus voor een periode van drie jaar koos ik voor de actualiteit. 
Een dichter uit een dergelijke overzienbare periode zal niet alleen bij de 
almanakredacteur maar ook bij het koperspubliek een zekere bekendheid genoten 
hebben. Naamsbekendheid van de meewerkende dichters was een belangrijk 
verkoopargument voor een almanak geworden.407 
   Naast de twee met behulp van de tijdschriften onderscheiden groepen dichters was 
er overigens nog een derde groep dichters actief in de almanakken, dichters die in de 
tijdschriften niet voorkwamen. Hun bekendheid bij het publiek konden zij ontleend 
hebben aan hun almanakbijdragen of aan optredens in letterkundige genootschap-
pen.408 Deze dichters heb ik de benaming ‘onbekende dichter’ gegeven. 
   Wanneer ik deze criteria toepas op de NMA voor 1819 blijkt dat twaalf van de 24 in 
het prospectus genoemde medewerkers het predikaat ‘voornaam’ verdienen, zeven 
zijn ‘bekend’ en slechts vijf medewerkers zijn onbekend. Na de publicatie van het 
prospectus wist Immerzeel nog een aantal andere dichters tot medewerking te 
bewegen en vielen er drie in het prospectus genoemde dichters af. 409 Toen tegen het 
eind van het jaar de eerste jaargang van de NMA verscheen bleek dat dertig dichters 

                                                   
406Voor de database bewerkte ik dezelfde tijdschriften die ik gebruikt had voor de identificatie van de 
titels van literaire almanakken (zie noot 38). 
407 Zie bijv. de advertentie voor het Jaarboekje door Natuur en Kunst aan Genoegen gewijd (JNK) (Leeuwarder 
Courant 7 september 1824), de S&G (HrC van 1 december 1825), de MINI (HrC 5 december 1837), TES 
(RC 9 december 1837) en AUR (Dagblad van ’s Gravenhage 15 november 1839). 
408 Uitgezonderd overigens de reeds overleden dichters van wie werk door derden is aangeleverd.  
409 Borger en Van Hall, bekende dichters, hadden geen bijdrage geleverd in de NMA voor 1819. De 
bijdrage van voornaam dichter Lulofs bleek niet geschikt voor opname in de almanak. (brief van Tollens 
aan Immerzeel van 29 april 1818 KB 133C11 Tollens 49). 
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een bijdrage geleverd hadden: elf voorname, zes bekende en dertien onbekende 
dichters (fig. 1). 
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Fig. 1. Samenstelling medewerkersbestand Nederlandsche Muzen-Almanak 1819. 

 
Door het door mij gehanteerde criterium zijn dertien dichters als ‘onbekend’ 
geclassificeerd maar acht van hen hadden toch wel een zekere literaire bekendheid, 
van hen zijn publicaties van vóór 1816 bekend.410 Degenen die helemaal nog niet 
gepubliceerd hadden konden Immerzeel en Tollens gekend hebben door hun 
lidmaatschappen van een aantal letterkundige genootschappen.411 Het is niet 
onmogelijk dat zij daar de dichters ontmoet hebben van wie zij verwachtten dat hun 
werk door een groter publiek gewaardeerd zou worden.  
   Al telde de NMA voor 1819 dan elf van de 24 voorname dichters412 onder zijn 
medewerkers, de twee dichters die in de voorafgaande drie jaren het meest 

                                                   
410 Om eventuele publicaties te vinden raadpleegde ik Picarta. Van A. des Amorie van der Hoeven, R.H. 
Arntzenius, J. ten Brink, de al in 1811 overleden Rotterdamse koopman B. Fremery, almanakredacteur J. 
Immerzeel Jr., L. Rietberg, A.C. Schenk, en P. Wittigs vond ik vóór 1816 publicaties. Picartabeschrijvin-
gen zijn overigens niet altijd betrouwbaar. De bundel Luimige poëzij van N.J. Storm van ’s Gravesande 
verscheen in 1827 bij de Rotterdamse boekhandelaar A.F.H. Smit waarna dit fondsartikel in 1834 in 
handen kwam van de Amsterdamse boekhandelaren Kaal en Bakker. (Nieuwsblad voor den Boekhandel 
(NvdB) 22 oktober 1834). Het exemplaar in de Universiteitsbibliotheek van Nijmegen is in Picarta als een 
uitgave van Kaal en Bakker uit 1817 onjuist beschreven. 
411 Zie voor deze lidmaatschappen voor Tollens o.m. Huygens 1972 (met name de hoofdstukken VI-IX) 
en voor Immerzeel o.m. Kruseman 1886, p. 361. 
412 De 24 voorname dichters uit de periode 1816-1818 zijn: Bilderdijk, K.W. (8), Bilderdijk, W. (13), 
Costa, I. da (5), Dam, J. van (10), Helmers, J.F. (6), Hes, J.H. de (5), Idema, W.R. (33), Klijn Bz., B. (9), 
Klijn, H.H. (8), Loghem, H. van (4), Loosjes Pzn, A. (5), Loots, C. (11), Lulofs, B.H. (4), Moens, P. (25), 
Pellecom, A.N. van (4), Rondeau Jr., S. (4), Schalk, J. van der (4), Scharp, J. (4), Schouten, J. (5), Spandaw, 
H.A. (13), Tollens Cz, H. (9), Vogel, J.T. (4), Walré, J. van (6), Warnsinck Bz., W.H. (23).  
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voorkwamen in de tijdschriften, W.R. Idema413 en Petronella Moens, ontbraken. 
Idema publiceerde zijn gedichten in EUP en het AmLM, Petronella Moens kwam met 
grote regelmaat in de tijdschriften voor en zij voerde zelf de redactie over de V&H.414 
Moens werd door Tollens of Immerzeel niet gevraagd, zij meldde zichzelf aan voor de 
jaargang 1821.415 Onbekend is of Idema wel gevraagd werd.  
   Immerzeel zegde in het prospectus de intekenaren op de NMA bijdragen toe van 24 
(of, met Westerman erbij 25) dichters die door hem tot de voornaamste dichters 
gerekend werden. Van hen hebben er drie niet meegewerkt maar uiteindelijk hebben 
dertig dichters aan de eerste jaargang een bijdrage geleverd Van deze dertig dichters 
werden er 21 (22) in het prospectus genoemd. Daarmee heeft Immerzeel zijn 
toezegging grotendeels waargemaakt. 
  
3.7.2 De illustraties 
Wat betreft de illustraties was Immerzeel zijn toezegging van zes platen en een 
titelvignet nagekomen. In overleg met J.W. Pieneman, de mededirecteur van de 
Vorstelijke Kunstgallerij416 in Den Haag, werden er drie vervaardigd naar schilderijen 
van Carlo Cignani,417 Philip van Dijk418 en Jan Steen419 in het Koninklijk 
Kunstkabinet.420 De tekeningen naar de schilderijen waren van de hand van 
Pienemans collega Nicolaus Heideloff421 die ook de tekening bij ‘Abrahams 
kindschheid’ van Abraham des Amorie van der Hoeven vervaardigde. “Ridder 

                                                   
413 Wicher Rudolf Idema (1793-1821). Taalmeester en kandidaat in de godgeleerdheid 
(www.humanitarisme.nl/personen/index.php?m=family&id=I116357 (geraadpleegd 15-02-2016). 
414 Zie voor haar medewerking aan tijdschriften en almanakken Veltman 2000, p. 464-471. 
415 Brief Moens aan Immerzeel van 15 juni 1820 (KB 133C11 Moens I). 
416 De Koninklijke Kunstgalerij was de eerste openbare collectie in Nederland. Stadhouder Prins Willem 
V van Oranje-Nassau (1748-1806) liet voor zijn schilderijenverzameling in 1774 een speciale zaal bouwen: 
de Galerij. De Galerij was op vaste tijden open voor bezoekers. Deze collectie werd in 1816 door diens 
zoon koning Willem I (1772-1843) overgedragen aan de Nederlandse Staat. Daarmee ontstond het Ko-
ninklijk Kabinet van Schilderijen. Na de overbrenging van de collectie naar het Mauritshuis in 1822 ver-
loor de Galerij haar eigenlijke functie. Pas in 1977 waren er weer schilderijen te bekijken. Na een restaura-
tie is de Galerij Prins Willem V thans weer open voor bezoekers (http://www.mauritshuis.nl geraad-
pleegd 15 februari 2015). 
417 Carlo Cignani (1628-1719), Italiaans schilder, frescoschilder en tekenaar. (RKD-database Artist&. 
Geraadpleegd 15 februari 2014) Zijn schilderij kan geen ‘Vaderlands meesterstuk’ genoemd worden. 
418 Philip van Dijk (1683-1753) schilder, tekenaar en decoratieschilder (van interieurs), kunsthandelaar. 
Hofschilder van landgraaf Willem VIII van Hessen en na 1747 hofschilder van prins Willem IV van 
Oranje. (RKD-database Artist&. Geraadpleegd 15 februari 2014). 
419 Jan Steen (1626-1679) Schilder en tekenaar. (RKD-database Artist&. Geraadpleegd 16 februari 2014). 
420 Een groot deel van de collectie van het Koninklijk Kunstkabinet is overgegaan naar het Mauritshuis. 
De schilderijen van Philip van Dijk (Dame bij haar toilet) en van Jan Steen (‘Het zieke meisje’) bevinden 
zich nu in de collectie van het Mauritshuis te Den Haag. (http://www.mauritshuis.nl geraadpleegd 10 
februari 2015). Het schilderij van Carlo Cignani [De zondeval] komt niet onder zijn naam in de collectie-
beschrijving voor. Het hangt in de Galerij Willem V met de naam van Cignani op de lijst maar wordt in 
de bezoekerscatalogus van februari omschreven als een werk van Marcantonio Franceschini (1648-1729). 
Onder diens naam komt het werk met de titel ‘Adam en Eva’ ook voor in de gedigitaliseerde collectiege-
gevens: https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/kunstwerken/adam-en-eva-
316/detailgegevens/ geraadpleegd 4 juli 2016. 
421 Nicolaus Innocentius Wilhelm Clemens Heideloff (ca 1761-1837), tekenaar, etser, miniatuurschilder, 
aquarellist en kopiist. Onderdirecteur van het Koninklijk Kunstkabinet sinds 1815. (RKD-database 
RKDartists& geraadpleegd 15-02-2016). 

http://www.humanitarisme.nl/personen/index.php?m=family&id=I116357
http://www.mauritshuis.nl/
http://www.mauritshuis.nl/
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/kunstwerken/adam-en-eva-316/detailgegevens/
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/kunstwerken/adam-en-eva-316/detailgegevens/
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Odevaere, Schilder van Z.M. den koning” had ook een tekening toegezegd, hij 
illustreerde Tollens’ ‘Dirk Willemsz.’422 De Dordtse kunstschilder J.C. Schotel423 
vervaardigde de tekening bij ‘Radagijs’. Immerzeel had zelf het titelvignet ontworpen. 
Hij had Bilderdijk ervoor gevraagd maar die voelde zich daartoe niet in staat, en ook 
voor een tekening bij zijn eigen ‘Radagijs’ kon hij alleen maar aanwijzingen voor de 
tekenaar geven.424  
   Voor het graveerwerk koos Immerzeel J.C. Bendorp,425 J.E. Marcus426 en P. Velijn. 
De Dordtenaar Bendorp werkte voor het eerst mee aan een literaire almanak en de 
NMA bleef de enige literaire almanak waarvoor hij zou werken, tot 1839. Marcus en 
Velijn werkten al langer voor literaire almanakken. Marcus deed dat in 1818 alleen 
voor Immerzeel, Velijn werkte behalve aan de NMA ook aan de V&H en de B&D 
mee. De vierde graveur in de NMA was P. van Eeusom.427 Hij graveerde de muziek 
die J.W. Wilms bij Tollens’ ‘Blandine’ had gecomponeerd.  
   Het is duidelijk dat Immerzeel niet alleen literaire kwaliteit nastreefde: ook de 
gravures waren van hoge technische kwaliteit. Hij koos bekende graveurs en tekenaars 
van naam voor zowel de oorspronkelijke tekeningen als voor de tekeningen die 
gemaakt werden naar de werken van grote meesters. 
 
3.7.3 De zangstukjes 
In het prospectus kondigde Immerzeel een compositie aan die J. W.Wilms bij “eenig 
Vaderlandsch Gedicht of eene Romance uit den bundel” zou maken. 
Muziekbeoefening in de huiselijke kring was al in de zestiende eeuw populair en ook 
later zien we in de Camera Obscura voorbeelden van dergelijke amateuroptredens.428 
Conform Immerzeels aankondiging leverde J.H. Wilms de zangmuziek met 
pianoaccompagnement bij ‘Blandine’, een van de twee bijdragen van redacteur 
Hendrik Tollens.  
 
 

                                                   
422 Odevaere doet Tollens de originele tekening cadeau. (brief van Tollens aan Immerzeel van [mei 1818] 
KB 133C11 Tollens 51). 
423 Johannes Christiaan Schotel (1787-1838), aquarellist, lithograaf, schilder en tekenaar. Hij was aanvan-
kelijk garenfabrikant, vervolgens kapitein van de stedelijke garde d'honneur (marine), daarna hield hij zich 
bezig met schilderen (RKD-database Artist&. Geraadpleegd 16 februari 2014). 
424 Heeft Bilderdijk geen medewerking aan het vignet en de tekening willen geven omdat hij weinig op 
had met almanakken? Voor zijn tweedelige bundel Nieuwe Dichtschakeering die ook in 1818 werd voorbe-
reid en in 1819 bij Immerzeel zou verschijnen ontwierp en tekende hij wel het vignet. 
425 Johannes Christiaan Bendorp (1766-1849), prentkunstenaar (prentmaker), etser, graveur, tekenaar, 
kopiist. Hij was een belangrijk etser en graveur van o.a. boekprenten, kaarten en portretten. (RKD-
database Artist&. Geraadpleegd 16 februari 2014). 
426 Jacob Ernst Marcus (1774-1826), prentkunstenaar, graveur (prentmaker), tekenaar, etser, lithograaf, 
schilder, docent aan academie, kopiist. Hij heeft weinig geschilderd; kopieerde naar J. Steen, J. Cats, C. 
Netscher en anderen. (RKD-database Artist&. Geraadpleegd 16 februari 2014). 
427 Over Van Eeusom heb ik geen nadere gegevens gevonden. Hij was waarschijnlijk gespecialiseerd in 
het graveren van muziek, ook voor de B&D voor 1823 leverde hij de muziekgravures. 
428 Frijhoff en Spies  1999, p. 591, Kloek en Mijnhardt 2001, p. 519-520, Hildebrand 1998, I, p. 100-103, 
(in: ‘De Familie Stastok’) en p. 174-175 (in: ‘De Familie Kegge'). In de z.g. ‘Naamlijst Saakes’ de maande-
lijks verschijnende Naamlijst van uitgekomen boeken, kaarten, prentwerken enz. zijn geregeld, overigens veelal 
niet Nederlandstalige, muziekstukken opgenomen.  
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3.7.4 Het portret 
Bij voldoende intekening zou Immerzeel de NMA versieren met het “Afbeeldsel van 
een onzer voornaamste Dichteren”. Eind maart 1818 adverteerde hij in verschillende 
kranten dat dit plan – zonder prijsverhoging van de almanak – uitgevoerd zou worden. 
De naam van de af te beelden dichter werd nog niet genoemd, wel dat hij naar het 
leven getekend zou worden door het “juisttreffend Penseel van onzen bekwamen 
H.W. CASPARI” en dat de “verdienstelijken MARCUS” de tekening “in het koper” 
zou brengen.429 Ook deze toezegging deed Immerzeel gestand, het portret van Rhijn-
vis Feith opende de reeks van dichterportretten die de komende jaren in de NMA 
opgenomen zouden worden.  
 
3.7.5 De uiterlijke vormgeving  
Veel exemplaren zijn er van de verschillende literaire almanakken voor 1819 niet 
overgebleven en de exemplaren in openbare collecties zijn altijd voorzien van 
bibliotheeketiketten en vaak opnieuw ingebonden.430 Ze maken dus niet meer de 
indruk die ze in 1818 fris in de boekhandel gemaakt zullen hebben. Maar zelfs met dit 
voorbehoud ziet de NMA van 1819 er in vergelijking met de concurrerende 
almanakken goed uit. De NMA meet 11,5 × 9 cm en maakt een wat kloekere indruk 
dan de L&V, de B&D en de V&H waarvan het formaat varieert van 10 × 8 tot 11 × 
8,5 cm. Alleen het JVK is nog forser: 14 × 9,5 cm. Wat het uiterlijk betreft kreeg de 
NMA minder lof toegezwaaid dan Immerzeel zich waarschijnlijk had voorgesteld. De 
recensenten waren merendeels ook ingenomen met het uiterlijk van de concurrerende 
almanakken en hadden voor iedere almanak wel een prijzend woord: “Aan de 
vereischten van eenen sierlijken druk en van bevallig formaat is hier al zeer voldaan” 
was het lovende oordeel over het JVK.431 Westermans almanak, de B&D, verdiende 
“alle onderscheiding”, zowel vanwege de inhoud als vanwege de uitvoering432 en beide 
almanakken hadden voor weer een andere recensent “een zeer bevallig aanzien”.433 In 
de L&V was elk verhaal van een plaatje voorzien “waardoor dit Tijdboekje een te 
fraaijer aanzien ontvangen heeft.”434 Zelfs voor de V&H, de goedkoopste literaire 
almanak voor 1819, had de recensent van de VL nog wel een paar vriendelijke 
woorden over: de uitvoering was zindelijk en sommige plaatjes waren waarlijk fraai.435 
De concurrerende almanakuitgevers hadden kennelijk de armzalige uitvoering van de 
literaire almanakken waarover Immerzeel in zijn prospectus schrijft achter zich 
gelaten. Aan de NMA viel overigens nog wel wat te verbeteren: 
 

Wat de uitvoering betreft, schoon dezelve in vele opzigten voldoet, 
daarop zouden wij nog al eenige aanmerking kunnen maken, dezen 
Muzen-Almanak bij de buitenlandsche of ook bij die van 

                                                   
429 Onder andere in de RC en de HrC van 26 maart 1818. 
430 Een exemplaar van de Almanak, Offer aan de Schoone Sekse is niet meer in een openbare collectie be-
waard gebleven en kon dus bij de vergelijking niet worden meegenomen. 
431 EUP 1818, p. 769. 
432 AKLB 1819, p. 70.  
433 AmLM 1818, p. 193. 
434 BZ 1819, p. 44. 
435 VL 1819, p. 48. 
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FOKKE,436 welke in het begin dezer eeuw het licht zagen, 
vergelijkende, maar wij vertrouwen, dat, ook zonder dat wij het 
zeggen, ons de uitgever en verzamelaar begrijpen zal en de gebreken 
verbeteren, die deze eerste proeve aankleven.437   

 
3.7.6 Conclusie 
Immerzeel mag in zijn prospectus ten aanzien van inhoud en uiterlijk van de vóór 
1819 verschenen almanakken zijn oordeel flink overdreven hebben, met de nieuwe 
NMA had hij zijn toezeggingen over de medewerkende dichters, de plaatjes, het 
muziekstukje, het portret en de uiterlijke vormgeving grotendeels of zelfs helemaal 
waargemaakt.  
 

                                                   
436 Ernst en Boert voor de XIXe eeuw, of Almanach van beschaafde kundigheden werd uitgegeven door Arend 
Fokke Simonsz. De E&B was overigens geen literaire almanak, zie p. 46.  
437 AKLB 1819, p. 65. 
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Hoofdstuk 4 De medewerkers aan de Nederlandsche Muzen-Almanak  
 
Zonder medewerking van de dichters kon er geen NMA samengesteld worden. Van 
hen moest Immerzeel het hebben en in het prospectus voor de derde jaargang deelde 
hij dan ook forse pluimen uit aan de dichters die hem aan het succes geholpen had-
den: 
 

Hij [Immerzeel] zou tevens te kort meenen te doen aan de welwil-
lendheid en kunstijverige deelneming van zoo vele voortreffelijke 
Dichters, die hem met hunne bijdragen vereerd hebben, indien hij 
hen bij deze gelegenheid niet openlijk de schatting zijner erkentelijke 
hulde bragt. Het is aan hunne uitstekende talenten, aan de keurige 
vruchten, op hunne kunstakkers gekweekt, dat hij de goedkeuring te 
danken heeft, die hij zoo algemeen, tot zelfs van twee, door Neder-
land beminde Vorstinnen, schitterende door deugd en kunstliefde, 
heeft mogen ontvangen. 
In de streelende hoop, in het moedgevend vertrouwen op hunne, 
zoo verpligtend toegezegde en bereids zoo gulhartig bewezene me-
dehulp, zal de uitgever blijven voortgaan, aan dit werkje alle mogelij-
ke vlijt en moeite te kosten te leggen, ten einde den roem te handha-
ven, die aan den inhoud en de uitvoering van hetzelve op zoo vele 
ondubbelzinnige wijzen is toegekend.438  

 
4.1 Opbouw van het medewerkersbestand 
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe Immerzeel en Tollens te werk zijn 
gegaan om dichters te vinden die een bijdrage willen leveren aan de eerste jaargang van 
de NMA. Ook voor de volgende jaargangen vergde het de nodige inspanning om 
bijdragen binnen te krijgen die de toets van de redactionele kritiek konden doorstaan. 
Sommige dichters leverden trouw jarenlang een of meer bijdragen, anderen werkten 
maar een enkele keer mee. Elk jaar ontbraken er bekende namen maar elk jaar waren 
er ook weer nieuwe namen in de NMA te vinden. Voor de 21 jaargangen die op de 
eerste jaargang van 1819 volgden hebben de redacteurs Immerzeel en Tollens – en na 
het vertrek van Tollens439 Immerzeel alleen – 182 nieuwe almanakmedewerkers weten 
te vinden (fig. 2). 
   Soms werden die nieuwe medewerkers door Immerzeel zelf benaderd. Mogelijk 
stuurde hij hen voor de tweede en misschien ook voor de derde jaargang prospectus-
sen.440 Zo’n toegezonden prospectus miste bij de dichter Boxman zijn uitwerking niet: 
“Aangemaand door het van UE ontvangene prospectus van den Muzenalmanak voor 
1820, haaste ik mij UE eene bijdrage voor denzelven toe te zenden.”441  

                                                   
438 Advertentie in de ’s Gravenhaagsche Courant van 17 april 1820. 
439 Tollens beëindigde zijn medewerking aan de NMA nadat hij in 1822 in conflict was geraakt met Im-
merzeel over de manier waarop deze diens gedichten exploiteerde. Zijn redacteurschap nam hij niet meer 
op maar vanaf de jaargang 1826 leverde hij wel weer bijdragen aan de NMA. (Zie noot 256). 
440 Een exemplaar van een afzonderlijk gedrukte prospectus voor de jaargang 1820 is waarschijnlijk niet 
bewaard gebleven. De tekst zal gelijk geweest zijn aan het in de RC van 30 januari 1819 en de ’s Graven-
haagsche Courant van 17 februari 1819 geplaatste prospectus. 
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Aantal nieuwe medewerkers aan de Nederlandsche Muzen-Almanak per jaar
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Fig. 2. Aantal nieuwe medewerkers aan de NMA per jaar. 

 
Tollens zette Immerzeel op het spoor van Jan van Walré,442 een dichter die vanwege 
zijn reputatie niet zou mogen ontbreken. Hoewel er al drie jaargangen van de NMA 
waren verschenen en Van Walré al vrij veel gedichten, toneelstukken en zangspelen 
had gepubliceerd, was hij nog niet voor de NMA gevraagd. Immerzeel had zich daar 
kennelijk voor verontschuldigd en in zijn antwoord liet Van Walré blijken geen wrok 
daarover te koesteren: 
 

Uw brief van gisteren, den 22 dezer, is te beleefd en te streelend voor 
mij, om dien niet – al is ’t dan ook niet volkomen – te beantwoor-
den: de attentie van een’ Dichter, als de Heer Tollens, op mij of mij-
ne produkten, is voor mij eene genoeglyke gewaarwording en ik zeg 
er dien primus inter pares nederig dank voor. […] dat UWEd mij 
over ’t hoofd gezien of zelfs welligt niet gekend heeft, is mij zeer be-
grijpelyk, daar ik, om zoo te spreken, alleen mijn eigen kringetje be-
schrijf, alles, wat ik voortbreng, van, door en om mij zelven bewerk 
en nooit gezocht heb mij op den voorgrond te plaatsen, van daar dat 
ik met weinige Dichters in dadelyke correspondentie ben; Vader Bil-
derdyk alleen kent mij eenigszins van naby 443 

  
Met Van Walré haalde Immerzeel een betrouwbare en zeer productieve medewerker 
binnen. Voor de almanakken van 1822 tot 1837, het jaar waarin Van Walré overleed, 
leverde hij meer dan dertig bijdragen. Alleen van Bilderdijk en van Immerzeel zelf is 
meer in de NMA opgenomen.444  

                                                                                                                                 
441 Brief van Boxman aan Immerzeel van 4 april 1820 (KB 133C11 Boxman I). 
442 Jan van Walré (1759-1837). Boekhandelaar tot 1782 daarna ambteloos burger. (BWNZL, p. 866). 
443 Brief van Van Walré aan Immerzeel van 23 februari 1821 (KB 133C11 Van Walré 1). 
444 Van Bilderdijk zijn weliswaar meer gedichten in de NMA te vinden dan van Van Walré, maar de bij-
dragen vanaf 1833 zijn na Bilderdijks dood door derden aangeleverd. 
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Immerzeel moet een speciale tactiek ontwikkeld hebben om medewerkers voor zich te 
winnen. Zijn brief aan C.G.Withuys is niet bewaard gebleven maar je wordt toch 
nieuwsgierig wat Immerzeel geschreven heeft om deze Haagse dichter dit antwoord te 
ontlokken: 
 

Buitengemeen strelend was voor mij de inhoud van UEds. geëerde 
missive dd 14 October 1821. Wanneer men zich dikwyls in gelegen-
heid bevonden heeft om de ydele waarde der gewone loftuitingen te 
leeren kennen en gezien heeft hoe wonderlyk de vleyerij en de on-
kunde met dezelve omspringt; stelt men te regt zeer weinig belang in 
de goedkeuring welke de wereld aan onze geestgewrochten verleent. 
– Maar wanneer men gelukkig genoeg is om de toejuiching te ver-
werven, van mannen, wier opregtheid boven alle twyfel verheven is, 
en die door hunne ten toon gespreidde bekwaamheden tot de be-
oordeling der voortbrengselen van anderen geregtigd zyn; kan dit 
geene andere dan waarlyk strelende gewaarwordingen doen ontstaan 
en moet zulks ongetwyfeld den moed verhoogen om voort te gaan in 
de oefening van zyne pas ontwikkelende krachten.445  

 
Die “strelende gewaarwordingen” leidden er toe dat Withuys Immerzeel beloofde bij 
te gaan dragen aan de NMA. Ook hij werd een vaste medewerker die tot de voorlaat-
ste door Immerzeel geredigeerde jaargang 22 bijdragen zou leveren.  
   Niet altijd waren Immerzeels verzoeken om medewerking direct succesvol. Hij heeft 
zelfs drie jaar op een toezegging van Kinker moeten wachten. Tollens verwachtte al in 
1818 bij Kinker wel een bijdrage los te kunnen krijgen maar er kwam niets.446 Kinker 
was in 1817 tot hoogleraar Nederlandse taalkunde, geschiedenis en welsprekendheid 
in het Franstalige Luik benoemd en had het daar niet gemakkelijk.447 Hij verontschul-
digde zich in 1821 omstandig voor zijn late reactie en zag toen pas kans een bijdrage 
voor de NMA 1822 toe te zeggen: 
 

Het is zeker niet uwe maar myne schuld, dat gy op uwen vriendelijk 
uitnoodigenden brief, van voor ruim drie jaren, geen antwoord ont-
vangen hebt. Maar ter vermindering van deze schuld…. In welk een’ 
tyd, in welke omstandigheden, helaas! ontving deze uwe letteren? – 
Te Amsterdam; ja, maar in het midden van eenen ontzettenden ver-
huisbôel, tusschen akelige toegespykerde kisten, ledige kasten, kale 
vloeren en muren; op het oogenblik van aan de bevelen van een on-
verbiddelyk noodlot te gehoorzamen, vol en gemorteld van het 
denkbeeld, dat ik als een in het Noorden verworpen Apostel, naar 
het heidensche Luik verzonden word, om aldaar het hollandsche 
Evangelie te verkondigen. Een jaar ging er, ten minste, om eer ik 
eenigzins den slag beet kreeg, welke er alhier noodig is, om deze ver-

                                                   
445 Brief van Withuys aan Immerzeel van 6 februari 1822 (KB 133C11 Withuys 1). 
446 Brief van Tollens aan Immerzeel van 13 januari 1818 (KB 133C11 Tollens 31). 
447 Zie voor Kinker in Luik Weijermars 2012, p. 123 e.v.  
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kondiging niet geheel te doen, als de stem eenes roependen in de 
woestyne.  
Wanneer men nu eens aan het sloffen is, weet gy hoe dat gaat. Zie 
daar de verschooning wegens myn stilzwygen. 
En thans dit stilzwygen afboekende, begin ik met de welmeenende 
belofte van U voor het aanstaande jaarboek (den Nederl. Muzen-
almanak) van 1822. eenige regels in maat en rijm te zullen toezen-
den448  

 
Kinker hield woord, voor de NMA 1822 leverde hij ‘De geboorte van Pallas. Eene 
soort van dithyrambe.’ Tot en met de NMA 1832 zou hij nog zes bijdragen leveren.  
   Andere door Immerzeel gevraagde dichters hielden de boot af waarbij zij lieten we-
ten dat zij niets of niets geschikts in portefeuille hadden of voor hun gedichten al een 
andere bestemming gevonden hadden. Wij zagen al dat M.C. van Hall in 1818 geen 
bijdrage kon leveren omdat hij in dat jaar al zijn beschikbare gedichten in een eigen 
bundel publiceerde.449 Pas in de jaargang 1822 was er een bijdrage van hem in de 
NMA te vinden. J.C. van de Kasteele450 had in 1818 nog niets geschikts maar stuurde 
in 1820, refererend aan een eerder verzoek van Immerzeel, zijn dichtstukje ‘De Aflei-
ders by den aanvang van een nieuwen tydkring’.451 Nadat Immerzeel er vier coupletten 
uit verwijderd had en de titel was veranderd in ‘Geluk, hoop en liefde. De beste gelei-
ders bij den aanvang van een' nieuwen tijdkring’ werd het in de NMA 1821 opgeno-
men.452 Het zou de enige bijdrage worden die van Van de Kasteele in een literaire 
almanak geplaatst werd. Anders ging het met de nog jonge dichter Jacob van Lennep. 
Hem had Immerzeel al in 1828 tevergeefs om een bijdrage gevraagd maar een jaar 
later had Van Lennep nog steeds niets geschikts voor de NMA. Hij schreef Immerzeel 
dat hij al zijn kleinere gedichten gebundeld had uitgegeven en dat hij uitsluitend nog 
uitgebreide stukken, te groot voor een almanak, vervaardigde.453 In 1830 had hij wel 
iets dat misschien geschikt was voor de NMA en bood hij Immerzeel een Schillerver-
taling aan.454 ‘Het Lied van de klok’ werd geplaatst in de NMA 1830 en was daarmee 
Van Lenneps eerste bijdrage aan een literaire almanak. Er zouden er nog vele volgen, 
niet alleen in de NMA maar ook in andere literaire almanakken.455 Mocht Immerzeel 
bij Jacob van Lennep succes hebben, bij diens vader ving hij bot op zijn verzoek om 
een bijdrage. In hoffelijke bewoordingen liet David Jacob van Lennep456 aan Immer-

                                                   
448 Brief van Kinker aan Immerzeel van 7 maart 1821 (KB 133C11 Kinker II). 
449 Brief van Van Hall aan Immerzeel van 16 januari 1818 (KB 133C11 Van Hall I). Hij publiceert in 1818 
de bundel Gedichten (Amsterdam 1818). 
450 Jacob Carel van de Kasteele (1780-1835). Rijksadvocaat. (BWNZL, p. 408). 
451 Brief van J.C. van de Kasteele aan Immerzeel van 31 maart 1820 (KB 133C11 Van de Kasteele I). 
452 Brief van J.C. van de Kasteele aan Immerzeel van 30 april 1820 (KB 133C11 Van de Kasteele II). 
453 Brief van J. van Lennep aan Immerzeel van 5 juni 1829 (KB 133C11 J. van Lennep I). 
454 Brief van J. van Lennep aan Immerzeel van 7 juli 1830 (KB 133C11 J. van Lennep II). 
455 Van Lennep begint zelf ook een literaire almanak: vanaf de eerste jaargang van 1849 tot en met de 
laatste jaargang van 1866 redigeert hij de almanak Holland. 
456 David Jacob van Lennep (1774-1853). Hoogleraar klassieke letteren en geschiedenis te Amsterdam. 
(NVlA, p. 350-351). 
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zeel weten dat de kans niet groot was dat er van zijn hand ooit een bijdrage in de 
NMA zou worden opgenomen: 
 

Ik heb mij zeer vereerd gevonden door hetgeen my voorgedragen 
weerd in uwen allezins heuschen en verpligtenden brief van 18 Feb. 
ll. Het gevoel alleen, dat ik uwe wenschen niet kan vervullen heeft 
my traag in het antwoorden gemaakt. De voortbrengselen myner 
Nederlandsche Muze zyn alle uitgegeven of worden door myzelven 
onwaardig gekeurd om ooit uitgegeven te worden. Sedert lang heb-
ben andere gewigtige en menigvuldige bezigheden my belet iets aan 
deze soort van liefhebbery te doen. Kom ik nog eens weder in de ge-
legenheid, zoo wil ik gaarne uw verzoek om iets van my ter plaatsing 
te ontvangen, in gedachte houden.457  

 
Door het initiatief te nemen bij het vragen van bijdragen kon Immerzeel zelf bepalen 
wie hij geschikt vond om aan de NMA mee te werken. Er waren echter ook dichters 
en dichteressen die hun producten ongevraagd aan Immerzeel aanboden. Soms lukte 
het op die manier een plaatsje in de NMA te verwerven. Wanneer een dichter zich 
aanbood voor de NMA kon het handig zijn daarbij de bemiddeling te zoeken van een 
gevestigde dichter. Zo stuurde R.H. Arntzenius, die zelf niets beschikbaar had voor de 
almanak voor 1821, op verzoek van zijn Alkmaarse vriend Gallé458 een bijdrage die 
Gallé op aanraden van J. de Kruijff voor de NMA bestemd had.459 De Kruijff had 
evenals Arntzenius een bijdrage aan de eerste jaargang van de NMA geleverd. Van de 
door deze twee almanakauteurs gesteunde Gallé neemt Immerzeel ‘Op een' wilden 
kersenboom’ in de jaargang 1821 op. Het zou zijn enige almanakgedicht worden. 
Noch aan de NMA, noch aan een andere literaire almanak heeft Gallé verder ooit 
bijgedragen.460 Ook de Almelose kruidenier Gerrit ten Bruggencate Hermz.,461 die 
sinds kort in zijn vrije tijd de poëzie beoefende, maakte gebruik van een tussen-
persoon. Hij stuurde zijn ongevraagde bijdrage op aanraden van zijn stadgenoot P.R. 
Feith,462 die zelf al enige jaren had meegewerkt aan de NMA: 
 

Schoon niet vroeger, dan in het voorleden Jaar iets aan de poëzij ge-
daan hebbende, wage ik het, op raad van den Heer P.R. Feith, aan 
wien ik sinds eenigen tijd mijne Stukjes geve, om daarop Zijne aan-
merkingen te maken, UEd het inliggend Gedicht, getiteld: Aart van 
Groningen, toe te zenden, ten einde hetzelve in den Muzen-Almanak 
voor 1826 te kunnen plaatsen. Ik zende het overigens zoo vroeg, om 

                                                   
457 Brief van D.J. van Lennep aan Immerzeel van 13 maart 1826 (KB 133C11 D.J. van Lennep 1).  
458 Franciscus Jacobus Gallé (ca. 1791-1857). Werkzaam bij de rechterlijke macht. (BWNZL, p. 264). 
459 Brief van R.H. Arntzenius aan Immerzeel van 3 juli 1820 (KB 133C11 R.H. Arntzenius III). 
460 Wel zijn er nog bijdragen van hem te vinden in de jaargangen 1823 en 1824 van het tijdschrift Mnemo-
syne. 
461 Gerrit ten Bruggencate Hermz. (1803-1853). Handelaar in kruideniers- en koloniale waren. (BWNZL,  
p. 125). 
462 Pieter Rutger Feith (1773-1853). Werkzaam bij de rechterlijke macht. (BWNZL, p. 248).  
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dat de heer Feith meende, dat UEd hetzelve mogelijk geschikt zoude 
keuren, om daarbij een plaatje te voegen.463  

 
Pieter Rutger Feith, een zoon van Rhijnvis Feith, had het goed gezien. In de NMA 
voor 1826 werd Ten Bruggencates almanakdebuut ‘Aart van Groningen’, met een 
illustratie van de hand van J.C. Bendorp, opgenomen. Ten Bruggencate zou in de 
komende jaren nog vijf bijdragen leveren terwijl hij ook in andere literaire almanakken 
publiceerde. 
   Als een dichter niet kon beschikken over een levende literaire referentie kon des-
noods een beroep op een overleden letterkundige gedaan worden. Zo probeerde 
Hendrik Meijer Jr.464 over het lijk van de Haarlemse dichter, toneel- en romanschrijver 
Adriaan Loosjes Pzn een plaatsje voor een eigen gedicht te bedingen:  
 

Het is misschien vermetelheid om met dit weinig beteekenend dicht-
stukje onder de Bilderdijken Feith’s, Tollenssen, Lootsen en dierge-
lyken, op te treden, maar [door] ’t genoegen hetwelk ik met hetzelven 
in het Natuur en Letterkundig gezelschap alhier gegeven heb, niet al-
leen, maar byzonder [door] de goedkeuring die hetzelve by den bra-
ven en kundigen A. Loosjes Pz465: die nagenoeg met dit versje in de 
hand en met deszelfs laatste woorden op zyn lippen, plotseling den 
adem uitblies,466 heeft hetzelve eene kleine waarde […].467  

 
Immerzeel plaatste ‘Veel koeijen, veel moeijen’ en hij zou tot 1829 een vaste mede-
werker aan Hendrik Meijer Jr. hebben.  
   Soms beriepen dichters zich ook op anonieme gunstige beoordelaars of op familie-
banden met dichters. De Brielse predikant D. Bax468 stuurde zijn bijdrage omdat ande-
ren die de moeite waard vonden:  
 

Men heeft my gezegd dat het inliggend stukje op de geboorte van 
myn derde zoontje, in Uwen Muzen-Almanak, niet kwalijk geplaatst 
zou zyn. Indien UE hetzelfde oordeel velt, dan zy het U ter plaatsing 
toegezonden.469  

 
Bax had al enige gelegenheidsgedichten het licht laten zien maar in zijn brief herinner-
de hij Immerzeel er ook aan dat hij de schoonzoon was van de inmiddels overleden 
Rotterdamse predikant P. Wittigs. Van diens hand verscheen een bijdrage in de eerste 

                                                   
463 Brief van Ten Bruggencate aan Immerzeel van 30 september 1824 (KB 133C11 Ten Bruggencate I). 
464 Hendrik Meijer Jr. (1776-1856). Steenhouwer en metselaar. (BWNZL, p. 507). 
465 Adriaan Loosjes Pietersz. (1761-1818). Boekhandelaar. (BWNZL) p. 478) 
466 In 1818, op 56-jarige leeftijd, stierf Loosjes onverwachts. ’s Avonds thuisgekomen van een genoot-
schapsvergadering gaf hij plotseling de geest. Zijn vrouw vond hem in zijn studeerkamer met het laatste 
nummer van de BGW in zijn hand. (Jensen 2013). 
467 Brief van H. Meyer Jr. aan Immerzeel van 20 maart 1819 (KB 133C11H. Meyer Jr. I). 
468 Dirk Bax (1793-1837). Predikant. (BWNZL, p. 39). 
469 Brief van Bax aan Immerzeel van 9 oktober 1826 (KB 133C11 Bax 1). 
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jaargang van de NMA. Het gedicht van Bax werd in 1827 geplaatst, het zou zijn enige 
bijdrage in een literaire almanak worden.  
   Opvallend is dat Immerzeel de vooraanstaande dichteres Petronella Moens niet om 
een bijdrage gevraagd heeft. Op grond van haar bekendheid zou een bijdrage niet 
misstaan in de NMA. In 1820 nam zij het heft in eigen handen. Zij wilde ook graag 
een plaatsje in de almanak die inmiddels een uitstekende naam had gekregen en liet 
schrijven:470  
 

Kan het hier nevensgaande stukje (dat ik met al deszelfs gebreken 
aan uw gezond oordeel onderwerp) in de Nederlandsche Muzen al-
manak van het volgend jaar geduld worden? dan neem ik de vrijheid 
om het u, daartoe aan te bieden. Beschuldig my bid ik u, niet van 
vermetelheid daar ik een plaats durf vragen, in den rei der voortreffe-
lijkste Dichters, uit wier schoone harsen vruchten het bewuste jaar-
boekje is te zamen gesteld. Neen, geloof mij, ik verg die plaats niet 
indien de Heer van Immerzeel, in wien ik een van onze Vaderland-
sche Puikdichters vereer, my die plaats onwaardig keur.471  

 
Immerzeel accepteerde haar bijdrage en in de periode 1821-1840 zou Moens vrijwel 
ieder jaar een gedicht leveren, achttien in totaal.  
   De reputatie van Moens was al jaren gevestigd maar ook beginnende dichters meld-
den zich bij Immerzeel. In 1828 is dat Potgieter die reageerde op de oproep in Apollo. 
Tijdschrift voor de Beschaafde Stand (Apollo)472 waarin Immerzeel aangaf dat alle bijdragen 
welkom waren die het verdienden onder de voortbrengselen van de meer bekende en 
door hem persoonlijk uitgenodigde dichters en dichteressen opgenomen te worden.473 
Potgieter schreef: 
 

Vaderlandsliefde en zucht voor de schoonste der Kunsten, doen my 
besluiten, U, nevensgaand Dichtstukje ter plaatsing, in den Ned. Mu-
zen Alman aan te bieden. Tot zoo verre is alles wel; maar de groote 
vraag blijft onbeslist, (hier niet to be or not to be?) maar of het de 
opneming verdient, that is the question!474  

 
Potgieter stuurde Immerzeel een paar dagen later nog twee stukjes.475 Immerzeel 
plaatste er één van, ‘Lotbeschikking’, overigens zonder Potgieter daarover te informe-

                                                   
470 Het schrijfwerk van de sinds haar jeugd vrijwel blinde Moens werd door een secretaresse verzorgd.  
471 Brief Moens aan Immerzeel van 15 juni 1820 (KB 133C11 Moens I). 
472 Apollo. Tijdschrift voor de Beschaafde Stand (Apollo) was het eerste in Noord-Nederland verschijnende 
tijdschrift waarin de jongeren zich verzetten tegen de cultuur waarin prulpoëten en rijmelaars een hoofd-
rol spelen (zie voor de dissidente tijdschriften Mathijsen 2004, p. 105-109). Immerzeel richt zich door de 
plaatsing van zijn circulaire in Apollo ook op de nieuwe dichtergeneratie. 
473 Apollo 1828, nr. 12 (19 feb. 1828), Bijvoegsel, [p. 1]. Potgieter debuteert in 1828 als dichter. Hij publi-
ceert in dat jaar in Apollo, VdV en het ALM en levert naast zijn bijdrage aan de NMA voor 1829 ook 
bijdragen aan de BMA en de S&G voor 1829. (Groenewegen 1890, p. 16-19). 
474 Brief van Potgieter aan Immerzeel van 21 juni 1828 (KB 133C11 Potgieter I). 
475 Brief van Potgieter aan Immerzeel van 25 juni 1829 (KB 133C11 Potgieter II). 
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ren. Die nam er pas in mei 1829 kennis van toen Jan Frans Willems hem de NMA 
voor 1829 leende.476  
   In 1830 vroeg de toen bijna zestien jaar oude Nicolaas Beets om een plaatsje in de 
NMA: 
 

Het is niet dan met schroom dat ik het bestaan durf, UEd mits deze, 
een paar van mijne dichtstukjens te doen toekomen, welke ik (verme-
tel genoeg) wenschen zoude in de Muzen-Almanak, voor 1831, ge-
plaatst te zien; op mijnen zeer vroegen leeftijd, is het zeker eene ge-
waagde stap, maar (ik ontveinze het niet, noch schame mij zulks te 
bekennen) door myne eerzucht aangespoord, en in de overtuiging 
dat ik er niets bij verliezen kan, ben ik ΄er na lang wyffelen toe beslo-
ten.  

 
Beets nam wel het zekere voor het onzekere: 
  

Ik schroomde evenwel mijnen naam onder de nevensgaande gedich-
ten te stellen en heb ze dus alleen met die enkele Letter onderteek-
end, met denwelke ik ze gaarne in uwen almanak gekenmerkt zag, 
vertrouwende dat UEd verder alle bekendwording van denzelven, 
zult onmogelyk maken.477   

 
Immerzeel voldeed aan het verzoek van Beets en plaatste het met B…… onderteken-
de ‘Ter nagedachtenisse van Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk geboren 
Schweickhardt’. Beets zou zich binnen een paar jaar tot een succesvol dichter ontwik-
kelen. Hij gaf zijn José bij Immerzeel uit, leverde met uitzondering van de jaargang 
1840 ieder jaar bijdragen aan de NMA en volgde in de jaargang 1841 Immerzeel op als 
redacteur. 
   Niet alle ingezonden stukken werden door Immerzeel geaccepteerd. J.F. van 
Goethem478 stuurde, waarschijnlijk in 1827, ongevraagd een bijdrage. In de begelei-
dende brief refereerde hij tevens aan de standmeterrol van de NMA: 
 

Het is niet zonder eenige schroomvalligheid, dat ik UE voor nevens-
gaand dichtstukje een plaatsje verzoek in eenen Almanak die be-
stemd is, den roem der Nederlandsche dichtkunst te handhaven, en 
even als in vorige jaren, ook voor het vervolg een juist denkbeeld van 
derzelver hoogte te geven; vertrouwende dat men het werk van een 
‘jong’ dichter, ook wanneer hy op geene dezer vorderingen eenigen 
aanspraak durft maken, niet oningezien zal ter zyde leggen, en dat 

                                                   
476 Brief van Potgieter aan Immerzeel van 6 mei 1829 (KB 133C11 Potgieter III).  
477 Brief van Beets aan Immerzeel van 22 augustus 1830 (KB 133C11 Beets I).  
478  Johannes Philippus van Goethem (1804-1853). Letterkundige. (BWNZL, p. 287). 
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men hem, indien eenigzins mogelyk de aanmoediging der plaatsing 
niet zal ontzeggen, heb ik tot dit verzoek besloten479  

 
In de almanak voor 1828 is van hem geen bijdrage opgenomen maar Van Goethem 
gaf niet op. Pas een derde poging leverde in 1834 een plaatsje in de NMA op voor 
‘Aan Elvire’, een vrije navolging van De Lamartine (1790-1869). Van Goethem publi-
ceerde overigens al sinds 1826 in andere literaire almanakken maar had er kennelijk 
zijn zinnen op gezet om ook in Immerzeels voor de Nederlandse dichtkunst represen-
tatieve almanak een plaats te bemachtigen. Wat Van Goethem uiteindelijk wel lukte, 
lukte L.V. Ledeboer Az480 uit Kolhorn niet. Hij probeerde Immerzeels aandacht te 
trekken door hem een bundel gedichten ter inzage te sturen. Hij wilde ze uitgeven en 
als Immerzeel daar iets in zou zien, zou hij graag over de voorwaarden spreken. Tege-
lijkertijd liet hij weten ook nog een paar stukjes voor de NMA beschikbaar te heb-
ben.481 Immerzeel was niet geïnteresseerd in de bundel maar becommentarieerde wel 
de stukjes die Ledeboer hem gestuurd had, ook al nam hij ze niet op in de NMA. Le-
deboer liet zich niet uit het veld slaan en stuurde een jaar later opnieuw “eenige dicht-
regelen”:  
 

UE onpartijdige Critiek, welke in het vorige jaar de UE toen toege-
zondene stukjes die eere [van plaatsing in de NMA] niet waardig 
keurdet, heeft in stede mij te verbitteren, mij weleer bewogen eene 
proef te nemen of ik thans beter gelukken mogt.482  

 
Het lukte ook deze keer niet en Ledeboer zou nooit in de NMA publiceren.483  
   Immerzeel slaagde er dus steeds weer in om voldoende medewerkers beschikbaar te 
hebben die met hun bijdragen een jaargang van de NMA konden vullen.484 Vroeg hij 
ze niet zelf, dan boden ze zich wel aan. In hoofdstuk 9 zal duidelijk worden of hij er 
ook in slaagde met de bijdragen van die medewerkers een representatief beeld te geven 
van de stand van de Nederlandse poëzie. 
 
4.2 Onbekende dichters en debutanten 
In iedere jaargang van de NMA kwamen dichters voor die nog niet eerder aan Immer-
zeels almanak hadden meegewerkt. Deze nieuwe medewerkers kunnen eveneens on-
derscheiden worden in voorname, bekende en onbekende dichters (fig. 3). 
 

                                                   
479 Door de collectiebeschrijver op 1827 gedateerde ongedateerde brief van J.F. van Goethem aan Im-
merzeel (KB 133C11 Van Goethem IV). 
480  Lambertus Vincentius Ledeboer Azn. (1803-1874). Predikant. (BWNZL, p. 458). 
481 Brief van Ledeboer aan Immerzeel van 4 maart 1836 (KB 133C11 Ledeboer I en II). De bundel Ge-
dichten verscheen in december 1836 bij J. Heynis Tsz te Zaandijk. 
482 Brief van Ledeboer aan Immerzeel van 9 april 1837 (KB 133C11 Ledeboer III).  
483 Wel slaagt hij erin in 1838 in de Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen een gedicht geplaatst te krijgen, 
mogelijk een van de door Immerzeel versmade stukjes. 
484 Dat Immerzeel niet altijd gelukkig is met de kwaliteit van de geleverde bijdragen laat hij weten in een 
circulaire in Apollo van 19 februari 1828 waarin hij verklaart hoe het drukproces hem soms dwingt dicht-
stukjes van minder gehalte op te nemen. (Apollo 1828, nr. 12 (19 feb. 1828), Bijvoegsel, p. 2.). 
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Status nieuwe medewerkers aan de Nederlandsche Muzen-Almanak  1819-1840
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Fig. 3. Status nieuwe medewerkers aan de NMA 1819-1840. 

 
De voorname en bekende dichters die nieuw in Immerzeels almanak werden opge-
nomen, speelden al een rol in het literaire leven en waren met eigen werk of met be-
sprekingen daarvan in de algemeen-culturele tijdschriften terechtgekomen. Zij zullen 
doorgaans zonder veel moeite een plaatsje in de NMA gekregen hebben. Voor de 
onbekende dichters kon dat anders liggen. In de context van dit onderzoek zijn onbe-
kende dichters de dichters van wie de naam in de drie aan de betreffende jaargang van 
de NMA voorafgaande jaren niet in de algemeen-culturele tijdschriften te vinden was. 
Het gaat daarbij om twee categorieën. In de eerste plaats waren er de dichters die in 
die drie jaar geen werk gepubliceerd hadden dat in de algemeen-culturele tijdschriften 
besproken werd en die zelf ook geen bijdrage aan een cultureel tijdschrift geleverd 
hadden. Met hun bijdrage aan de NMA betraden deze dichters opnieuw het literaire 
veld. Een tweede categorie bestaat uit de dichters die nog niet eerder gepubliceerd 
hadden, de debutanten.  
   Immerzeel kon zelf onbekende dichters om een bijdrage vragen als hij van hun be-
staan op de hoogte was maar zoals wij al gezien hebben konden zij zich ook zelf mel-
den. Met het opnemen van onbekende dichters nam Immerzeel een risico. De critici 
hadden er vaak moeite mee dat er bijdragen van ongeoefende dichters in de NMA 
werden opgenomen. Hoewel ook aankomende dichters gerekend moeten worden tot 
de dichterswereld van hun tijd verschilden de recensenten er van mening over of zij 
mochten figureren in de NMA. Sommigen huldigden het standpunt dat daarin alleen 
de voornaamste dichters hun werk mochten publiceren. Zo had de recensent van de 
VL in 1825 een uitgesproken mening over de plaatsing van bijdragen van “minbeken-
de en mingeoefende Dichters”: 
 

Wij zijn bijzonder gesteld op het aanmoedigen van het jeugdig dich-
terlijk vernuft; maar wij hebben te hooge denkbeelden van de be-
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stemming eens Nederlandschen Muzen-Almanaks, dan dat wij zou-
den wenschen, dat de Uitgever denzelven daaraan dienstbaar maak-
te.485  

 
In de AKLB was de recensent dezelfde mening toegedaan waarbij hij tevens duidelijk 
maakte de aankomende dichters een standmeterrol te ontzeggen. Hij kon niet nalaten 
op te merken 
 

dat het hem en misschien ook velen met hem aangenaam zijn zal, 
wanneer de Muzen-Almanak alleen open staat voor Zangers, op den 
Zangberg van de eene of andere zijde reeds gunstig bekend. […] 
Zulk eene kieschkeurigheid kon ja wel eens te verre gaan, maar me-
nig lezer en kooper zou bij een’ Muzen-Almanak eenige strengheid 
toejuichen. ’t Is het oogmerk van Rec. niet, om dit op dezen Jaargang 
toe te passen; maar hoe gaarne hij ontluikende talenten ziet aanmoe-
digen; kan hij zijne meening niet verkroppen, dat zulks hem beter el-
ders dan in deze verzameling aanstaat, naar welke misschien later de 
toestand onzer Poëzij, hetzij dan te regt, hetzij te onregt, zal worden 
afgemeten. 486  

  
Deze opvattingen waren echter in de minderheid.487 Immerzeel zelf streefde ernaar de 
voornaamste dichters aan zijn almanak te verbinden maar nam – al dan niet gedwon-
gen door het gebrek aan medewerking van die voornaamste dichters – ook aanko-
mende talenten op. Hij liet er zich ook op voorstaan dat velen van hen zich in de 
NMA bekend gemaakt hebben.488 In sommige recensies bleef dit niet onopgemerkt: 
 

Deze Jaargang [1830] van den Muzen-Almanak getuigt wederom van 
den smaak en ijver van den Verzamelaar, […]. – Onze eerste Dich-
ters en Dichteressen leverden daartoe weder bijdragen, terwijl som-
mige of geheel niet of weinig bekende namen bewijzen, hoezeer de 
heer Immerzeel Jr. ontluikende talenten weet op te sporen en aan te 
moedigen.489  

 
Door die ontluikende talenten werden de recensenten vaak aangenaam verrast, Mod-
derman490 en Troulja491 vielen in de smaak, de Zuid-Nederlander Prudens van Duy-

                                                   
485 VL 1824, I, p. 680.  
486 AKLB 1825, p. 88 
487 Zie voor andere voorbeelden van besprekingen die de aankomende talenten niet welgezind zijn de 
REC 1828, I. p. 660-661, VdV 1833, p. 105. 
488 Apollo 1828, nr. 12 (19 feb. 1828), Bijvoegsel [p. 1]. 
489 ALM 1829, p. 500. 
490 Antonius Modderman (1793-1871). Procureur bij de rechtbamk te Groningen. (NNBW IX, kol. 681). 
491 Diederik Alexander Johan Troulja (ca. 1766-1844). Raadslid te Kampen. 
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se492 zal tot “eene aanmerkelijke kunsthoogte stijgen”.493 Aan Immerzeel de eer dat het 
publiek kennis had kunnen nemen van twee andere talenten: 
 

De Leidsche student HEIJE vervaardigde een gedicht […], dat een 
gansch niet alledaagsch talent aankondigt. […]. Even als WITHUYS 
het eerst in de dichterlijke wereld bekend werd door zijn vers op 
WASHINGTON, in den Muzen-Almanak voor 1824 geplaatst, heb-
ben wij thans in dit zelfde Jaarboekje weder kennis gemaakt met den 
jongen HEIJE, die, bij aanhoudende oefening, even als WITHUIS, 
[sic] ongetwijfeld eene aanzienlijk hoogte op den vaderlandschen 
zangberg bereiken zal.494  

 
De aankomende dichters kregen de waardering die hun toekwam, in ieder geval wan-
neer hun inzet werd vergeleken met die van de voorname dichters:  
 

Maar ééne aanmerking houde men ons ten goede, namelijk deze: dat, 
terwijl de meesten der jeugdige Dichters, hier voorkomende, zich 
schijnen ingespannen te hebben, om met eere en lof voor het publiek 
op te treden, de meer bekende of beroemde vaderlandsche Zangers 
wel een weinigje van denkbeeld zijn geweest, om op hunne lauweren 
te kunnen rusten.495  

 
De opname van bijdragen van jonge dichters in de NMA werd in de recensies steeds 
meer als een vanzelfsprekende zaak beschouwd. Hun medewerking was bovendien 
noodzakelijk geworden door het toenemend aantal literaire en niet-literaire almanak-
ken dat een beroep ging doen op de Nederlandse dichters. 
 
In de NMA telt de categorie onbekende dichters die na een kortere of langere aanwe-
zigheid in de jaargangen 1819-1840 opnieuw het literaire veld betraden 48 dichters.496 
Tien van hen bereikten over de periode 1819-1840 de status van voornaam dichter, 22 
eindigden als bekend dichter terwijl er zestien onbekend bleven (fig. 4). 
 

                                                   
492 Prudens van Duyse (1804-1859). Student in de rechten, na het uitbreken van de Belgische Opstand 

uitgeweken naar de Noordelijke Nederlanden. (BWZNL p. 223-224). 
493 LMWKS 1831, p. 89. 
494 LMWKS 1832, I, p 41-42. Dat heeft deze recensent goed gezien. Heije zal populair worden door zijn 
kinder- en volksliedjes. Sommige, zoals ‘Zie, de maan schijnt door de bomen’ en ‘[Een triomfantelijk lied 
van] De Zilvervloot’ worden tot op de dag van vandaag nog gezongen. De recensent vergist zich overi-
gens over het debuut van Withuys. Die debuteert als almanakdichter in de NMA van 1823 met het ge-
dichtje ‘De Cherub’ maar had in 1815 al De Slag bij Quatre Bras gepubliceerd. Heije debuteert in de NMA 
1831 met ‘De dagen der jeugd’. 
495 VL 1832, I., p. 44. 
496 Onder deze 48 dichters waren er twee die in hetzelfde jaar niet alleen aan de NMA maar ook aan een 
andere almanak een bijdrage leverden. Deze dichters zijn bij de betreffende almanakken eveneens als 
onbekend dichter opgevoerd. 
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Bereikte status in de periode 1819-1840 van de onbekende dichters (niet-debutanten) in de 

Nederlandsche Muzen-Almanak

10; 21%

22; 46%

16; 33%

voornaam

bekend

onbekend

  
Fig. 4. Bereikte status in de periode 1819-1840 van de onbekende dichters (niet-debutanten) in de NMA. 

 
De onbekend gebleven dichters werkten voor het overgrote deel, veertien van de zes-
tien, alleen mee aan de NMA waaraan zij gezamenlijk 36 bijdragen leverden. Van de 
overgebleven twee werkte er één nog mee aan twee andere almanakken, de ander 
werkte er zelfs mee aan drie. Gezamenlijk leverden deze twee dichters vijf bijdragen 
aan de NMA en acht bijdragen aan andere almanakken dan de NMA (fig. 5 en 6). 
De groep dichters die de status bekend dichter bereikten, trad nauwelijks meer naar 
buiten dan de onbekend gebleven dichters. Veertien van de tweeëntwintig beperkten 
zich tot medewerking aan de NMA, zes werkten er mee aan één andere almanak, één 
leverde werk aan twee en de meest productieve van deze onbekende dichters is in drie 
andere almanakken te vinden. Aan die andere almanakken leverden deze acht dichters 
in totaal 36 bijdragen (fig. 5 en 6). 
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Aantal andere literaire almanakken w aaraan de bij hun eerste bijdrage in de Nederlandsche 

Muzen-Almanak  onbekende dichters (niet-debutanten) meew erkten in de periode 1819-

1840 en de status die zij in die periode bereikten

1 1

2

0

1

2

1 1

0

1

14

6

1 1

14

0

1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

voornaam

bekend 

onbekend

 
 
Fig. 5. Aantal andere literaire almanakken waaraan de bij hun eerste bijdrage in de NMA onbekende 
dichters (niet-debutanten) meewerkten in de periode 1819-1840 en de status die zij in die periode bereik-
ten. 

 

Aantal bijdragen aan andere literaire almanakken door de bij hun eerste bijdrage in de 

Nederlandsche Muzen-Almanak onbekende dichters (niet-debutanten) in de periode 

1819-1840 en de status die zij in die periode bereikten

8; 3%

36; 14%

216; 83%
voornaam (9)

bekend (8)

onbekend (3)

 
 
Fig. 6. Aantal bijdragen aan andere literaire almanakken door de bij hun eerste bijdrage in de NMA onbe-
kende dichters (niet-debutanten) in de periode 1819-1840 en de status die zij in die periode bereikten. 
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Heel anders is het voor de tien dichters die het tot de status van voornaam dichter 
brachten. Slechts één van hen beperkte zich tot medewerking aan de NMA, de overige 
negen werkten minimaal aan één andere almanak mee. Van één van hen, C.G. Wit-
huys, was zelfs werk te vinden in negen andere almanakken. Het aantal bijdragen dat 
zij aan die andere almanakken leverden was met 216 ook substantieel groter (fig. 5 en 
6). 
   Naast de dichters die wel eerder gepubliceerd hadden maar die enige tijd afwezig 
waren geweest in de algemeen-culturele tijdschriften is er een tweede groep onbeken-
de dichters die nog niet eerder met hun werk naar buiten waren getreden: de debutan-
ten.497 In de jaargangen 1819-1840 waren dat er 53.498 Van deze 53 bereikten er tien de 
status van voornaam dichter, elf brachten het tot de status van bekend dichter terwijl 
32 dichters onbekend bleven (fig. 7). 
 

Bereikte status in de periode 1819-1840 van de in de 

Nederlandsche Muzen-Almanak  debuterende dichters 

10; 19%

11; 21%32; 60%

voornaam

bekend 

onbekend

 
 
Fig. 7. Bereikte status in de periode 1819-1840 van de in de NMA debuterende dichters. 

 
De 32 onbekend gebleven debutanten leverden vrijwel uitsluitend bijdragen aan de 
NMA. Van hen werkten er maar drie mee aan een andere literaire almanak, waaraan zij 
elk één bijdrage leverden (fig. 8).  
   De elf debutanten die de status van bekend dichter bereikten traden wel wat meer 
naar buiten: drie van hen werkten ook mee aan één andere literaire almanak, twee 
leverden bijdragen aan twee andere literaire almanakken en nog eens twee zijn terug te 
vinden in drie andere literaire almanakken. In die andere literaire almanakken leverden 

                                                   
497 De debutantenstatus van deze dichters stelde ik vast met behulp van Picarta waarin ik naar publicaties 
zocht die aan hun eerste bijdrage aan de NMA voorafgingen.  
498 Onder deze 53 dichters waren er twee die in hetzelfde jaar niet alleen in de NMA maar ook in een 
andere almanak debuteerden. Deze dichters zijn bij de betreffende almanakken eveneens als debutant 
opgevoerd. 
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deze zeven dichters gezamenlijk 31 bijdragen. Onder de debutanten die het tot de 
status van voornaam dichter brachten waren er eveneens enigen die een flink aantal 
bijdragen aan meerdere literaire almanakken leverden. Twee van hen werkten uitslui-
tend aan de NMA mee maar de overige acht leverden bijdragen aan minimaal één 
andere literaire almanak. Eén debutant werkte zelfs mee aan acht andere literaire al-
manakken. Gezamenlijk leverden deze acht dichters 114 bijdragen aan andere literaire 
almanakken (fig. 8 en 9). 
   Uit deze cijfers blijkt dat debuterende en onbekende niet-debuterende dichters van 
wie hun bijdrage beperkt bleef tot de NMA maar weinig kans hadden hun beginstatus 
van onbekend dichter om te zetten naar die van bekend of voornaam dichter. Dich-
ters die het tot de status bekend dichter brachten, hadden meestal aan meer dan één 
literaire almanak meegewerkt maar de dichters die het op grond van het bovengemid-
deld voorkomen van hun naam in de algemeen-culturele tijdschriften in de periode 
1819-1840 tot de status voornaam dichter brachten, hadden voor het overgrote deel 
substantieel bijgedragen aan meer literaire almanakken dan alleen de NMA.  
   Een groot deel van de niet-debuterende onbekende dichters (33%) en het overgrote 
deel (60%) van de debuterende dichters is onbekend gebleven, heeft nooit de status 
van bekend of voornaam dichter bereikt. In hoofdstuk 9 zal duidelijk worden welke 
consequenties deze getallen voor de standmeterrol van de NMA hebben gehad. 
 

Aantal andere literaire almanakken w aaraan de in de Nederlandsche Muzen-

Almanak debuterende dichters meew erkten in de periode 1819-1840 en de status die zij 
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Fig. 8. Aantal andere literaire almanakken waaraan de in de NMA debuterende dichters meewerkten in de 
periode 1819-1840. 
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Aantal bijdragen aan andere literaire almanakken door de in de Nederlandsche Muzen-

Almanak   debuterende dichters in de periode 1819-1840 en de status die zij in die 

periode bereikten
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Fig. 9. Aantal bijdragen aan andere literaire almanakken door de in de NMA debuterende dichters in de 
periode 1819-1840. 

 
 
4.3 De niet-medewerkers  
In de periode 1819-1840 staan in de algemeen-culturele tijdschriften besprekingen 
over of bijdragen van in totaal 590 dichters.499 Deze 590 dichters zijn in dit onderzoek 
de voorname en bekende dichters die een rol spelen in het literaire veld. Iets meer dan 
een kwart van deze dichters (154) leverde bijdragen aan de NMA. Van hen werkten er 
37 alleen aan de NMA mee, de overige 117 droegen ook aan bij één of meer andere 
almanakken. Nog eens 76 dichters werkten niet mee aan de NMA mee maar leverden 
wel bijdragen aan één of meer andere almanakken. Van de 590 uit de tijdschriften 
bekende dichters werkten er 360 in het geheel niet mee aan almanakken (fig. 10). 
   Tot de 360 niet aan enige almanak meewerkende dichters behoren 24 voorname 
dichters.500 Van de jong gestorven W.R. Idema die in 1819 en 1820 nog ruim 50 bij-
dragen in het AmLM en Mnemosyne leverde kan na 1820 niets meer verwacht worden. 
Zijn naam komt het vaakst voor in de categorie voorname dichters die niet aan de  

                                                   
499 Zie bijlage 11. Hoewel ik 590 als een vast gegeven opvoer moet dit getal met enige omzichtigheid 
gehanteerd worden. Het is niet uitgesloten dat in dit getal een aantal verdubbelingen is geslopen. Naams-
vermeldingen in de tijdschriften zijn niet altijd nauwkeurig en wanneer ik niet met zekerheid vast kon 
stellen of met sterk op elkaar lijkende naamsvermeldingen dezelfde dichter bedoeld werd, heb ik ervoor 
gekozen iedere variant als een afzonderlijke dichter te rekenen. 
500 Zie bijlage 4. 
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Almanakactiviteiten 1819-1840 van de in de algemeen-culturele tijdschriften publicerende of gerecenseerde 

dichters
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Fig. 10. Almanakactiviteiten 1819-1840 van de in de algemeen-culturele tijdschriften gepubliceerde of 
gerecenseerde dichters. 

 
almanakken meewerkten, hij wordt op flinke afstand gevolgd door J.J. Abbink501 die in 
de jaren dertig ruim 20 keer in een aantal algemeen-culturele tijdschriften te vinden is. 
   Naast de 360 dichters die aan geen enkele almanak meewerkten waren er ook nog 76 
dichters die geen bijdragen aan de NMA maar wel aan andere literaire almanakken 
leverden. Vierentwintig van hen behoorden tot de voorname dichters in de periode 
1819-1840.502 Van sommigen kan vermoed worden waarom zij niet in de NMA voor-
kwamen. J.J.F. Wap503 was redacteur van de BMA, de almanak die een regelrechte 
bedreiging voor Immerzeels NMA was. De felle antipathie die Tollens jegens A.L. 
Barbaz504 koesterde – hij noemde hem in een brief aan Loots een “keffende rekel” en 
een “dikhuidige vleesklomp”505 – hield waarschijnlijk de deur van de NMA voor hem 
gesloten.  
   Immerzeel zal overigens wel bekend zijn geweest met de voorname dichters die niet 
in zijn NMA gepubliceerd hebben. Van een drietal van deze dichters zijn er zelfs brie-
ven aan hem bewaard gebleven. Zo stuurde de Marquis de Thouars506 Immerzeel in 
april 1832 een bewonderende op rijm gestelde brief die een paar dichtstukjes begeleid-
de. Hij noemde Immerzeel een “ster van de eerste groote aan Neêrlands dichtren 
trans” maar zijn loftuiting leidde er niet toe dat Immerzeel een bijdrage van hem in de 

                                                   
501 Johannes Jacobus Abbink (1802-1870). Vertaler. (BWNZL, p. 3). 
502 Zie bijlage 5. 
503 Joannes Jacobus Franciscus Wap (1806-1880). Studeerde enige jaren te Gent, vanaf 1828 tot 1839 
leraar Nederlandse taal- en letterkunde aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda en vanaf 1840 
ambteloos burger met een pensioen en een persoonlijke toelage van de koning. Oprichter van de BMA. 
(NVlA, p. 636). 
504 Abraham Louis Barbaz (1770-1833). Boekhouder. (BWNZL, p. 36). 
505 Huygens 1972, p. 165. 
506 George Anne Christiaan Willem, Marquis de Thouars (1807-1850). Militair. Werd wegens wangedrag 
uit het leger ontslagen. Ontvluchtte Nederland na een vonnis over een door hem geschreven krantenarti-
kel. (BWNZL, p. 3). 
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NMA plaatste.507 De Thouars was een omstreden figuur en het kan dat Immerzeel 
daarom niet met hem in zee wilde gaan.508 J.J. Schaap,509 een andere voorname dichter 
die sinds de jaargang 1835 in zowel de Almanak voor Blijgeestigen als in de Almanak voor 
Hollandsche Blijgeestigen (AHB) publiceerde, vroeg Immerzeel om een plaatsje in de 
NMA voor 1838 “indien dit zonder de Muzen te beleedigen geschieden kan.”510 Ken-
nelijk kon dit niet want bijdragen van Schaap komen in de NMA niet voor. De laatste 
voorname dichter van wie een brief aan Immerzeel bewaard is gebleven is P.J. An-
driessen.511 Immerzeel had in 1836 een paar bijdragen van hem ontvangen maar had 
deze teruggestuurd. In 1837 vroeg Immerzeel ze alsnog terug om er een in de NMA 
voor 1838 te plaatsen maar ook al voegde Andriessen er nog een extra gedicht aan toe, 
Immerzeel nam uiteindelijk toch niets van hem op.512  
   Het zal wel altijd onduidelijk blijven waarom een aantal voorname en bekende dich-
ters nooit een plaatsje in de NMA heeft gekregen. In vergelijking met de andere literai-
re almanakken bracht de NMA het er echter goed vanaf. Van de 230 in de algemeen-
culturele tijdschriften gesignaleerde dichters die in de periode 1819-1840 in de literaire 
almanakken publiceerden werkten er 154 (67%) mee aan de NMA. In de zestien ande-
re literaire almanakken tezamen waren dat er 193, inclusief de medewerkers die daar-
naast ook in de NMA te vinden waren. Deze cijfers suggereren dat de NMA de be-
langrijkste kanshebber is om als standmeter van de contemporaine Nederlandse po-
ezie te functioneren. Een verdere uitwerking van de cijfers in hoofdstuk 9 zal duidelijk 
maken of deze suggestie bewaarheid wordt. 

                                                   
507 Brief van De Thouars aan Immerzeel van april 1832 (KB 133C11 Thouars 1). Immerzeel heeft waar-
schijnlijk niet eens gereageerd. In zijn volgende brief (5 december 1832) laat De Thouars weten dat hij de 
NMA nog niet gezien heeft en dus niet weet of Immerzeel gebruik heeft gemaakt van de ingezonden 
bijdragen. (KB 133C11  Thouars 2). 
508 George Anne Christiaan Willem Marquis de Thouars (1807-1850). Verarmd edelman die na een mili-
taire carrière wegens wangedrag uit het leger ontslagen werd. Hij overleed volkomen berooid in het Ko-
ninkrijk Hannover. (Zaal 1974, p. 22-37). 
509 Jan Jacob Siemerink Schaap (1812-1895). Handelaar. (BWNZL, p. 685, aanvulling Dick Welsink). 
510 Brief van J.J. Schaap aan Immerzeel van 12 juni 1837 (KB 133C11 Schaap). 
511 Pieter Jacob Andriessen (1815-1877). Hoofdonderwijzer. (NVlA, p. 49). 
512 Brief van P.J. Andriessen aan Immerzeel van 6 februari 1837 (KB 133C11 Andriessen) 
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Hoofdstuk 5 De Nederlandsche Muzen-Almanak - niet alleen gedichten 
 
De gedichten waren weliswaar het belangrijkste bestanddeel van de NMA maar andere 
aspecten wogen ook mee om de concurrentie met de veel verkochte Franse en Duitse 
literaire almanakken aan te kunnen gaan. Volgens Immerzeel bleef de uitvoering van 
de Nederlandse almanakken zowel in- als uitwendig sterk achter in “netheid, sierlijk-
heid en smaak”. Aan de “armzalige uitvoering” die recht deed aan de “kreupele in-
houd” moest de NMA een eind maken.513 Een literaire almanak diende vaak als ge-
schenk en moest er dus aantrekkelijk uitzien. Bij het doorbladeren gaven de plaatjes en 
zangstukjes een eerste indruk van datgene wat de almanak behalve gedichten nog meer 
te bieden had. Misschien dat een enkeling nog een blik wierp op de kalender, al waren 
de niet-literaire almanakken beter toegerust voor de informatie die in dit almanakon-
derdeel te vinden was. Voor degenen die vooral in het literaire aspect geïnteresseerd 
waren, waren er de portretten van de dichters en in latere jaren facsimile’s van hun 
handschriften en hun levensberichten. Deze aspecten komen in dit hoofdstuk aan de 
orde. 
 
5.1 Uiterlijke vormgeving 
“Alle de exemplaren zullen op inlandsch velin papier, met eene nieuwe letter gedrukt, 
en zeer net in onderscheiden banden gebonden of gekartonneerd worden”, kondigde 
Immerzeel in zijn eerste prospectus aan.514 De NMA moest er aantrekkelijk en goed 
verzorgd uitzien wilde hij met succes de concurrentie kunnen aangaan met vooral de 
buitenlandsche almanakken. Immerzeel nam geen risico en koos gerenommeerde 
firma’s voor het drukken van de NMA. De eerste jaargangen werden door de sinds 
1809 – en nog steeds – bestaande Gebroeders Giunta d’Albani in Den Haag ge-
drukt515, vanaf de jaargang 1825 werd het drukwerk voor de NMA geleverd door de in 
1819 opgerichte Amsterdamse firma C.A. Spin. Spin drukte de S&G vanaf de eerste 
jaargang van 1821, het B&Dj vanaf de jaargang 1824. Immerzeel bleef niet achter, al 
meende de geschiedschrijver van de firma C.A. Spin en Zoon er eerlijkheidhalve op te 
moeten wijzen dat hij het principiële verschil met het werk van Giunta d’Albani niet 
zag.516 
   De recensenten betrokken vaak ook het uiterlijk van de NMA in hun oordeel. Dat 
kon negatief zijn als een recensent zich gestoord had aan kromme regels en verschil-
lende lettersoorten517 of vond dat voor een dure almanak het kartonneren en vergul-
den wel wat “keuriger” mocht zijn.518 Positieve commentaren overheersten echter. Zo 
prees de recensent van de AKLB druk, papier en uiterlijk van de jaargang 1834,519 
terwijl de recensent van de REC over de jaargang 1838 vaststelde dat het uiterlijk van 

                                                   
513 Prospectus 1818, zie Bijlage 2. 
514 Prospectus 1818, zie Bijlage 2. 
515 In de jaargangen 1819 en 1821 wordt de naam van de drukker niet vermeld. Met Dongelmans neem ik 
aan dat deze jaargangen ook door Giunta d’Albani gedrukt zijn. (Dongelmans 1992, p. 129). 
516 Enschedé 1919, p. 48. 
517 AmLM 1821, p. 26.  
518 VL 1832, p. 44.  
519 AKLB 1834, p. 42. 
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deze jaar gang weinig of niets te wensen overliet.520 Maar ook al voldeed het uiterlijk 
van deze jaargang, de jaargang die volgde op de NMA 1838 verscheen in een nieuwe 
uitvoering. Het geplaatdrukte omslag was vervangen door een marokijnen band en de 
  

    
   Afb. 5. NMA 1819 met de bijbehorende koker. 
 

almanak werd in een groter formaat geleverd.521 Deze nieuwe uitvoering beviel de 
recensent van De Vriend des Vaderlands (VdV): 
 

Toen de Uitgever besloot het oude weinigbevallige, voor plaatjes 
mingeschikte jaarboekjesformaat te verlaten, deed hij wel, terstond 
dat der Engelsche Annuals aan te nemen, en zijn’ Almanak door nette 
letter, fijn papier en keurig maroquinenband uiterlijk aan te beve-
len.522  

 
Ook andere recensenten zagen de nieuwe uitvoering als een verbetering.523 De recen-
sent van VdV vatte het oordeel aan het eind van zijn bespreking samen: de jaargang 
1839 van de NMA overtreft uiterlijk alle voorgaande.524 Immerzeel zal zeker tevreden 
zijn geweest met het oordeel over de laatste jaargang van de NMA die bij hem ver-
schenen was. 
 

                                                   
520 REC 1837, p. 533. 
521 Het formaat van de NMA werd met ingang van de jaargang 1839 gewijzigd van 11,5 × 9 cm naar 18 × 
11,5 cm. 
522 VdV 1839, p. 100-101. 
523 De Gids 1839 B, p. 51, AKLB 1839, I. p. 26. VL 1839, p. 88. 
524 VdV 1839, p. 102. 
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   Afb. 6. NMA 1838 en 1839. 

 
5.2 De portretten 
Iedere jaargang van de NMA opende met een gegraveerd portret van één of twee 
dichters.525 Op een paar uitzonderingen na hadden zij aan de betreffende jaargang een 
bijdrage geleverd.526 De meeste gravures werden vervaardigd naar tekeningen waar de 
geportretteerde voor geposeerd had, voor andere was gebruikgemaakt van al bestaan-
de afbeeldingen. Het merendeel van de tekeningen werd vervaardigd door Hendrik 
Willem Caspari, na diens dood nam Willem Grebner527 dit werk over. Beiden waren 
gespecialiseerd in het vervaardigen van portretten. Niet alle geportretteerden maakten 
echter gebruik van Immerzeels vaste tekenaar. Zij beschikten dan al over een geschikt 
portret of vonden het gemakkelijker om een hun bekende kunstenaar in de arm te 
nemen. Zo liet de in Zuidbroek woonachtige H.A. Spandaw zijn portret liever door de 
Groningse schilder Wessel Lubbers528 maken dan er voor naar Amsterdam te reizen529 

                                                   
525 Zie voor de lijst van geportretteerde dichters bijlage 6. 
526 Niet iedere geportretteerde leverde een bijdrage. Elias Annes Borger kon in 1822 geen bijdrage meer 
leveren omdat hij al in 1820 was overleden, Jan ten Brink (1837) leverde in 1837 geen gedicht, maar wel 
in 1836 en 1838 terwijl Willem de Clercq (1830) nooit een gedicht leverde. Het portret van de toneelspe-
ler Ward Bingley is in het tekstgedeelte van de NMA 1823 als plaatje bij een gedicht over hem opgeno-
men. Dit portret blijft verder buiten beschouwing. 
527 Willem Grebner (1784-1866). Miniatuurschilder, schilder, graveur (prentmaker), aquarellist en litho-
graaf. Teken- en muziekleraar. (RKD-database RKDartists& geraadpleegd 14-02-2016). 
528 Wessel Lubbers (1755-1834). Pastellist, silhouettist, schilder. (RKD-database RKDartists& geraad-
pleegd 14-02-2016). 
529 Brief van Spandaw aan Immerzeel van 26 januari 1821 (KB 133C11 Spandaw IX). 
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en maakte Jan van Harderwijk Rzn van de gelegenheid gebruik om zich te laten schil-
deren door de Rotterdamse kunstschilder Willem Hendrik Schmidt.530 
   De portretten werden, op drie uitzonderingen na, tot diens overlijden gegraveerd 
door Philippus Velijn die ook veel ander werk voor de NMA geleverd had. De uit-
zonderingen waren de portretten van Feith en Kinker, beide gegraveerd door Jakob 
Ernst Marcus, en het portret van Borger, gegraveerd door Jan Willem Caspari,531 de 
broer van Hendrik Willem. Vanaf 1837 is Velijns leerling Johannes Philippus Lange,532 
Immerzeels vaste graveur voor de portretten.  
   Met het opnemen van dichterportretten in de NMA volgde Immerzeel het voor-
beeld van de Duitse Müsen-Almanach waar tijdens het redacteurschap van Bürger jaar-
lijks het portret van een Duitse dichter in opgenomen werd. Immerzeel kwam met het 
idee en was daarmee Tollens, die hetzelfde plan had, net voor. Immerzeel moest, zo 
stelde Tollens voor, vanzelfsprekend met Feith of Bilderdijk beginnen.533 Daarmee gaf 
hij aan dat de status van een dichter een rol speelde bij de beslissing wie er voor een 
almanakportret in aanmerking kwam. Vanaf het begin was dit concept een succes. In 
zijn prospectus voor de derde jaargang legde Immerzeel uit waarom Feith en Bilder-
dijk de eersten waren en hoe hij zich voorstelde verder te gaan: 
 

Bij het vormen van het ontwerp om, bij het uitgeven van den Mu-
zen-Almanak, tevens eene gallerij te openen van Afbeeldsels van 
Nederlandsche Dichters, moest de keuze voor de beide eerste jaar-
gangen zich als van zelven bepalen tot de Heeren Feith en Bilderdijk. 
Beider uitstekende verdienste, beider arbeidzame levensloop, beider 
roemrijke ouderdom, alles te zamen besliste hier te gebiedend, dan 
dat de uitgever een oogenblik zou hebben kunnen aarzelen; alleen de 
meerdere bejaardheid ven den Heer Feith scheen hier de verpligting 
op te leggen, diens afbeeldsel het eerst te plaatsen.  

 
Toen deze “gelauwerde Nestors” hun beurt gehad hadden moest Immerzeel verder. 
Hij dekte zich bij voorbaat in tegen de bezwaren die er tegen zijn volgende keuzes 
ingebracht zouden kunnen worden. Hij meende 
 

uitdrukkelijk te moeten verklaren: ten eersten, geenszins voornemens 
te zijn, ja, zelfs zich onbevoegd te achten, om door het vroeger of la-
ter plaatsen van Afbeeldingen van Dichters, den meerderen of min-
deren graad hunner verdienste te willen of kunnen aanduiden; en ten 
tweeden, zich ongehouden te rekenen, om in dezen aan eenen meer 
gevorderden ouderdom steeds den voorrang toe te kennen; behalve 

                                                   
530 Willem Hendrik Schmidt (1809-1849). Schilder, aquarellist, lithograaf, tekenleraar en academiedocent. 
(RKD-database RKDartists& geraadpleegd 15-02-2016). 
531 Jan Willem Caspari (1779-1825). Graveur (prentmaker), tekenaar. (RKD-database RKDartists& ge-
raadpleegd 15-02-2016). 
532 Joannes Philippus Lange (1810-1849). Graveur (prentmaker), reproductiegraficus, etser, tekenaar, 
illustrator. (RKD-database RKDartists& geraadpleegd 15-02-2016). 
533 Brief van Tollens aan Immerzeel van 3 januari 1818 (KB 133C11 Tollens 30). 
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ook, dat somtijds toevallige oorzaken aanleiding kunnen geven, dat 
het vervaardigen van eenig Afbeeldsel moet uitgesteld blijven.534  

 
Op basis van deze uitgangspunten selecteerde Immerzeel voor de jaargangen 1821-
1840 34 dichters. Hij begon in de jaargang 1821 meteen met de plaatsing van twee 
dichterportretten per jaargang in plaats van een. Daarmee haalde hij zich wel een extra 
probleem op de hals. Hij moest niet alleen bepalen wie de eer kreeg om in de almanak 
geportretteerd te worden maar als hij twee dichters plaatste moesten die twee ook nog 
eens samen in de almanak willen en wie van de twee moest de eerste plaats krijgen? 
Tollens en Loots waren voor de almanak van 1821 de uitverkoren dichters. Loots 
stelde wel een voorwaarde voor de gezamenlijke plaatsing van hun beider portret: er 
moest een voorbericht in de almanak komen waarin Immerzeel de vriendschapsband 
tussen Loots en Tollens aanvoerde: 
 

om daardoor de gelyktydige plaatsing van onze afbeelding te regt-
vaardigen, opdat men ons niet by in prys verminderde panharingen 
zou vergelyken. Nu weet ik zoo wel alsgy dat er geen voorberigten by 
den Almanak geplaatst worden, en dat het eenigzins een vreemde 
houding zou hebben, daarmede met den derden een aanvang te ma-
ken, waartoe, daarenboven, de stof schraal zou zyn, zoo er althans 
geen andere was dan de opgegevene. Maar my is ingevallen of er ook 
een klein stukje, daarop betrekkelyk, te maken was, hetgeen dan in 
den Almanak zelf zoudt kunnen opgenomen worden, en waarvan gy 
alleen de autheur zoudt kunnen zyn. Vindt gy zoo iets minder ver-
kiezelyk, modificeer dan nog in zoo verre uw resolutie dat gy Loots 
alleen in den volgenden, my in de daaropvolgenden plaatst, want dat 
twee voor een geven, schynt hem hinderlyk,535  

 
Immerzeel kwam aan de bezwaren van Loots tegemoet en liet op de suggestie van 
Tollens de beide portretten voorafgaan door zijn gedichtje  
 

‘Op de afbeeldsels van de Heeren C. Loots en H. Tollens,Cz.’  
 
Geen lofdicht op die twee! – Wat zou het kunnen melden, 
  Dat hun onsterflijk werk op ieder blad niet meldt, 
  En Nederland niet, trotsch, bij de eeretitlen telt, 
Waar ’t, in der volkren pleit, zijn grootheid door doet gelden? 
  Is kunstgevoel, is smaak en eerlof hen gemeen, 
Zag beider reine borst zich ridderlijk versieren 
Met luister, afgestraald van beider dichtlaurieren, 
  En speelt om krans en ster de gloed der vriendschap heen, – 

                                                   
534 Prospectus voor de derde jaargang van de NMA (UVA, BC, Collectie Cahais, boek H, nr. 128). Ook in 
o.a. de ’s-Gravenhaagsche Courant van 17 april 1820. 
535 Brief van Tollens aan Immerzeel van 21 maart 1820 (KB 133C11 Tollens 80). 
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  Bewondring plaatst, teregt, hun beeldtnis dan naast een.536  
 
Toen er eenmaal twee portretten geplaatst waren, kon Immerzeel hier in de komende 
jaren mee verder gaan. Niet opgelost was de vraag wie er na Tollens en Loots aan de 
beurt moesten komen. Immerzeel vroeg er bij Tollens naar en die kwam met enige 
namen waarbij hij toch een zekere rangorde opgaf. Spandaw als eerste, vervolgens 
Immerzeel zelf – maar die zou dat uit bescheidenheid misschien niet willen –, De 
Kruijff, Schenk, en – in het oog van sommigen – de gebroeders Klijn. Voor het ko-
mende jaar stelde Tollens Spandaw en De Kruijff voor 
 

en zoo gy meer vertrouwen op het leven van den stevigen Friesch 
dan op dat van den bouwvalligen Leydenaar stelt, dat ge dan maar de 
laatste moest laten voorgaan.537  

 
Spandaw kreeg zijn portret maar De Kruijff viel af. De laatstgenoemde was alleen nog 
maar ‘bouwvallig’ en de Leidse hoogleraar Elias Annes Borger die al voordat zijn eer-
ste bijdrage in de NMA voor 1821 verschenen was het tijdelijke met het eeuwige ver-
wisseld had, kreeg de voorrang. Borger was bij zijn overlijden in oktober 1820 nog 
maar 36 jaar oud, zijn vrouw was een paar maanden eerder samen met haar pasgebo-
ren kind in het kraambed gestorven. Borger was daardoor voor de tweede keer we-
duwnaar geworden, zijn eerste vrouw had vijf jaar eerder haar kraambed ook al niet 
overleefd. Hij uitte zijn verdriet in het gedicht ‘Aan den Rhijn in de Lente van het Jaar 
1820’, zijn bijdrage voor NMA voor 1821, dat eindigde:  
   
  Noem’ hij deze aarde een hof van Eden, 
   Wie altijd mogt op rozen gaan: 
  Ik wensch geen’ stap terug te treden 
   Op de afgelegde levensbaan. 
  Ik reken ieder’ dag gewonnen, 
   Met moeite en tranen doorgesloofd. 
   God dank, mij draaiden boven ’t hoofd 
  Reeds meer dan vijf en dertig zonnen! 
   De tijd rolt, als dees bergstroom, voort. 
  Druk zacht mijn dooden, lijkgesteente! 
  En dek ook eerlang mijn gebeente, 
   Bij ’t overschot, dat mij behoort.538  
 
De dood van Borger maakte veel indruk539 en de opname van zijn portret was een 
begrijpelijke keus. Rhijnvis Feith die al eerder belangstelling toonde voor de verkoop-
resultaten van de Muzen-Almanak vond de plaatsing van een portret van Borger “een 

                                                   
536 NMA 1821, geen paginanummer.  
537 Brief van Tollens aan Immerzeel van 8 januari 1821 (KB 133C11 Tollens 118). 
538 Slotstrofe van ‘Aan den Rhijn in de Lente van het Jaar 1820’ in de NMA 1821, p. 204. 
539 Zie hiervoor Van Zonneveld 1983, p. 474. 
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uitmuntend idé en zal dien Alm[anak] zeer sterk doen verkoopen […]”.540 Jan de 
Kruijff, de ‘bouwvallige’ vriend van Feith overleed op 24 december 1821, 68 jaar oud. 
Hij kreeg echter geen portret meer, ook al had zijn gedicht op het overlijden van zijn 
echtgenote Tollens de tranen in de ogen gebracht.541  
   Jaren later, in 1832, kwam Tollens nog eens met een – nu ongevraagd – lijstje van 
“poëeten” die hem voor portretten in de Muzenalmanak invielen: 
 

 Da Costa. Zoo het mogelijk was, hem over te halen. 
 Westerman, die het toch wezelyk ook wel verdiende. 
 van den Broek,542 die méér poëet is dan zeven V.d.Hoops. 
 van Halmael.543 
 Siffle544 
 Gisius Nanning.545 
 van Pellekom.546 Hebt gy zyn bedevaart naar het graf zyner 
  vrouw wel eens gelezen? 
 Beelo.547 
 Luloffs. 
 P. Moens 
By deze allen is er niet één, die het niet boven Heije zou verdie-
nen.548  

 
Jan Pieter Heije debuteerde in de NMA van 1831, hij leverde acht jaar lang één of 
meer bijdragen, twee keer zelfs met muziek, maar een portret heeft hij nooit gekregen. 
Hetzelfde geldt voor het grootste deel van Tollens’ overige portretkandidaten. Alleen 
Van Pellecom (in 1835) en Sifflé (in 1836) zijn met hun portret in de NMA terechtge-
komen. Opmerkelijk is dat Tollens ook de naam opgaf van Marten Westerman, een 
dichter die alleen aan de eerste jaargang van de NMA een bijdrage leverde en uitgever 
was geweest van een concurrerende literaire almanak.549 Voor Tollens hoefde opname 
in de galerij kennelijk niet beperkt te blijven tot medewerkers aan de NMA.550 Twee 

                                                   
540 Brief van R. Feith aan Immerzeel van 20 december 1820 (KB 133C11 R. Feith XV). 
541 Honings 2012, p. 8. 
542 Lambregt van den Broek (1805-1863). Pakhuisknecht, later werkzaam op een handelskantoor. Vanaf 
1845 leefde hij van zijn pen. (NVlA, p. 109). 
543 Arent van Halmael (1788-1850). Auditeur-militair. (BWNZL, p. 315). 
544 Alexander François Sifflé (1801-1872). Advocaat, later notaris te Vlissingen. (BWNZL, p. 719). 
545 Frederik Petrus Gisius Nanning (1798-1832). Leraar aan onderwijsinstellingen voor militairen. 
(BWNZL, p. 540). 
546 Abraham Nicolaas van Pellecom (1780-1849). Predikant. (BWNZL, p. 600). 
547 Adrianus Beeloo (1798-1878). Ambtenaar, daarna Onder-Bibliothecaris bij de Koninklijke Bibliotheek, 
lector aan het Marine-Instituut te Medemblik en ten slotte Inspecteur van het Lager Onderwijs in Noord-
Holland. (BWNZL, p. 42-43). 
548 Brief van Tollens aan Immerzeel van 17 december 1832 (KB 133C11 Tollens 224). Erg nauwkeurig is 
Tollens niet met het spellen van de namen van zijn collega-dichters. 
549 Westerman publiceerde van 1818 tot 1823 de B&D en van 1824 tot 1826 het B&Dj. 
550 Al eerder was het portret van een dichter die nooit een gedicht in de NMA gepubliceerd had in de 
eregalerij opgenomen: Willem de Clercq in de NMA voor 1830. De Clercq (1795-1844) was een begaafd 
improvisator op dichtmaat, van zijn gedichten zijn er maar weinige in druk verschenen. (Levensberichten 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1844, p. 18). 
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van de door Tollens opgevoerde dichters, Beeloo en Da Costa kregen uiteindelijk wel 
een portret in de eregalerij maar toen had Immerzeel het redacteurschap al neergelegd. 
Da Costa, die sinds 1824 geen bijdrage meer aan de NMA geleverd had, was door 
Immerzeel in 1829 wel om zijn portret gevraagd. Da Costa voelde er echter niets voor, 
hij stuurde geen gedichten en hij wilde geen portret. De weinige gedichten die hij 
maakte waren, zo meende hij, niet geschikt voor de NMA en over zijn portret schreef 
hij aan Immerzeel: 
 

Ik ben er niet op gesteld, om my buiten plicht of noodzaak, 
eenigzins te vertonen; en waarlijk […] wat belang kan het publiek in 
myn afbeeldsel stellen, zoo niet wellicht dat eener vluchtige (ik zoude 
niet durven zeggen, zeer goedwillige) nieuwsgierigheid aan welke ik 
geene vrijheid vinde te voldoen?551  

 
Het portret van Immerzeel, zelf ook dichter, zou in de dichtersgalerij niet misstaan 
hebben maar hij kon zichzelf die eer natuurlijk niet toekennen. Een aansporing in 
dichtvorm van Spandaw was de aanleiding toch zijn eigen portret in de NMA op te 
nemen. Om die aansporing geloofwaardig te maken nam Immerzeel het gedicht als 
facsimile op in de NMA 1833. Immerzeel kwam in de jaargang 1834 aan de wens van 
Spandaw tegemoet, niet zonder van zichzelf in een begeleidend gedicht vastgesteld te 
hebben dat hij nog niet aan de beurt was.552  
  De selectie van de te portretteren dichters was voor Immerzeel waarschijnlijk ieder 
jaar opnieuw een probleem. In 1836 was het de in de jaargang 1835 geportretteerde 
Van Pellecom die met suggesties kwam. In de jaargangen 1835 en 1836 had Immer-
zeel in plaats van twee portretten er slechts één geplaatst en dat terwijl er genoeg keus 
was. Teveel zelfs, zoals Van Pellecom aannam. Het was hem niet onverschillig wie er 
gekozen werd nu hij zelf in de eregalerij was opgenomen en hij stuurde een kandida-
tenlijstje: 
 

Laat ik eens eene nominatie voor U maken om uit te kiezen: b.v. J. 
Bosscha, Brester,553 J. ten Brink, Da Costa, Engelen,554 P.R. Feith, 
Storm van ’s Gravensande, van Halmael, J. van Harderwyk,555 Arie 
de Jong,556 Kisselius, van Enst Koning,557 V. Loosjes,558 Lulofs, Jan 
Schouten, IJntema, Bogaers, Brand van Cabauw559 […]. Jammer dat 

                                                   
551 Brief van Da Costa aan Immerzeel van 10 januari 1829 (KB 133C11 Da Costa XIV). Later heeft hij 
zijn bezwaren opzijgezet. Zijn portret is opgenomen in de NMA voor 1843 en inmiddels heeft hij dan 
ook weer enkele bijdragen aan de NMA en aan de Aurora geleverd. 
552 J. Immerzeel, junior ‘Aan den heer Mr. H.A. Spandaw’. In NMA 1834, p. [1]-2. Zie voor dit portret  
afb. 2, p. 52. 
553 Jan Brester Albertsz. (1805-1862). Koopman. (BWNZL, p. 113). 
554 Adriaan Walraven Engelen (1804-1890). Rector op een kostschool. (NVlA, p. 194). 
555 Jan van Harderwijk [Reinierszoon] (1798-1858). Handelaar in koffie en thee. (BWNZL, p. 319). 
556 Arie de Jong [Gtz]: niet gevonden. 
557 Gerrit van Enst Koning (1794-1853). Ambtenaar. (BWNZL, p. 435-436). 
558 Vincent Loosjes (1786-1841). Boekhandelaar. (BWNZL, p. 478). 
559 Jean Brand, heer van Langerak en Cabauw (1785-1847). Advocaat en vervolgens werkzaam bij de 
rechterlijke macht. (BWNZL, p. 107). 
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van Dam van Isselt560 nooit iets in Uw jaarboekje geleverd heeft! 
Diens portret zou den almanak goed doen; en hy is op zulke soort 
van dingen nogal gezet. Indien uwe verlegenheid nog voortduurt, en 
ge volstrekt geen raad weet, wilt ge dan dat ik eens naspoor, waar hy 
zich thans op de wereld bevindt, en hem eens opstoot om wat voor 
den Almanak en om een portret.561  
                   

  
 Afb. 7. Facsimile van het gedicht waarin H.A. Spandaw Immerzeel aan-
 spoort ook zijn eigen portret in de NMA op te nemen (NMA 1833). 

 

                                                   
560 Edmond Willem van Dam van Isselt (1796-1860). Militair tijdens de Tiendaagse Veldtocht. Lid van de 
Tweede Kamer.(BWNZL, p. 187). 
561 Brief van Van Pellecom aan Immerzeel van 7 mei 1836 (KB 133C11 Van Pellecom XXX). 
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Immerzeel ging in op de laatste suggestie. Van Dam van Isselt leverde voor de jaar-
gang 1837 een gedicht, in 1838 deed hij dat opnieuw en hij kreeg zijn portret. Daarna 
eindigde meteen zijn medewerking aan de NMA. Voor 1837 had Immerzeel Jan ten 
Brink gekozen, die kwam ook voor op Van Pellecoms lijstje. Behalve Jan van Harder-
wijk Rzn die nog tot 1840 zou moeten wachten heeft geen van de overige genomi-
neerden onder Immerzeels redacteurschap de galerij gehaald.  
   Wanneer Immerzeel zijn keus bepaald had viel de reactie van de uitverkorene soms 
tegen. D.J. van Lennep, de vader van Jacob, had geen Nederlandstalige gedichten 
beschikbaar en hij stelde ook zijn door Hodges562 geschilderde portret niet beschik-
baar.563 Vrouwe Bilderdijk weigerde mee te werken omdat, zoals haar echtgenoot liet 
weten, “het geen vrouw voegt, haar afbeelding te doen uitgaan.”564 In 1829 probeerde 
Immerzeel het opnieuw maar ook toen kreeg hij nul op het rekest: 
 

Een pourtrait van mijne wederhelft? – Zy heeft zich vast in het 
hoofd gezet, dat zoo iets tegen den eersten plicht eener vrouw (de 
zedigheid) aandruischt; en het beginsel is te edelaartig om haar daar 
in te weêrstreven.565  

 
De dood van Vrouwe Bilderdijk leek nieuwe kansen te scheppen. Vijf weken na haar 
overlijden op 16 april 1830 stuurde Immerzeel Bilderdijk al een tekening waarnaar 
haar portret gegraveerd zou kunnen worden.566 Bilderdijk reageerde furieus: 
 

Welk een naar, zielloos, en onbeteekenend, wezenloos en nietig tro-
nietjen zendt gy my daar om eene vrouw te beteekenen, die louter 
genie, verheven ernst, en Engelengodsvrucht was. Neen, dit gaat in ’t 
geheel niet aan. […] Neen, geene zulke ontheiliging! Weg daar meê! – 
Die de goede, de zedige, de in alles beminnelijke vrouw gekend 
heeft, moet zulk eene heiligschennis verfoeien. – Vaarwel!567  

 
Geen portret dus van Vrouwe Bilderdijk, haar echtgenoot respecteerde haar wens.568 
Ook andere dichters wilden niet in de eregalerij opgenomen worden. We hebben al 

                                                   
562 Charles Howard Hodges (1764-1837). Prentkunstenaar, reproductiegraficus, graveur (prentmaker), 
pastellist, schilder. (RKD-database RKDartists& geraadpleegd 15-02-2016). 
563 Brief van D.J. van Lennep aan Immerzeel van 13 maart 1826 (KB 133C11 D.J. van Lennep 1). 
564 Brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 19 september 1819. (KB 133C11 Bilderdijk 109). 
565 Brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 15 januari 1829 (KB 133C11 Bilderdijk 242). 
566 Geerts beschrijft een portret van Vrouwe Bilderdijk dat met een levensbericht door Carbasius in de 
NMA 1831 zou zijn opgenomen. Het zou om hetzelfde portret gaan dat in de S&G voor 1835 is ge-
plaatst. (Geerts 1994, p. 81). In de NMA is echter nooit een portret van Vrouwe Bilderdijk opgenomen. 
Haar levensbericht in de NMA 1831 is niet ondertekend maar is vrijwel zeker niet van de hand van Car-
basius. Hij heeft zijn stukje over Vrouwe Bilderdijk verbrand en laat Immerzeel weten dat hij geen nieuw 
stukje zal schrijven. (brief van Carbasius aan Immerzeel van 13 oktober 1830 (KB 133C11 Carbasius III). 
567 Brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 22 mei 1830 (KB 133C11 Bilderdijk 244). Een portret van 
Vrouwe Bilderdijk zal pas na Bilderdijks eigen dood in de S&G voor 1835 worden opgenomen.  
568 Immerzeel had niet veel keus als hij het portret van een dichteres had willen opnemen, aan de NMA 
werkten behalve vrouwe Bilderdijk maar weinig dichteressen mee: Johanna Constantia Cleve (1822 en 
postuum 1825), Maria Doolaeghe (1838) en Petronella Moens (18 jaargangen tussen 1821 en 1840). De 
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gezien dat de door Tollens opgevoerde Da Costa weigerde zijn portret ter beschikking 
te stellen maar hij was niet de enige. Ook niet alle door Van Pellecom genomineerde 
dichters stelden prijs op opname in de eregalerij. Adriaan Bogaers had al in 1835 laten 
weten het aanbod van Immerzeel niet te kunnen aannemen: 
 

Om die onderscheiding te verdienen, moet men wat meer gedaan 
hebben. Al wat naar aanmatiging zweemt, haat ik. Als een blijk van 
vriendschap zal ik het beschouwen, indien Gij geen poging doet om 
mij van dit myn besluit, (dat trouwens vast staat) af te brengen.569  

 
Immerzeel zette de vriendschap op het spel. Hoewel voor de jaargang 1838 Van Dam 
van Isselt en Nicolaas Beets hun portret al aan Immerzeel toegezegd hadden, pro-
beerde hij het in augustus 1837 opnieuw. Bogaers bleef beleefd: 
 

Wat uw vernieuwde, vriendelijke aanvrage van mijn portrait voor uw 
Almanak belangt, zoo verklaar ik rondborstig, dat ik, hoe langer hoe 
minder, lust gevoel om het te geven. Hierover moeten wij maar niet 
meer spreken en toch goede vrienden blijven.570   

  
Bogaers voelde zich niet goed genoeg om in de portretgalerij opgenomen te worden 
en hetzelfde gold voor Van Halmael die zich impliciet ongeschikt voor deze eer voelt: 
 

Wijders betuig ik U mijne erkentenis voor de mij toegedachte eer, 
doch daar ik vastelijk besloten heb, dat mijne afbeelding nimmer, ten 
minste nimmer met mijne voorkennis en toelating zal gegraveerd 
worden, moet ik die van de hand wijzen, en den kwaadwilligen Re-
censenten geene wapenen tegen mij in de hand gegeven.571  

 
Jan Frans Willems had Wap het verzoek om een portret voor de BMA geweigerd en 
weigerde het Immerzeel voor de NMA ook. Hij zag er de noodzaak en het nut niet 
van in en liet dat in niet mis te verstane bewoordingen weten: 
  

Al hadde ik ook de verdiensten van een’ Bilderdyk , ik zou er my niet 
toe preteren. Dat Beatificeren van nog levende (soms niet zeer uit-
stekende) persoonen, schynt by de protestanten thans een behoefte 
te zyn geworden – die de vereering van heiligen by de Roomschen 
ruim zoo goed als vervangt. Men moest nu nog, by het in druk geven 
van dichtbundels (gelyk inde 18 eeuw) er nog een deel lofdichten op 
de geportretteerden by doen. Ik weet wel dat Gy niet beter doen 

                                                                                                                                 
laatstgenoemde zou op grond van haar veeljarige medewerking voor een portret in aanmerking kunnen 
zijn gekomen maar werd tevergeefs door Tollens voorgedragen (brief van Tollens aan Immerzeel van 17 
december 1832 (KB 133C11 Tollens 224). 
569 Brief van Bogaers aan Immerzeel van 19 mei 1835 (KB 133C11 Bogaers II ). 
570 Brief van Bogaers aan Immerzeel van 15 augustus 1837 (KB 133C11 Bogaers V). 
571 Brief van Van Halmael aan Immerzeel van 26 juli 1835 (KB 133C11 Van Halmael V). 
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kunt dan den smaak uwer landgenooten en den weg van uwe eigene 
belangen te volgen.572   

 
Da Costa wilde zich dan misschien niet blootstellen aan de vluchtige nieuwsgierigheid 
van het publiek, Bogaers kon een hekel hebben aan alles wat naar aanmatiging zweemt 
en Willems mocht zich storen aan de zaligverklaring van levende personen, de meeste 
dichters beschouwden het toch als een eer om gevraagd te worden hun portret te 
leveren voor de NMA. Daar moesten zij soms wel jaren op wachten en het kon voor 
de wachtenden wel eens bitter zijn als een medewerker al snel nadat hij zijn eerste 
bijdragen aan de NMA geleverd had een portret kreeg (fig. 11). 
 

 
Fig. 11. ‘Wachtjaren’ voor het opnemen van een portret in de NMA na plaatsing van de eerste bijdrage.  

 
Jan van Harderwijk Rzn, vanaf de derde jaargang een trouw medewerker, had het daar 
moeilijk mee maar hij was een echte doorzetter. Hij begon in 1832 belangstellend bij 
Immerzeel te informeren naar de namen van degenen die in de komende almanak 
geportretteerd zouden worden.573 In 1833 en 1834 informeerde hij daar weer naar, 
maar in 1834 voegde hij er wel de vraag aan toe of de oudere medewerkers nog wel 
aan de beurt zouden komen.574 Ook in 1835 en 1836 herhaalde hij zijn vraag.575 Uit-
eindelijk kwam eind 1837 het hoge woord eruit: 
 

De aangezigten van knappe, maar toch laat aangekomen werklieden, 
zie ik zullen in den Poetischen hof prijken. Niet, vriend, om die eer, 
maar voor myne famillie zoude het wel aardig zyn, als myn bakkes, 
indien het niet te lelyk ware, ook eens een plaatsje had. Ik heb toch 
in Uw jaarboekje ook nog al mede gedaan en het komt niet van my 
zelven, als wel van anderen: “Sta jij er nog niet in?”576  

                                                   
572 Brief van J.F. Willems aan Immerzeel van 20 juli 1828 (KB 133C11 Willems 47). 
573 Brieven van J. van Harderwijk Rzn aan Immerzeel van 27 juni, 21 juli, 2 en 31 augustus en 8 septem-
ber 1832 (KB 133C11 J. van Harderwijk 33-35, 38 en 39). 
574 Idem ongedateerd [1833], 9 augustus 1833, 13 juni en 26 december 1834 (KB 133C11 J. van Harder-
wijk 53 en 50, 54 en 56). 
575 Idem 8 juli en 3 september 1836 en 12 juli 1837 (KB 133C11 J. van Harderwijk 61, 62 en 66). 
576 Idem 4 november 1837 (KB 133C11 J. van Harderwijk 67). 
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        Afb. 8. Portret van Jan van Harderwijk in de NMA 1840: “een zuurmuil, zonder  
 geest en leven”. 
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Die anderen werden echter teleurgesteld, Jan van Harderwijk stond er in de jaargang 
1838 nog niet in. Hij was gepasseerd door Beets en Van Dam van Isselt, een ‘melk-
baard’577 en een oudere dichter die pas in de jaargang 1837 voor het eerst in de NMA 
publiceerde. Van Harderwijk probeerde het opnieuw: 
 

Gul moet ik U nu toch eens iets zeggen. Geloof mij, waarachtig, dat 
ik het met geen hoogmoed, eigenliefde, of verwaandheid schryf: we-
der dit jaar, bij het uitkomen van den Almanak, hoorde ik mij, bij 
vernieuwing van vrienden, – neen slechts van bekenden, toevoegen: 
“Hoe, gij er nog niet in!”  

 
Met zijn langdurige staat van dienst bij de NMA – hij werkte al vanaf 1821 mee – en 
zijn bekendheid in niet alleen letterkundige kringen meende Van Harderwijk niet ‘de 
achterste in de rij’ te zijn.578 Immerzeel gaf toe. In de jaargang 1840, de laatste jaargang 
waarover hij de redactie voerde, gaf hij Van Harderwijk een plaats in de eregalerij. 
Toen hij zijn portret onder ogen kreeg was Van Harderwijk echter diep ongelukkig. 
Het portret was mislukt. Het was iemand anders: 
 

Een zuurmuil, zonder geest en leven. Ik bid u, laat het er zóó niet in 
komen. (…) Gij kent mij immers te goed van aangezigt, dan dat gij 
zelf hieruit den ouden Rott[erdamschen] vriend hieruit kennen 
zoudt.579  

 
Van Harderwijk was niet de eerste die zich over de gebrekkige gelijkenis van de por-
tretten beklaagde. Feith was in 1820 niet alleen ontevreden over zijn eigen portret 
maar ook over dat van Bilderdijk: “Ik kon hem er uit kennen, maar meer ook niet.”580 
Van Hall wilde zelfs graag de onkosten dragen voor de vervanging van zijn niet gelij-
kende portret.581  Tollens kon niet nalaten commentaar te leveren op de portretten van 
Van der Hoop en Van Lennep in de NMA 1831: 
 

Men wil hier, dat van der Hoop volstrekt niet gelykt en ten minste 
tien jaren te oud is. Dat dunkt my ook. Evenwel lijkt Van Lennep 
nog oneindig minder en is tien jaren te jong. Ik weet niet, of gy hem 
kent, maar uit dat modest, zacht en fatzoenlyk gezigtje, zult gy den 
vurigen, eenigzins woesten wildeman, die uiterlyk in alles het tegen-
deel van zyn Vader is, niet leeren kennen.582  

                                                   
577 Van Pellecom over Beets in een brief aan Immerzeel van 19 april 1837 (KB 133C11 Van Pellecom 
XXXVII). Van Pellecom vermoedde dat Immerzeel het portret van Beets niet uit vrije wil geplaatst had. 
(Welsink 2012, p. 225). 
578 Brief van Van Harderwijk aan Immerzeel van 30 december 1838 (KB 133C11 J. van Harderwijk 75). 
579 Brief van Van Harderwijk aan Immerzeel van 4 oktober 1839 (KB 133C11 J. van Harderwijk 66). Zie 
voor Jan van Harderwijk en zijn portret ook Eijssens 1993b. 
580 Brief van Feith aan Immerzeel van 12 december 1819 (KB 133C11 R. Feith IX). 
581 Brief van Van Hall aan Immerzeel van 13 januari 1827 (KB 133C11 Van Hall IX). 
582 Brief van Tollens aan Immerzeel van 6 december 1831 (KB 133C11 Tollens 217). 
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       Afb. 9. Portret van Jacob van Lennep in de NMA 1831: “zacht en fatzoenlyk gezichtje”. 
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Recensies in de algemeen-culturele tijdschriften gaven doorgaans slechts een opper-
vlakkig commentaar op de portretten. Ze waren goed getekend, wel gegraveerd, goed 
gelijkend of juist niet gelijkend.583 De recensent van het LMWKS schreef relativerend 
over deze meningsverschillen: 

 
Het portretteren is een ondankbare arbeid. Nagenoeg nooit komen 
de meeningen omtrent de gelijkenis van eenig afbeeldsel overeen. En 
in het algemeen is de afgebeelde zelf wel de onbevoegdste, om oor-
deel te vellen.584  
 

Werd er doorgaans wel geoordeeld over de gelijkenis van de portretten, uitspraken 
over de keus van de geportretteerden zijn minder talrijk. Immerzeel zelf had in 1828 al 
eens verantwoording afgelegd voor zijn keuzes maar hij vermeed daarbij selectiecrite-
ria te noemen. Hij had echter een ‘vrij volledige dichtergalerij’ voor ogen waarmee hij 
impliceerde al een keus te hebben gemaakt welke dichters belangrijk genoeg waren om 
met een portret in de NMA opgenomen te worden. Een waardeoordeel over hun 
dichterlijke kwaliteiten was dit echter niet:  
 

Ik heb mij nimmer opgeworpen tot keurmeester hunner verdienste 
― niets zou mij minder passen; integendeel heb ik meer dan eens 
openlijk betuigd, dat ik, door het vroeger of later plaatsen van het 
portret van dezen of genen dichter, niet wilde geacht worden, den 
graad hunner meerdere of mindere dichterlijke bekwaamheid te wil-
len aanduiden. Toevallige omstandigheden, van mij onafhankelijk, 
hebben reeds meermalen oorzaak geweest, dat ik sommige portretten 
later heb geplaatst, dan mijn oogmerk was geweest, en sommige an-
deren, tot mijn leedwezen, nog in het geheel niet heb kunnen plaat-
sen; doch ik heb alle hoop, dat ik binnen weinige jaren, (blijft mij le-
ven en lust), de gallerij onzer Dichters vrij volledig zal kunnen ma-
ken.585  

 
Geen selectiecriteria, de keus was al gemaakt, alleen de omstandigheden om die keus 
te realiseren had Immerzeel niet in de hand. In de tijdschriften kwam dit onderwerp 
maar een enkele keer aan de orde. De recensent van Argus (Rotterdam)586 wist in 1829 

                                                   
583 Het portret van Robidé van der Aa in de NMA 1833 komt er in de AKLB slecht vanaf (AKLB 1833, 
p. 171), de recensent van het LMWKS ziet echter een sprekende gelijkenis (LMWKS 1833, I, p. 173). 
584 LMWKS 1833, I, p. 174. 
585 Apollo 1828, nr. 12 (19 feb. 1828), Bijvoegsel, p. 2. Immerzeel ontzenuwt hier ook de suggestie van de 
uitgever van de BMA in een advertentie in o.a. de RC van 2 februari 1828 dat hij van plan zou zijn de 
galerij in de NMA te sluiten. 
586 In Brussel verscheen van 14 september 1825 tot 27 december 1826 De Argus, in Rotterdam volgde 
Argus op 24 augustus 1828 Apollo op. Argus hield het vol tot 24 mei 1829. (Zie ook Mathijsen 2004, p. 
106-108). Ik onderscheid de sterk op elkaar lijkende titels door de plaats van verschijnen tussen haakjes 
aan de naam toe te voegen.  
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wel welke dichters een portret verdienden. Hij was er inmiddels mee bekend dat het 
portret van de ‘als Letterkundige en Improviserend Dichter teregt beroemden Willem 
de Clercq’ in de jaargang 1830 zou worden opgenomen. De naam van de tweede ge-
portretteerde kende men echter nog niet: 
 

doch het beschaafd Publiek hoopt gewis gelauwerde Dichters, als 
WILLEMS, SIMONS, en VAN SOMEREN587, in afbeelding, te mo-
gen kennen. DA COSTA en VAN LENNEP zullen ook wel niet 
achterlijk kunnen blijven. Dergelijke mannen van Naam en Talenten 
moedwillig te verzuimen, of achter de bank te schuiven, om er de 
IJMTEMA’s [sic], BARBAZSEN enzv. voor in de plaats te stellen, 
ware onvergeeflijk, en is van de Onpartijdigheid, Goeden Smaak en 
onafhankelijkheid van den Heer IMMERZEEL, niet te verwachten.588  

 
Ook de recensent in de REC had wel suggesties. Hij accepteerde kennelijk Immerzeels 
verdediging uit februari 1828 en nam aan dat de volgorde van de plaatsing van de 
dichterportretten geen bepaalde waardering en rangorde betekende. Naar zijn mening 
waren er echter wel dichters die al eerder een plaatsje verdiend hadden: Lulofs en 
Simons. Het opnemen van twee portretten per jaar vond hij geen gelukkige keuze. Als 
de NMA nog zoveel jaren zou blijven bestaan als de recensent hem toewenste zou er 
wel eens een tekort aan portretkandidaten kunnen ontstaan. “Het aantal der ware 
Dichters groeit niet zo spoedig aan”.589 Beets was misschien zo’n ware dichter maar in 
de VdV vond de recensent de plaatsing van diens portret wat prematuur: 
 

Wij erkennen gaarne dat dien jongeling groote talenten zijn ten deel 
gevallen, dat hij veel aanleg heeft om een bekwaam dichter te wor-
den, maar zien altijd huiverend tegen zulke vroegtijdige eerbetoonin-
gen op; zoo menig een deden ze duizelen, en beletteden zij zich tot 
die hoogte te verheffen, waarvoor zij door de natuur als verordend 
schenen.590  

 
Het hierboven al genoemde streven van Immerzeel naar een vrij volledige dichtergale-
rij geeft, zoals gezegd, de indruk dat hij wist welke dichters van belang waren. Iedere 
dichter, oud of jong, kon aan de NMA een bijdrage leveren – en velen hebben dit ook 
gedaan – maar niet iedere medewerker kreeg een portret. Dat moest verdiend worden, 
ook al gaf Immerzeel niet aan op welke manier. Immerzeels dichtergalerij deed de 
recensent van de VL kennelijk denken aan het Pan-poëticon Batavum, een door de 
Leidse schilder Arnoud van Halen aangelegde verzameling portretten van zeventien-

                                                   
587 Reyer Hendrik van Someren (1787-1851). Fabrikant en vanaf 1837 burgemeester van Kralingen. 
(BWNZL, p. 740-741). 
588 Argus (Rotterdam) nr. 39, 17 mei 1829, p. 312. Van Lennep en Van Someren kregen in resp. 1832 en 
1834 hun portret. Willems en Da Costa - zoals we al eerder zagen - wilden geen portret, Simons, IJntema 
en Barbaz kregen er geen.  
589 REC 1832, I. p. 550. Portretten van Lulofs en Simons zijn niet in de NMA opgenomen. 
590 VdV 1838, p. 185. 
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de- en achttiende-eeuwse dichters.591 Hij had ooit de hoop dat de NMA zou uitgroeien 
tot een Pan Poëticon Belg[icum], maar die hoop had deze recensent opgegeven.592                          
Toch had Immerzeel zijn geportretteerden niet slecht gekozen. Vastgesteld kan wor-
den dat 29 van de 34 geportretteerden in de jaren 1819-1840 meer dan gemiddeld in 
de algemeen-culturele tijdschriften voorkwamen.593 In het kader van deze studie heb-
ben zij daarmee de status van ‘voornaam dichter’ verkregen. De resterende vijf kwa-
men minder vaak in deze tijdschriften voor, zij moeten zich hier met de status van 
bekend dichter tevreden stellen.594 Immerzeels wens om in de NMA een vrij volledige 
dichtergalerij te presenteren was onuitvoerbaar, er waren teveel dichters van enig for-
maat.595 Dankzij de NMA zijn wij nu echter wel in het bezit van 34 portretten van 
dichters uit de eerste helft van de negentiende eeuw.596 
 
5.3 De titelpagina 
Ieder jaar verscheen de NMA met een nieuw gegraveerd vignet op de titelpagina. De 
NMA was hierin uniek, de meeste concurrerende literaire almanakken hadden of geen 
of ieder jaar hetzelfde vignet.597 Voor het ontwerp voor de eerste jaargang had Im-
merzeel Willem Bilderdijk op het oog maar die zag geen kans er een te leveren.598 Hij 
ontwierp daarom zelf een vignet dat hij door Bendorp liet tekenen en graveren. Ook 
voor de jaargangen 1825, 1833 en 1838 ontwierp Immerzeel de titelvignetten zelf. 
Bendorp bleef in de volgende jaren met enige regelmaat een rol spelen bij het ontwer-
pen en graveren van de titelvignetten. Velijn zien we hier als graveur van vijf titelvig-
netten terug. Bendorp, die er tien graveerde, en Velijn namen gezamenlijk bijna twee 
derde van het aantal gravures voor het titelvignet voor hun rekening.  
   In de recensies werd nauwelijks aandacht besteed aan de titelvignetten. Wanneer ze 
aan de orde kwamen was dat veelal wanneer er aandacht werd besteed aan de uiterlijke  

                                                   
591 Lambertus Bidloo (1638-1724) schreef een in 1720 verschenen toelichting op rijm bij de collectie. Van 
Halen (1673-1732) bewaarde de door hem nageschilderde portretten in een speciaal daartoe vervaardigde 
kast. De kast overleefde de Leidse kruitramp van 1807 niet, een aantal portretten bleef gespaard en kwam 
onder andere in het Rijksmuseum terecht.  
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken?q=arnoud%20van%20halen&p=4&ps=12&ii=4  (geraadpleegd 
13 maart 2016). 
592 VL 1834, I, p. 44 Belgica is een op Caesars De Bello Gallico terug te voeren benaming voor het gebied 
ten noorden van Frankrijk die sinds de Renaissance gebruikt werd om het grondgebied van de gezamen-
lijke Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden aan te duiden.  
593 Niet alleen in de tijdschriften spelen zij een belangrijke rol. Op Hendrik Meijer Jr. en A.N. van Pelle-
com na zijn alle geportretteerden lid geweest van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, een 
lidmaatschap waaraan een zekere status ontleend kan worden. (Bijdragen 1867). 
594 Deze in de tijdschriften minder dan gemiddeld voorkomende geportretteerde dichters zijn Willem de 
Clercq, J.P. Hasebroek, J. Kinker, H. Meijer Jr. en A.C. Schenk. 
595 In de periode 1819-1840 hebben in deze studie 124 dichters de status voornaam dichter verkregen, 
466 dichters zijn alleen maar ‘bekend’ (zie bijlage 11). 
596 De eregalerij werd tot in de laatste jaargang van de NMA (1847) en in de opvolgende VMN voortgezet 
tot en met de jaargang 1861. AUR nam een aantal dichterportretten op in de jaargangen 1852-1868. 
597 Het dichtst in de buurt komt de S&G. In de jaren 1821-1840 kent deze almanak negen verschillende 
vignetten. Ieder vignet wordt twee achtereenvolgende jaren gebruikt met uitzondering van het voor de 
jaargang 1825 gebruikte vignet, dat houdt het ook de drie volgende jaargangen vol. De BMA gebruikt 
ieder jaar hetzelfde vignet. 
598 Brieven van W. Bilderdijk aan Immerzeel van 6 en 24 januari 1818 (KB 133C11 Bilderdijk 72 en 75. 
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   Afb. 10. Titelpagina voor de NMA 1819. 

 

                
    
   Afb. 11. Titelpagina NMA 1827 “dronken bacchant”. 
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vormgeving of aan de kwaliteit van de gravures. Dergelijke uitspraken waren dan vrij 
wel altijd positief, al ergerde de recensent van het Algemeen Letterlievend Maandschrift 
(ALM) zich eraan dat het vignet voor de jaargang 1821 door een Fransman599 gete-
kend was. Het vignet voor de jaargang 1827 van de NMA moest het in het ALM in 
een verder lovende bespreking eveneens ontgelden: 
 

Het titelvignet alleen beviel ons niet bijzonder; daar het hoofd van 
het genietje, dat de lier bespeelt, even goed voor het hoofd van een 
dronken bacchant zou kunnen dienen, en het andere beeldje den 
krans ook even zoo toereikt, als of het dien wilde geven, maar met 
eenen medelijdenden blik weder terughoudt. Waarlijk, wij moeten 
hiermede de gewoonlijk zoo zachte en heerlijk uitgevoerde vignetten 
der Duitsche jaarboekjes niet vergelijken, of zien reeds bij den eer-
sten opslag, hoe ver wij er nog in ten achter zijn.600  

 

  
 
Afb. 12. Voorbeelden van titelpagina’s van Duitse literaire almanakken voor 1827. 

 

                                                   
599 Waarschijnlijk Alexandre-Joseph Desenne (1785-1827). Frans historieschilder en graveur. 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre-Joseph_Desenne, geraadpleegd 12-02-2016).  
600 LM 1827, p. 58. Google Books (geraadpleegd op 19 november 2015) levert op het zoekwoord 
‘Taschen-buch 1827’ verschillende almanakken uit de jaren twintig van de negentiende eeuw op. Afbeel-
dingen van titelpagina’s zijn eveneens te vinden in het tweede deel van Lanckorońska en Rümann 1954. 
Lang niet al deze jaarboekjes zijn van een vignet op de titelpagina voorzien. Het is dan ook onduidelijk bij 
welke jaarboekjes de vignetten van de NMA achter blijven.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre-Joseph_Desenne
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Dergelijke uitspraken waren echter zeldzaam. De titelpagina was niet belangrijk ge-
noeg om er veel aandacht aan te besteden.  
 
5.4 De kalender 
De kalender, het informatieve gedeelte van de NMA, kreeg nog minder aandacht van 
de recensenten.601 Gedurende de periode waarin Immerzeel de NMA uitgaf, bleef de 
opzet van het kalenderdeel ongewijzigd. Slechts één keer voegde hij er extra informa-
tie aan toe toen er in de jaargang 1820 enkele pagina’s en een gravure aan de zonsver- 
 

   
   
  Afb. 13. Eerste pagina van de los bij de NMA voor 1840 ingevoegde  
  kalender. 

  
duistering van dat jaar werden gewijd.602 In Calliope (CAL), TES en AUR, nieuwe lite-
raire almanakken die in de tweede helft van de jaren dertig op de markt kwamen was 
geen kalender meer opgenomen. Toen Laarman met ingang van de jaargang 1840 de 

                                                   
601 De kalender in de NMA is een kalender zoals omschreven in het WNT: Eene lijst of eene tabel, of 
eene reeks van tabellen, aangevende de verdeeling van een bepaald jaar in zijne jaargetijden, maanden, 
weken en dagen, al of niet met bijvoeging, voor de afzonderlijke dagen, van opgaven betreffende op- en 
ondergang van zon en maan, schijngestalten van de maan, zons- en maansverduisteringen, getijden en 
springvloeden enz., of van bijzonderheden als kerkelijke feesten en heilige dagen, markten, verjaar- en 
gedenkdagen enz.; tijdwijzer. (WNT VII, 1, kol. 921-922). 
602 Bij de herdruk van deze jaargang in 1823 werd dit gedeelte niet meer opgenomen. 
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uitgave overnam verdween het kalenderdeel ook uit de NMA. Geen enkele recensent 
vond deze verandering vermeldenswaard maar dat was misschien ook omdat een los 
kalenderdeel als ‘almanak’ in de almanak was bijgevoegd.603  
 
5.5 De plaatjes 
Om de NMA te kunnen laten wedijveren met de buitenlandse literaire almanakken 
had Immerzeel niet alleen de medewerking van de voornaamste Nederlandse dichters 
nodig, maar ook die van vooraanstaande tekenaars en graveurs. Hij slaagde erin een 
aantal “uitmuntende meesters” aan te trekken en zoals eerder aangetoond is, maakte 
hij in de eerste jaargang van de NMA de toezeggingen waar uit het prospectus waarin 
hij zijn plannen voor de nieuwe almanak ontvouwde.604 De illustraties, de plaatjes of 
platen zoals ze doorgaans genoemd werden, waren naast de gedichten een belangrijk 
onderdeel van de meeste literaire almanakken. Zoals een recensent schreef “deze toch 
bekijkt men in een’ almanak het eerst, en leest dan wat zij beduiden.”605 In de NMA 
varieerde het aantal plaatjes per jaargang van drie tot zes. Wanneer er maar weinig 
plaatjes werden opgenomen werd dit altijd gecompenseerd door ander ‘bijwerk’, bijv. 
een extra portret, zangstukje of facsimilé.  
 
5.5.1 Oude en levende meesters 
In de eerste twee jaargangen nam Immerzeel een drietal plaatjes naar schilderijen uit 
de Koninklijke verzamelingen op.606 Deze afbeeldingen hadden geen relatie met de 
gedichten en werden in het kalenderdeel van de almanak ondergebracht. Hij verwacht-
te waarschijnlijk zijn publiek met deze reproducties van ‘Vaderlandsche meesterstuk-
ken’ een plezier te doen maar daar werd anders over gedacht. Zoals hij in het prospec-
tus voor de derde  jaargang  vaststelde  was de belangstelling voor deze  gravures niet 
groot.  Veel van de schilderstukken uit de koninklijke kabinetten waren al bekend 
doordat ze niet alleen al eerder als afzonderlijke kunstplaten waren verschenen maar 
ook in Franse jaarboeken en andere prentverzamelingen waren gepubliceerd. De 
NMA werd daardoor minder belangrijk voor liefhebbers van prentkunst. Immerzeel 
luisterde naar zijn publiek en zegde toe ze in het vervolg niet meer op te nemen en in 

                                                   
603 Het gebruik van het woord ‘almanak’ voor de kalender illustreert de verschillende betekenissen die aan 
dit woord gegeven worden: een ‘kalender’ met mengelwerk (NMA 1819-1839), een kalender zonder 
mengelwerk (de bijlage bij de NMA 1840) en een zelfstandig mengelwerk zonder kalender (NMA 1840). 
Vgl. ook WNT II [1-2], kol. 219. 
604 Prospectus 1818, zie bijlage 2. 
605 REC 1827, I, p. 48 in een bespreking van de BMA 1822.  
606 De schilderijen die door Immerzeel in de eerste twee jaargangen van de NMA als gravure zijn opge-
nomen bevinden zich nog steeds in het bezit van Nederlandse musea. In de collectie van het Mauritshuis 
te Den Haag is het in de eerste jaargang gereproduceerde schilderij van Jan Steen (‘Het zieke meisje’, 
inv.nr. 167) ondergebracht, Galerij Prins Willem V herbergt onder de naam van Marcantonio Franceschi-
ni het schilderij van Carlo Cignani (‘Adam en Eva’, inv.nr. 316) en van Philip van Dijck (‘Dame bij haar 
toilet’, inv.nr. 29). In de tweede jaargang maakte Immerzeel gebruik van een drietal schilderijen uit ’s Rijks 
Museum te Amsterdam dat nog steeds onderdeel van de collectie van het huidige Rijksmuseum uitmaakt. 
Hij kiest werken van Gerard ter Borch (1617-1681) (‘De vaderlijke vermaning’, inv.nr. SK-A-404), Karel 
Dujardin (1662-1678) [(Drinkende trompetter te paard’,inv.nr. SK-A-193) en Godfried Schalcken (1643-
1706) (‘Verschil van smaak’, inv.nr. SK-A-369). 
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plaats daarvan plaatjes op te nemen die een illustratie waren bij de gedichten.607 Slechts 
twee keer zijn dat nog reproducties van schilderijen van oude meesters, de overige zes 
reproducties van dergelijke werken vinden een plaats in het kalenderdeel.608  
 

           
            
           Afb. 14. Oude meester: Jan Steen ‘Het zieke meisje’ in de 
           NMA 1819. 

                                                   
607 Prospectus voor de NMA van 1821 in o.a. de RC van 13 april 1820. 
608 In de NMA 1826 (t/o p. 172) bij de gelijknamige bijdrage van Jan Schouten ‘De koningsavond’ van 
Jan Steen (verblijfplaats onbekend, mogelijk is dit schilderij inmiddels aan een andere schilder dan Jan 
Steen toegeschreven (RKD https://rkd.nl/explore/images/214152), in de NMA 1840 (t/o p. 148) bij 
Immerzeels eveneens gelijknamige bijdrage het ‘Oud Hollandsch huishouden’ van Gerard Dou (1613-
1675) (tegenwoordig ‘De jonge moeder’, collectie Mauritshuis, inv.nr. 32).  
Zonder een relatie tot een van de bijdragen zijn zes reproducties van schilderijen met vermelding van de 
naam van de schilder maar zonder titel in het kalenderdeel opgenomen. Een aantal van deze schilderijen 
wordt eveneens nog in de collecties van Nederlandse musea bewaard. ‘De oude drinker’ van Gabriël 
Metsu (1629-1667) (Rijksmuseum, objectnummer SK-A-250) komt zonder titel voor in het voorwerk van 
de NMA 1832. In de collecties van het Mauritshuis bevinden zich het zonder titel in het voorwerk van 
NMA 1831 onder de naam ‘Uchtervelt’ opgenomen ‘Een visverkoper aan de deur’ van Jacob Ochtervelt 
(1634-1682) (inv.nr. 195) en het eveneens zonder titel in het voorwerk van NMA 1839 opgenomen ‘Het 
oestereetstertje’ van Jan Steen (inv.nr. 818). ‘De Lierdraaier’ van Adriaen van Ostade (1610-1685) (zonder 
titel in het voorwerk van de NMA 1830) is via Engeland, Nederland en Duitsland (collectie Adolf Hitler) 
terechtgekomen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (inv./cat.nr. NK1651) 
(https://rkd.nl/explore/images/261078). Het origineel van de gravure naar Nicolaas Maas (1634-1693) 
(zonder titel in het voorwerk van de NMA 1830) is in het bezit geweest van Jeronimo de Vries (brief aan 
Immerzeel van 8 april 1829, KB 133C11 De Vries V). Ik vond het terug als ‘The Lacemaker’ van Nicolaes 
Maes in de National Gallery of Canada als aankoop uit 1954 (no. 6189). 
(http://www.gallery.ca/en/see/collections/artwork.php?mkey=3669). Het schilderij van H. Meijer 
(zonder titel in het voorwerk van de NMA 1832) heb ik niet kunnen achterhalen. (mogelijk Hendrik 
Meijer 1744-1793  https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=meijer%2C+hendrik&start=12 ).  

https://rkd.nl/explore/images/214152
https://rkd.nl/explore/images/261078
http://www.gallery.ca/en/see/collections/artwork.php?mkey=3669
https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=meijer%2C+hendrik&start=12
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Immerzeel koos na 1820 vooral voor de opname van reproducties van eigentijdse 
kunstwerken en haakte daarmee in op de toenemende belangstelling voor moderne 
kunst bij het publiek.609 Hoe de selectie van het werk van levende meesters dat Im-
merzeel in de jaargangen 1821-1840 heeft opgenomen plaatsgevonden heeft is niet na 
te gaan. Als vooraanstaand kunsthandelaar kende Immerzeel tal van tekenaars en 
schilders610 en hij heeft ook kennis kunnen nemen van hun werk op de jaarlijkse  
 

   
    
  Afb. 15. ‘Graaf Adolf van Kleef’ van J.C. Bendorp. 
  Plaatje bij J. van Walré’s gelijknamige gedicht in de  
  NMA 1836. 

 
tentoonstellingen van schilderijen en kunstwerken van levende meesters.611 Levende 
meesters van wie de namen veelvuldig in de catalogi van deze tentoonstellingen voor-
komen hebben ook vaak werk voor de NMA geleverd, het gaat hierbij om 96 
plaatjes.612 Bendorp, de graveur, leverde de meeste plaatjes: achttien. R. Craeyvan-

                                                   
609 Hoogenboom 1993, p. 15 e.v. 
610 “Onze vermaardste Kunstschilders, met velen van welke ik in vriendschappelijke betrekking sta, 
schenken mij gaarne eene teekening ten dienste van mijn jaarboekje.” (Apollo 1828, nr. 12 (19 feb. 1828), 
Bijvoegsel , p. 2.). 
611 Ik raadpleegde de op 18 juni 2015 op de website van de RKD digitaal beschikbare catalogi uit de 
periode 1818-1840. (https://rkd.nl/nl/explore/library#query=tentoonstelling+levende+meesters ). 
Amsterdam 1818, 1820, 1822, 1824, 1826, 1828, 1830, 1832, 1834, 1836, 1838 en 1840; Dordrecht: 1819; 
’s-Gravenhage 1819, 1821, 1823, 1825, 1827, 1830, 1833, 1835, 1837 en 1839; Haarlem 1825; Rotterdam: 
1832, 1834, 1836, 1838 en 1840; Groningen 1839; ’s-Hertogenbosch 1839. 
612 Ik spreek hier van plaatjes omdat ik maar vijf keer heb kunnen vaststellen dat een plaatje naar een 
schilderij vervaardigd is. Het is echter goed mogelijk dat dit vaker gebeurd is. Dit vereist een uitgebreid 

https://rkd.nl/nl/explore/library#query=tentoonstelling+levende+meesters
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ger,613 Schelfhout614 en Schotel zorgden elk voor tien plaatjes. Bendorp was de graveur 
die samen met Velijn 70 procent van de 105 gravures in de NMA verzorgde.615 Ben-
dorp leverde er 46, Velijn 28. Beiden hadden een zeer goede naam. Bendorp was “een 
beeldend kunstenaar van meer dan gewone beteekenis” en een graveur wiens werk 
zeer gezocht was.616 Over Velijn werd in zijn necrologie in de AKLB geschreven dat 
zijn werken “zijn kunsttalent tot eere verstrekken en zijnen naam eene onderscheiden-
de plaats zullen doen behouden, onder onze uitmuntende beoefenaars der Graveer-
kunst”.617 Voor de resterende 31 gravures waren dertien graveurs verantwoordelijk.618  
   De tekenaars en schilders die werk vervaardigd hadden voor de NMA waren op drie 
na allen met één of meer werken vertegenwoordigd op de jaarlijkse ‘tentoonstellingen 
van schilder- en kunstwerken van levende meesters’.619 Immerzeel koos voor de 
plaatjes in de NMA werk van bij het publiek bekende kunstenaars, werk dat hij voor 
het overgrote deel door vooraanstaande graveurs liet bewerken. De “uitmuntende mees-
ters in de Teeken- en Graveerkunde’” 620 hadden hun plaats gevonden in de NMA. 
 
5.5.2 De relatie tussen de gedichten en de plaatjes 
Aanvankelijk was het de praktijk om de binnenkomende gedichten niet alleen op hun 
geschiktheid voor opname in de NMA te beoordelen maar daarbij meteen te bekijken 
of de bijdrage zich leende voor een plaatje. Als een gedicht daarvoor werd uitgekozen 
kon dat als een eer beschouwd worden. Tollens was daar meteen al duidelijk over. 
Toen Immerzeel hem in 1818 om een bijdrage vroeg waar een plaatje bij gemaakt zou 
kunnen worden liet hij weten niet te geloven 
 

dat ik thans iets in voorraad heb, dat aanleiding tot een plaatje zou 
kunnen geven. Ook moet gy, dunkt my, althans het eerste jaar, meer 
andere dan myzelven door zulk eene onderscheiding zoeken te ver-
binden.621  

Sommigen zagen in hun bijdrage vaak een geschikt onderwerp voor een plaatje maar 
dit eigen initiatief werd maar zelden beloond. Van Walré wilde graag dat zijn vers ‘De 

                                                                                                                                 
onderzoek dat echter in het kader van mijn onderzoek naar de standmeterrol van de NMA niet relevant 
is. Een aantal originele tekeningen waarnaar plaatjes vervaardigd zijn is na het overlijden van Immerzeel 
geveild. (Catalogus 1842, nr. 188). 
613 Reinier Craeyvanger (1812-1880). Etser, lithograaf, schilder, aquarellist en tekenaar. (RKD-database 
RKDartists& geraadpleegd 14-02-2016). 
614 Andries Schelfhout (1787-1870) aquarellist, etser, lithograaf, tekenaar, pastellist. (RKD-database 
RKDartists& geraadpleegd 14-02-2016). 
615 Inclusief de veertien reproducties van schilderijen van oude meesters. Het verschil tussen het aantal 
plaatjes (105) en de aantallen schilders, tekenaars en graveurs die aan deze plaatjes gewerkt hebben wordt 
veroorzaakt door het feit dat in een aantal gevallen de tekenaars ook zelf de gravures vervaardigden of dat 
een gravure rechtstreeks naar een schilderij vervaardigd lijkt te zijn. 
616 NNBW I, kol. 289.  
617 AKLB 1836, I, p. 338. 
618 Hieronder graveurs die (ook) na 1840 belangrijk werden: J.W. Kaiser (1813-1900), J.P. Lange (1810-
1849), D.J. Sluyter (1811-1886) en J.B. Tétar van Elven (1805-1889).  
619 Zie voor een lijst van de tekenaars en de schilders Bijlage 8. 
620 Prospectus 1818, zie Bijlage 2. 
621 Brief van Tollens aan Immerzeel van 18 januari 1818 (KB 133C11 Tollens 37). 
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parelvisscherij’ voor de almanak van 1824 met een plaatje vereerd zou worden622 maar 
kreeg het niet, evenmin als C. de Koning Lz623 die voor zijn bijdrage in 1828 zelfs twee 
tekeningetjes meestuurde.624 Zijn gedicht ‘Henrik van Brederode’ werd in de almanak 
voor 1829 geplaatst maar de bijbehorende tekeningetjes stuurde Immerzeel tot De 
Konings grote teleurstelling ongebruikt terug.625 Daarentegen kreeg Ten Bruggencate 
wel een plaatje bij ‘Aart van Groningen’, zijn debuut in de NMA voor 1826. P.R. Feith 
had al gesuggereerd dat dit vers voor een plaatje geschikt was en Immerzeel was het 
daar mee eens.626  
   Het moet voor Immerzeel ieder jaar opnieuw niet gemakkelijk geweest zijn om vol-
doende gedichten binnen te krijgen die geschikt waren om er een plaatje bij te laten 
maken. Het was voor hem dan ook aantrekkelijk om andersom te werken en aan een 
meewerkende dichter te vragen om een bijdrage aan de hand van een plaatje te leve-
ren. Niet alleen was hij er dan vanaf het begin van de werkzaamheden voor de samen-
stelling van een nieuwe jaargang zeker van welke plaatjes hij zou plaatsen maar het 
bespaarde hem ook de tijdrovende procedure om een tekening en een gravure te laten 
vervaardigen naar de tekst van de uitverkoren bijdrage. In het voorbericht voor de 
jaargang 1822 formuleerde Immerzeel dit laatste probleem al: 
 

mogen de kunstenaars, die het dichtwerk door hunne talenten kun-
nen versieren , mij noch in mijne verwachting, tot hunne eigen 
schande, teleurstellen, noch het afwerken der platen, reeds vroegtij-
dig onderhanden gegeven, uitstellen, tot dat het gevorderd jaargetijde 
hen noodzaakt, zulks met overhaasting te doen!627  

 
Al snel begon Immerzeel dan ook met het versturen van tekeningen aan dichters van 
wie hij verwachtte dat zij er een passend gedicht bij konden maken. In 1823 gaf Im-
merzeel Loots een actuele gebeurtenis uit de Griekse onafhankelijkheidsoorlog op om 
er een gedicht op te maken. Loots wilde dat wel doen als hij er zeker van kon zijn dat 
er in de almanak geen tweede vers op hetzelfde onderwerp geplaatst zou worden.628 
Hij leverde het gedicht en gaf Immerzeel tegelijk toestemming om het zonodig bij het 
plaatje aan te passen. Een jaar later weigerde Loots echter om zich opnieuw aan een 
opgegeven onderwerp te binden. Hij reageerde zelfs niet op Immerzeels verzoek: 
 

Het spijt mij uit uwen brief […] te zien, dat gy nog een vaersje van 
my in uwen Muzen almanak, op het bewuste prentje van den manen-
schyn wachtende zyt; ik heb begrepen, dat door niet aan u te ant-
woorden, gy besluiten zoud dat ik er van afzag, en dat is ook inder-
daad het geval. Want na alles gelezen te hebben, wat op dit oord 

                                                   
622 Brief van Van Walré aan Immerzeel van 4 juli 1823 (KB 133C11 Van Walré 7). 
623 Cornelis de Koning Lzn. (1758-1840). Letterkundige. (BWNZL, p. 436). 
624 Brief van C. de Koning Lz. aan Immerzeel van 14 april 1828 (KB 133C11 C. de Koning Lz. VI). 
625 Brief van C. de Koning Lz. aan Immerzeel van 22 mei 1828 (KB 133C11 C. de Koning Lz. VII). 
626 Brief van Ten Bruggencate aan Immerzeel van 30 september 1824 (KB 133C11 Ten Bruggencate 1). 
627 NMA 1822, p. IV. 
628 Brieven van Loots aan Immerzeel van 15 juli en 17 augustus 1823 (KB 133C11 Loots VII en VIII).  
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waar het manenschyntje glimt, betrekking heeft, zie ik geen’ kans er 
iets op te maken, dat myn’ naam waardig is629  

 
In de twaalfde jaargang (1830) veranderde Immerzeel zijn strategie ten aanzien van de 
plaatjes. Ze werden voortaan in het kalenderdeel geplaatst, een ‘gelukkig denkbeeld’ 
vond de recensent in VdV zonder dit verder toe te lichten.630 Immerzeel liet voor deze 
plaatjes gravures vervaardigen naar zowel schilderijen  van oude meesters als  naar 
schilderijen en tekeningen van contemporaine schilders en tekenaars.631 Deze plaatjes 
hadden geen relatie meer met de opgenomen gedichten. Over het belang van die 
relatie verschilden de recensenten van mening. De recensent van de REC vond die 
relatie belangrijk,632 de recensent van het ALM die de nieuwe aanpak ook signaleerde, 
had er daarentegen geen moeite mee dat er geen relatie tussen plaatjes en gedichten 
meer was.633 Hetzelfde gold voor de recensent in de AKLB die geloofde dat het een 
goede keus was om in navolging van sommige buitenlandse jaarboekjes gravures naar 
schilderijen op te nemen in plaats van plaatjes die een relatie met een gedicht 
hadden.634  
   De nieuwe aanpak was niet naar de zin van Staring. Hij had voor de NMA 1834  
 

nog een Vierden Jaromir, tot Vervolg en Slot der drie vorigen, liggen, 
die misschien voor UWEDs Jaarboekje past, en daar toe gaarne door 
Mij gegeven zoude worden, mits er een Plaatje bij verscheen. Gaat de 
Muzen-Almanak voort met enkel Copiën van Schilderijen en Fac-
similes te leveren, zo bied ik het Stukjen elders aan.635  

 
Immerzeel maakte geen uitzondering en Staring week uit naar de AHB. In de jaargang 
1834 van deze literaire almanak werd ‘Jaromir gewroken’ geplaatst, echter zonder 
plaatje. 
   Misschien heeft Immerzeel hiervan geleerd. Vanaf de jaargang 1835 werden, ten 
koste van het aantal plaatjes in het kalenderdeel, in het poëziegedeelte weer twee 
plaatjes geplaatst die een relatie hadden met de gedichten. Op deze manier ging 
Immerzeel voort tot de jaargang 1840, de laatste waarvan hij de redactie voerde maar 
ook de eerste jaargang die bij de nieuwe uitgever J.H. Laarman verscheen. In deze 
jaargang was het kalenderdeel verdwenen en hadden alle plaatjes weer een relatie met 
een van de bijdragen. 
 
 
 

                                                   
629 Brief van Loots aan Immerzeel van 19 juli 1824 (KB 133C11 Loots XII). A.C. Schenk dichtte vervol-
gens ‘Herinnering bij 't kasteel te Doornewaard’, bij de tekening van Schelfhout. In: NMA 1825, p. 218-
221. 
630 VdV (4) 1830, p. 39. 
631 Een groot deel van de tekeningen werd door Immerzeel bewaard. Zie Catalogus 1842, p. 40-44. 
632 REC 1829, I, p. 515. 
633 ALM 1829, I, p. 509. 
634 AKLB 1830, p. 123. 
635 Brief van Staring aan Immerzeel van 10 januari 1833 (KB 133C11 Staring 51). 
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5.5.3 De plaatjes in de recensies 
In 1820 vroeg Immerzeel Bilderdijk voor de NMA 1821 om een dichtstukje waarbij 
een plaatje gemaakt kon worden. Bilderdijk leverde ‘Het wiel van Heusden’ en gaf 
twee passages uit het gedicht aan die naar zijn mening voor een plaatje in aanmerking 
kwamen. Immerzeel koos voor een plaatje bij de regels “Daar vliegt hem de Egâ nu 
om ’t hart; Daar zinkt zy aan zijn knie.” Bilderdijk beschreef tot in de kleinste details 
hoe de tekening eruit zou moeten zien: 
 

het oogenblik waar Heusden intreedt, met den toortsdragenden Pa-
gie, zy hem om de borst vallende en hy verwonderd den koning aan-
ziende, wien het toortslicht (waar tegen het lampjen aan ’t gewelf 
slechts een flaauw schijnsel geeft, dat voor reflectie dient) in ’t aange-
zicht schijnt. Het kostuum is oud Nederduitschlandsch. De koning 
mag een (doch kleinen) baard hebben; Heusden heeft een gladde kin. 
Deze heeft zwaard en pook op zijde, en een Jachthoorn om den hals 
hangen: den hoed van fluweel met een pluim op. De koning is zon-
der eenigen praal of opschik gedoscht, en ruim 56 jaar oud. beide 
dragen laarzen. de koning mag zijn soort van reismuts of karpoets 
(dat is care-poche, hoofdzak) afgelegd hebben, ’t geen hem dadelijk 
kenbaar maakt. Ada mag een soort van manteltjen hebben over haar 
wit linnen gewaad, welk manteltjen afgezakt op de rug hangt, en met 
een schuinen riem of keten over de borst vast is. De stoelen zoo men 
die vertoonen mocht zijn plooistoelen [op deze plaats heeft Bilder-
dijk een tekeningetje van zo’n stoel ingevoegd636] met losse kussens, 
’t geen men toen fauteuils noemde, ’t welk plooistoel beteekent, maar 
nu geheel anders wordt toegepast. de Pagie moet omtrent 15 jaar oud 
zijn, Heusden 28, Ada 18. geharnast is niemand, doch, wil men, zoo 
mag men Heusden een malienkoldertjen aan ’t lijf geven. De burcht-
zaal is ruim en hoog, met kleine en hooge ronde vensters, of liever, 
ovalen. Sieraden zijn er niet aan den muur, tenzij een gebeeldhoud 
wapen van Teisterband doch met een’ lambel of barensteel. – Zie 
daar al wat my invalt!637  

 
Bilderdijk gaf Odevaere met deze beschrijving weinig vrijheid maar al nam deze ook 
niet alle aanwijzingen over, Bilderdijk was toch tevreden met de tekening. Dat hij 
uiteindelijk toch teleurgesteld was over het plaatje lag niet aan de tekenaar maar aan de 
graveur.638 Bilderdijk vond dat Odevaere een mooie tekening had gemaakt, maar de 
graveur had er door het ruwe graveerwerk alles aan verloren laten gaan.639 De 
recensenten waren het met hem eens. In de AKLB vond de recensent nog dat de 

                                                   

636  Bilderdijks tekeningetje van een plooistoel in de brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 13 
april 1820 (KB 133C11 Bilderdijk 119) 
637 Brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 13 april 1820 (KB 133C11 Bilderdijk 119). 
638 Voor graveur P. Devlamynck was dit de eerste en tevens de laatste keer dat hij voor de NMA werkte. 
639 Brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 21 oktober 1820 (KB 133C11 Bilderdijk 132). 
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gravure de almanak “waarlijk ontsiert”,640 in het ALM kreeg hij de volle laag. Het was 
niet de schuld van Odevaere maar van graveur Devlamynck 
 

die zijn best schijnt gedaan te hebben om ons eene slechte houtsnede 
op koper, in den oud Gottischen smaak te leveren, en dit ten minste is 
hem meesterlijk gelukt.641  

 

   
   
  Afb. 16. Plaatje bij ‘Het wiel van Heusden’. 

 
De plaatjes lagen wel vaker onder vuur in de tijdschriften. Immerzeel zou in de NMA 
laten zien dat de Nederlandse tekenaars en graveurs de vergelijking met hun 
buitenlandse collega’s konden doorstaan maar bij deze bewering werd door de 
recensenten nog wel eens een kanttekening gemaakt. Al in een bespreking van de 
eerste jaargang werd voorzichtig opgemerkt dat de graveurs blijk gaven van hun 
uitstekende bekwaamheden maar dat het ene plaatje gelukkiger was uitgevallen dan het 

                                                   
640 AKLB 1821, p. 229. 
641 AmLM 1821, p. 26. 
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andere.642 De recensent in de VL oordeelde tamelijk streng over de plaatjes en merkte 
op dat de NMA zich wel schrap mocht zetten om de B&D op dit gebied te 
evenaren.643 Wat meer uitgesproken was de recensent in de AKLB die de plaatjes in de 
tweede jaargang vergeleek met die in sommige Duitse almanakken en opmerkte dat we 
onze kunstenaars niet moesten ontmoedigen maar dat het ook niet raadzaam was hun 
werk voor te stellen alsof het niet meer voor verbetering vatbaar zou zijn.644 Over de 
plaatjes in de derde jaargang oordeelde hij nog strenger en hij noemde ze de zwakke 
kant van de almanak. Andere tijdschriften mogen de graveurs dan uitbundige lof 
toezwaaien, deze recensent zal dit niet doen: 
 

het is gevaarlijk voor de menschelijke eigenliefde te verzekeren, dat 
men reeds het toppunt zoo nabij is, wanneer ’er nog verscheidene 
schreden moeten gedaan worden, om ‘er toe te geraken.645  

 
De recensent van het AmLM sloot zich bij dit oordeel aan, het overgrote deel van de 
plaatjes was veel minder van kwaliteit dan van de gravures die in Duitse 
Taschenbücher gevonden werden. Hij betreurde het dat Immerzeel die geen kosten 
spaarde om de NMA er zo goed mogelijk uit te laten zien daarin zo weinig door de 
Nederlandse kunstenaars ondersteund werd.646 Binnen een paar jaar trokken de recen-
sent van zowel het AKLB als het ALM647 echter bij. De plaatjes in de jaargang 1826 
waren volgens de recensent van het ALM “lief en nog beter dan die van het vorige 
jaar”,648 de recensent van de AKLB was tevreden over de plaatjes die hij een paar jaar 
eerder nog de zwakke kant van de onderneming noemde.649 De positieve waardering 
hield een aantal jaren stand en dat schoot de recensent van VdV in 1830 uiteindelijk in 
het verkeerde keelgat. Volgens hem moest de NMA “eene proeve zijn van de voort-
gang der kunsten, voornamelijk van dicht- en graveerkunst hier te lande”. Hij was het 
volstrekt niet eens met de recensent van het LMWKS die vond dat de NMA wat de 
plaatjes betrof voor geen buitenlandse almanak hoefde onder te doen.650 Hij veronder-
stelde dat de recensent van het LMWKS de buitenlandse almanakken en met name de 
Engelse niet kende of dat hij zozeer met de Nederlandse plaatjes was ingenomen dat 
hij niet kon erkennen dat de buitenlandse plaatjes beter waren. Hij zou de NMA maar 
eens naast de Forget me not moeten leggen, de plaatjes in de laatste waren veel beter 
zowel als gravure als in de uitvoering.651 Een dergelijke vooringenomenheid zou niet 
leiden tot beter werk:  

                                                   
642 REC 1818, I, p. 529. 
643 VL 1818, I, p. 692. 
644 AKLB 1820, p. 71-72. 
645 AKLB 1821, p. 229. 
646 AmLM 1821, p. 26. 
647 Met ingang van de zesde jaargang (1822) werd het Amsterdamsch Letterlievend Maandschrift (AmLM) 
voort-gezet als Algemeen Letterlievend Maandschrift (ALM). 
648 ALM 1826, p. 60. 
649 AKLB 1826, p. 388. 
650 LMWKS 1829, I, p. 657. 
651 Zie voor de plaatjes in de Forget-Me-Not: 
http://www.orgs.miamioh.edu/anthologies/fmn/Frame_1.htm (geraadpleegd 1 augustus 2015). 

http://www.orgs.miamioh.edu/anthologies/fmn/Frame_1.htm
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het is eene valsche vaderlandsliefde eigene verdiensten ten koste van 
grootere uitlandsche te willen verheffen, terwijl het tevens zeker is, 
dat bij meerdere aanmoediging der natie, onze Nederlandsche plaat-
snijders voor geene vreemden zouden behoeven te wijken.652  

  
De recensent verzachtte zijn oordeel wel enigszins door ook te melden dat de plaatjes 
dit jaar beter waren dan vorig jaar. Het negatieve oordeel in het LMWKS bleek overi-
gens een eenmalige oprisping te zijn. De plaatjes in de volgende jaargang kregen het 
predikaat “uitmuntend”.653 
  De beoordelingen bleven ook in de komende jaren uiteenlopen. De recensent van de 
REC had het niet op gravures naar schilderijen 
 

want eene gravure geeft toch maar een onvolkomen denkbeeld van 
eene schilderij, vooral, wanneer de schoonheid van dezelve in de uit-
voering bestaat, hetgeen het nietsbeteekenende onderwerp over het 
hoofd doet zien,654  

 
De recensent van de VL dacht daar echter weer anders over: 
 

De vier plaatjes, naar zoo vele schilderstukken gegraveerd, doen het 
kunsttalent van onze vaderlandsche Graveurs NIEUWHOFF,655 
BENDORP en VELIJN eer aan, en wedijveren met uitheemsche 
staalsnijders.656  

 
Nieuwhoff, Bendorp en Velijn leverden in de jaargang 1835 overigens geen staalgravu-
res maar de gebruikelijke kopergravures, de eerste staalgravure in de NMA verscheen 
pas in de jaargang 1836.657 De NMA was hiermee de eerste literaire almanak die een 
staalgravure opnam. Ook in de volgende twee jaargangen kwamen nog staalgravures 
voor, alle van de hand van Tétar van Elven, maar Immerzeel hield tot de jaargang 
1840 een voorkeur voor kopergravures.658 Slechts één keer werd een steendruk in de 
NMA opgenomen, in dezelfde jaargang 1836 waarin ook de eerste staalgravure ver-
scheen. De staalgravure was volgens de recensent van de VL voortreffelijk, de steen-
druk aanmerkelijk minder van kwaliteit.659 De recensenten waren het vaak met elkaar 
oneens, een mogelijke oorzaak daarvan werd al in de beoordeling van de eerste jaar-

                                                   
652 VdV 1830, p. 39. 
653 VdV 1831, p. 38. 
654 REC 1831, I, p. 574. over de NMA 1832, de recensent stelt in 1832 in zijn aankondiging van de NMA 
1833 vast dat er niets met zijn aanmerkingen gedaan is. (REC 1832, I, 549). 
655 Walraad Nieuwhoff (ca 1791-1837). Miniatuurschilder, etser, graveur (prentmaker). (RKD-database 
RKDartists& geraadpleegd 14-02-2016). 
656 VL 1835, I, p. 44 over de NMA 1835. 
657 De eerste staalgravures werden ca. 1820 in Engeland vervaardigd. (Van der Linden 1990, p. 114). 
658 Staalgravures komen ook in de overige literaire almanakken nog niet vaak voor. In de S&G worden 
vanaf de jaargang 1838 staalgravures opgenomen, Tesselschade 1838 bevat één staalgravure. In Aurora 1840 
bestaan de illustraties uit van de Engelse uitgever Ackermann & Co overgenomen staalgravures. 
659 VL 1836, I, p. 45. 
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gang van de NMA gegeven. De graveurs hadden volgens de recensent van de REC, 
laten zien dat zij uitstekend overweg kunnen met hun graveerijzer: 
 

Evenwel, zoo als het gaat, het eene plaatje is gelukkiger uitgevallen, 
dan het andere, en welligt moet dit daaraan worden toegeschreven, 
dat de eene teekening zich daartoe gunstiger leent dan de andere.660  
 

  
   
  Afb. 17. ‘Rembrandt in zijne Ramp’ van N. Pieneman. 
  Plaatje bij het gelijknamige gedicht van J. Immerzeel Jr. in  
  de NMA 1840. 

 
In 1840 redigeerde Immerzeel voor het laatst de NMA, hij was toen al geen eigenaar 
meer. De door hem voor deze jaargang gekozen plaatjes kwamen er in De Gids, door-
gaans erg kritisch gestemd ten opzichte van de NMA, goed vanaf. De opgenomen 

                                                   
660 REC 1818, I, p. 529. 
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gravures waren niet onverdienstelijk maar één sprong er uit. Pienemans661 schilderij 
‘Rembrandt in zijne ramp’, door De Mare662 gegraveerd, was de beste gravure van alle 
almanakken die de recensent dit jaar onder ogen had gehad.663 In zijn laatste jaar als 
redacteur wist Immerzeel opnieuw een “voortreffelijke kunstschilder” en een van de 
“bekwaamste Kunstgraveurs” aan de NMA te verbinden.664 
 
5.6 De zangstukjes 
Zangstukjes waren te vinden in zowel literaire als niet-literaire almanakken. Toen Im-
merzeel in zijn eerste prospectus opsomde waarin Nederland uitblonk noemde hij 
dichters, tekenaars, graveurs, papierfabrieken, lettergieterijen en drukkerijen maar over 
de muziek schreef hij niet. Wel kondigde hij aan dat de componist J.W. Wilms bij een 
van de gedichten zangmuziek zou vervaardigen.665 Wilms was niet de eerste de beste. 
Hij componeerde de muziek bij Tollens’ ‘Wien Neêrlands bloed’, van 1817 tot 1933 
het officiële Nederlandse volkslied.  
   In de jaargangen 1819-1840 van de NMA zijn van de hand van 24 componisten 30 
zangstukjes opgenomen.666 Naast composities van destijds bekende componisten als 
Wilms en J.H. Paling667 vinden we in de NMA werk van een ‘verdienstelijke dilletant’ 
als Jhr. Jean Louis Théodore de Puiseau 668 en van de letterkundigen J.P. Heije en J.F. 
Willems.669  
   Toen Immerzeel in 1828 in Apollo de plannen onthulde die hij met de NMA had  
 

                                                   
661 Nicolaas Pieneman (1809-1860). Schilder, lithograaf en beeldhouwer. (RKD-database RKDartists& 
geraadpleegd 14-02-2016). 
662 Johannes de Mare (1806-1889). Schilder, tekenaar, etser, graveur (prentmaker) en reproductiegraveur. 
(RKD-database RKDartists& geraadpleegd 14-02-2016). 
663 De Gids 1840, B, p. 41. 
664 Prospectus 1818, zie bijlage 2. 
665 Prospectus 1818, zie bijlage 2. 
666 Zie bijlage 8 voor een lijst van de componisten die de muziekstukjes in de NMA vervaardigd hebben. 
667 Jan Hendrik Paling (1796-1879). Muziekonderwijzer en organist van de Remonstrantse Gemeente te 
Rotterdam. (Melchior 1890, p. 508).  
668 Jhr. Jean Louis Théodore Waubert de Puiseau (1802-1869). Notaris te Lemmer. Van Dokkum 1929, p. 
185. 
669 Waar Immerzeel zijn selectie voor de zangstukjes op baseerde heb ik niet nader onderzocht. In de 
collectie Brieven aan J. Immerzeel Jr., KB 133C12, bevinden zich twintig brieven van zes van de twintig 
componisten - Heije en Willems van wie de brieven in 133C11 zijn ondergebracht niet meegerekend - die 
composities voor de NMA hebben verzorgd. Deze brieven geven niet veel informatie. Wilms, goed 
bekend met Tollens, was door Immerzeel in 1818 zelf uitgenodigd mee te werken aan de eerste jaargang 
van de NMA, hij componeerde ook voor de S&G 1821 en 1827. Johannes van Boom (1807-1872) vroeg 
in 1827 na levering van de muziek bij Jan Schoutens ‘Nederland’ voor de NMA 1828 om nieuwe op-
drachten. In 1830 componeerde hij voor de NMA 1831 de muziek bij ‘Lied om op 's Konings verjaardag 
te zingen’ van Adriaan van der Hoop Jr. Wolf Israël Berlijn (1792-1851) werkte al voor de NVA 1832 
voordat hij voor de NMA 1833 de muziek bij Van Lenneps ‘De lokken van Selinde’ componeerde. Wil-
lem P. de Chavonnes Vrugt (1793-1873) en W. Ruys (1809-1889) werkten in 1834 niet alleen voor de 
NMA maar leverden ook de composities voor een liedbundel die door Immerzeel werd uitgegeven. 
Jacques Oudijk van Putten (1809-?) meldde zich in 1836 bij Immerzeel naar aanleiding van een adverten-
tie waarin deze aan dichters en schilders om bijdragen voor de NMA vroeg. (Met dank aan Dick Welsink 
voor enkele aanvullingen) 
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Afb. 18. Muziek van J.H. Paling bij ‘Huisselijk avondlied’ van Jan van Harderwijk Rzn in de NMA 1834. 

  
kwam de muziek niet aan de orde.670 De zangstukjes lijken een vanzelfsprekend on-
derdeel van een almanak dat geen nadere aandacht behoefde. De recensenten be-
steedden er maar een enkele keer aandacht aan al werd wel vastgesteld dat er belang-
stelling zou zijn voor de zangstukjes in de almanak:  
 

Drie Zangstukjes getuigen van den opwakkerenden smaak onzer da-
gen, dien de Redacteur zoo wél toont te kennen.671  

 
Meestal schreven zij er echter helemaal niet over of beperkten zij zich tot de vaststel-
ling dat er in de NMA één of meer zangstukjes waren opgenomen: “Twee lieve mu-
ziekstukjes, en eene levensschets van JAN VAN WALRÉ voltooijen het geheel.”672 
 
5.7 De facsimile’s 
Op 8 februari 1824 overleed Rhijnvis Feith, de nestor van de Nederlandse dichters en 
degene met wie Immerzeel zijn portrettengalerij in de NMA opende. Feith had aan de 
zes jaargangen die bij zijn leven verschenen veertien bijdragen geleverd. Immerzeel 
verloor in Feith een belangrijke medewerker. Om toch nog één keer bijdragen van zijn 
hand op te kunnen nemen en de lezers bovendien de gelegenheid te geven om het 
handschrift van Feith te leren kennen benaderde Immerzeel Feiths oudste zoon met 
het verzoek om hem daarbij te helpen. Zijn verzoek werd ingewilligd en in de NMA 
1825 werd een tweetal facsimile’s van albumgedichten voor Pieter Rutger Feith en 
diens dochter Ockje opgenomen.673 Voor de recensent van de AKLB waren deze 

                                                   
670 Apollo 1828, nr. 12 (19 feb. 1828), Bijvoegsel.  
671 VL 1835, I, p. 45. Verwees de recensent hier naar de activiteiten van de in 1829 opgerichte Maat-
schappij tot bevordering van de toonkunst waarvoor ook componisten die al eerder aan de NMA hadden 
meegewerkt actief waren? De NMA 1835 telde overigens maar twee zangstukjes, waarvan de muziek bij 
‘Mirza aan Hassan’ twee bladen besloeg. 
672 VdV 1839, p. 102. 
673 NMA 1825, Toelichting bij de facsimile’s van Feith, ongepagineerd. Ockje Henrietta Feith (1813-
1892). 



 

 143 

facsimile’s ‘zeer welkom’,674 de recensent van de BGW was er aangenaam door ver-
rast.675  
   In 1828 kondigde Immerzeel aan voortaan gegraveerde handschriften van de voor-
naamste dichters in zijn almanak op te nemen.676 In de NMA voor 1829 begon hij met 
een gedicht van Bilderdijk en in de volgende vijf jaargangen zouden de handschriften 
van nog negen dichters en één dichteres een plaatsje vinden.677 De jaargangen 1835 tot 
1839 moesten het zonder facsimile’s stellen maar in de laatste door Immerzeel geredi-
geerde jaargang nam hij ‘Winternacht’ van Van Lennep op.  
   Veel aandacht besteedden de  recensenten  niet aan de facsimile’s. Voor de  recen-
sent van de VdV verhoogden de facsimile’s de waarde van de NMA, terwijl Bilderdijks 
handschrift de recensent van het ALM de uitspraak ontlokte dat het facsimile “de 
gemakkelijkheid des Dichters in het vervaardigen van verzen” staafde en hoe vast en 
duidelijk hij zijn letters nog schreef.678 Verder bleef het bij een enkele vermelding 
waarin werd vastgesteld hoe bedrieglijk nauwkeurig de handschriften gegraveerd wa-
ren.679 
 

 
 
Afb. 19. Facsimile van een gedichtje van J. van Walré in de NMA 1834. 

 

                                                   
674 AKLB 1825, I, p. 92. 
675 Boekzaal der geleerde wereld (BGW) 1824, p. 753. 
676 Apollo 1828, nr. 12 (19 feb. 1828), Bijvoegsel, p. 2. 
677 Zie bijlage 9 voor een lijst van de facsimile’s in de NMA. 
678 ALM 1829, I, p. 23. 
679 LMWKS 1832, I, p. 42. Sommige facsimile’s zijn inderdaad bedrieglijk echt. Zo bood een gerenom-
meerd antiquaar mij eens, te goeder trouw overigens, als een zeldzaam buitenkansje een ooit uit een 
NMA gescheurd facsimile als een echt handschrift aan. 
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Immerzeels selectiecriteria voor de facsimile’s zijn niet duidelijk en hij heeft slechts 
van veertien dichters een bijdrage in handschrift opgenomen. Op Kinker na, die het 
niet verder dan de status ‘bekend dichter’ heeft gebracht, hebben alle andere dichters 
die met een facsimile in de NMA voorkomen de status ‘voornaam dichter’ bereikt.  
 
5.8 De levensberichten  
In dezelfde circulaire waarin Immerzeel zijn voornemen tot het opnemen van facsimi-
le’s van dichterhandschriften aankondigde schreef hij over zijn plan voortaan “be-
knopte Levensschetsen” van de voornaamste dichters aan de NMA toe te voegen.680 
Daarmee zou vanaf de jaargang 1829 de NMA worden afgesloten. Het initiatief viel 
goed bij het ALM. Met de levensberichten zal Immerzeel 
 

het Nederlandsch Publiek op nieuw aan zich verpligten – het is eene 
nieuwe proeve van onvermoeide vlijt, ter verbetering en volmaking 
van zijnen Almanak, de eerste van die soort in ons vaderland, jaarlijks 
in waarde rijzende, en alle dergelijke ondernemingen achter zich la-
tende.681  

 
Op het levensbericht van Bilderdijk had de recensent van de REC wel iets aan te mer-
ken: hij verwachtte dat het velen “minder aangenaam” zou zijn dat de volledige lijst 
van de werken van Bilderdijk niet aan diens levensbericht was toegevoegd.682 Veel 
aandacht kregen de levensberichten overigens niet van de recensenten. Ze werden 
vaak alleen maar meegenomen in de opsomming van wat er behalve gedichten nog 
meer in de betreffende jaargang van de NMA gevonden wordt: 
  

Levensberigten van BILDERDIJK en GISIUS NANNING, bene-
vens een drietal facsimilé’s, en twee welluidende muzijkstukjes verhoogen 
de waarde van den Muzen-Almanak voor 1833, prijkende met de wel-
gelijkende afbeeldsels der Heeren ROBIDÉ VAN DER AA en VAN 
OOSTERWYK BRUYN683  

  
In de AKLB werd Immerzeels selectiecriterium aangesneden. De recensent voorzag 
problemen: welke dichter zou wel en welke dichter zou geen levensbericht krijgen.684 
Immerzeel had het er in zijn circulaire in Apollo over dat hij de “voornaamste dichters”   
zou opnemen. Ik heb daarom van de in de levensberichten opgenomen dichters beke-
ken welke status (Voornaam, Bekend of Onbekend) zij over de periode 1819-1840 
bereikt hebben (fig. 12). Immerzeels selectiecriterium wordt er niet duidelijk van. Hij 
nam negen voorname dichters op, vijf bekende dichters en bovendien ook nog eens 
twee dichters die onbekend waren.685 De onbekende dichter P.L. de Beer686 die vijftien 

                                                   
680 Apollo 1828, nr. 12 (19 feb. 1828), Bijvoegsel, p. 2. 
681 ALM 1829, I, p. 27. 
682 REC 1832, I, p. 550. 
683 VdV 1832, p. 864. 
684 AKLB 1829, I, p. 27 . 
685 Zie voor de statusbepaling 3.7.1. 
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Naam van de dichter overleden NMA-bijdragen levensbericht status 

Arntzenius, R.H. 1823 2 1830 B 

Beer, P.L. den  1830 15 1831 O 

Bilderdijk, K.W. 1830 13 1831 V 

Bilderdijk, W. 1831 52 1833 V 

Borger, E.A. 1820 1 1829 V 

Cleve, Johanna Constantia 687 1822 2 1830 B 

Feith, R. 1824 14 1829 V 

Gisius Nanning, F.P. 1832 4 1833 V 

Klijn Bz., B. 1829 6 1831 V 

Kruijff, J. de 1821 3 1829 B 

Loots, C. 1834 16 1836 V 

Nierstrasz Jr., J.L. 1828 11 1830 V 

Pruimers, J.C. 688 1822 1 1830 B 

Rietberg, L. 1826 10 1830 B 

Verveer, Jan689 1830 1 1831 O 

Walré, J. van 1837 26 1839 V 
 
Fig. 12. Status in de periode 1819-1840 van dichters met een levensbericht in de NMA.  

 
bijdragen aan de NMA heeft geleverd verdiende op grond van zijn bekendheid bij de 
lezers van de NMA nog wel een levensbericht maar J. Verveer die maar één keer een 
bijdrage leverde? 
   Dan zijn er nog de na 1819 overleden dichters die geen levensbericht gekregen heb-
ben (fig. 13). Het zijn er minstens elf, onder wie ook een viertal voorname dichters.690 
Ze hebben allemaal een of meer bijdragen aan de NMA geleverd. Waarom werd een 
voornaam dichter als Foppe691 niet opgenomen? Het blijft onduidelijk. Misschien 
slaagde Immerzeel er wel niet in auteurs voor de levensberichten te verzamelen.692 Uit 
de brieven die N.G. van Kampen,693 de auteur die met grote tegenzin een aantal le-

                                                                                                                                 
686 Pieter Leonard den Beer (1771-1830) Belastingontvanger. (BWNZL, p. 43). 
687 Johanna Constantia Cleve (1802-1822). Wonderkind, haar eerste bundel verscheen in 1813. (BWNZL, 
p. 160). 
688 Jan Coenraad Pruimers (1799-1822). Jurist. (BWNZL, p. 628). 
689 Jan Verveer (1743-1830). (NMA 1831, p. 241-244). In het BWNZL wordt als zijn overlijdensdatum in 
of kort na 1790 opgegeven. (BWZNL, p. 824). 
690 Van sommige dichters die al vóór 1839 niet meer in de NMA of elders publiceerden heb ik geen sterf-
jaar en andere biografische gegevens kunnen achterhalen. Hierbij o.a. Jan van der Pot die door Immerzeel 
voor een levensbericht bestemd was (brief van N.G. van Kampen aan Immerzeel van 26 mei 1829, 
KB133C11 Van Kampen XVII). 
691 Hendrikus Johannes Foppe (1796-1836). Vruchtennatmaker. (BWNZL, p. 255). 
692 Van een aantal levensberichten is de auteur bekend doordat de handschriften na Immerzeels overlij-
den geveild werden: Van Kampen vervaardigde de levensberichten van Borger, Feith en De Kruijff, 
Tollens beschreef de levens van Nierstrasz en Gisius Nanning, P. Weiland dat van Verveer. De dochter 
van Loots ontfermde zich over het levensbericht van haar vader, Immerzeel zelf schreef de levensschets 
van Van Walré. (Catalogus 1842, lotnummer 188). 
693 Nicolaas Godfried van Kampen (1776-1838). Mislukt als bloemist en boekhandelaar, studeerde lette-
ren te Leiden, werd daar lector in de Hoogduitsche taal aan de Hogeschool, gaf geschiedenis en letter-
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vensberichten vervaardigde, aan Immerzeel stuurde is hierover geen informatie af te 
leiden.694 Volledig was Immerzeels selectie niet, hij maakte zijn voornemen niet waar 
om in de NMA van de voornaamste dichters een levensbericht op te nemen. 
 

Naam van de dichter overleden NMA-bijdragen status 

Bax, D. 1837 1 B 

Foppe, H.J. 1836 6 V 

Karsten, J.A.695 1826 1 O 

Kasteele, J.C. van de 1835 1 V 

Kemper, J.M. 696 1824 2 B 

Kroes, W. de 697 1830 7 B 

Marron, P.H. 698 1832 1 B 

Simons, A. 1834 3 V 

Themmen, Ph.H. 699 1830 1 O 

Witsen Geysbeek, P.G.  1833 1 V 

Wittigs, P. 1823 2 B 

 
Fig. 13. Status in de periode 1819-1840 van overleden dichters die géén levensbericht in de NMA hebben 
gekregen. 

 
 
5.9 Conclusie 
Immerzeel wekte in zijn prospectus grote verwachtingen over de kwaliteit van niet 
alleen de gedichten maar ook over de kwaliteit van de uitvoering, met name van de 
plaatjes en de daarvoor gekozen kunstenaars. Hierboven is aangetoond dat hij voor de 
plaatjes de verwachting heeft waargemaakt. Hij werkte met uitstekende tekenaars en 
graveurs en koos werken van belangrijke schilders. Ook zijn toezegging over de op-
name van dichterportretten is hij nagekomen, aan zijn inspanningen danken wij er 34. 
Op de uiterlijke vormgeving van de NMA was niet veel aan te merken, zoals de recen-
sies getuigen stak hij gunstig af bij de meeste andere literaire almanakken.  
   Over de zangstukjes en de kalender deed Immerzeel geen uitspraken, over de zang-
stukjes kondigde hij aan dat ze zouden worden opgenomen en dat deed hij ook. Het 
kalenderdeel was zo’n vanzelfsprekend onderdeel van een almanak dat er met geen 
enkel woord over gesproken werd, het weglaten van de kalender in de laatste door 
Immerzeel geredigeerde jaargang leverde ook geen commentaar op.  

                                                                                                                                 
kunde op Noorthey en werd in 1829 hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis en Nederlandse Letterkunde 
te Amsterdam. (BWNZL, p. 405-406). 
694 Brieven van N.G. van Kampen aan Immerzeel uit 1828 en 1829 (KB 133C11 Van Kampen XIV-
XVII). 
695 Johan Antoon Karsten (1802-1826). Predikant. (NNBW IX, kol. 491). 
696 Joan Melchior Kemper (1776-1824). Hoogleraar in de rechten te Leiden, staatsraad en lid van de 
Tweede Kamer. (BWNZL, p. 414-415). 
697 Wouter de Kroes (1800-1830). (BWN X, p. 397). 
698 Paul Henri Marron (1754-1832). Waals predikant. Dichter, voornamelijk in het Latijn maar ook in het 
Nederlands. (BWN 12, eerste stuk, p. 287-292).  
699 Phoebus Hitzerus Themmen (1757-1830). Arts. (BWNZL, p. 782). 
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In 1828 beloofde Immerzeel verbeteringen in de NMA. Door de opname van levens-
berichten van overleden dichters en facsimile’s van dichterlijke handschriften zou het 
publiek in het jaarboekje niet alleen de dichttrant en de gelaatstrekken van de voor-
naamste hedendaagse dichters kunnen leren kennen, maar ook hun belangrijkste le-
vensbijzonderheden en hun handschrift. Immerzeel is daar maar gedeeltelijk in ge-
slaagd. Niet iedere voorname dichter kreeg een levensbericht, waarschijnlijk heeft 
Immerzeel genoegen moeten nemen met het materiaal dat hem werd aangeleverd. De 
facsimile’s in de NMA zijn voor het overgrote deel vervaardigd naar handschriften 
van voorname dichters. Welke selectiecriteria Immerzeel heeft aangelegd om tot een 
keuze te komen voor de op te nemen facsimile’s en portretten is niet duidelijk gewor-
den. Wel kan vastgesteld worden dat hij hiervoor uit de dichters die meewerkten aan 
de jaargangen 1819-1840 van de NMA voor het overgrote deel dichters koos die in die 
periode de status voornaam dichter bereikt hadden. 
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Hoofdstuk 6 De zakelijke kant van de Nederlandsche Muzen-Almanak 
 
Immerzeel begon niet uitsluitend uit ideële motieven met de uitgave van de NMA. Hij 
verwachtte voor zijn inspanningen natuurlijk ook financiële resultaten. Zijn nieuwe 
almanak werd niet op een koopje geproduceerd: het beste papier, de beste drukker, de 
beste tekenaars en graveurs, het waren allemaal factoren die bijdroegen tot de hoge 
prijs die de koper voor de almanak moest betalen. Vanaf de eerste jaargang was de 
NMA verreweg de duurste Nederlandstalige almanak en dat bleef zo totdat TES en 
AUR op de markt kwamen.  
   In dit hoofdstuk belicht ik een aantal zaken die in meerdere of mindere mate te ma-
ken hebben met de financiële aspecten van de NMA. Weinig valt er te zeggen over de 
productiekosten, nauwelijks meer over de opbrengst. Meer is bekend over de verkoop 
van de almanak aan de boekhandel en aan het publiek. Ook de nevenexploitatie van 
de almanakbijdragen komt aan de orde in dit hoofdstuk dat afgesloten wordt met een 
paragraaf over de verkoop van de NMA-bescheiden uit Immerzeels nalatenschap. 
 
6.1 Productiekosten en opbrengst 
Van de boekhouding van Immerzeel is niets bewaard gebleven over de periode waarin 
hij de NMA uitgeeft.700 Evenmin zijn er cijfers bewaard gebleven waaruit opgemaakt 
kan worden welke bedragen gemoeid waren met de honorering van de medewerkers. 
In de bewaard gebleven brieven van en aan Immerzeel en in andere archivalia die 
betrekking hebben op Immerzeel zijn incidenteel kosten voor verschillende aan de 
almanakproductie gerelateerde activiteiten te vinden. Helaas niet in die mate dat de 
productiekosten voor een jaargang ermee te reconstrueren zijn. Toch zijn er wel enige 
financiële gegevens bekend die een indicatie geven over delen van de kosten en baten. 
 
6.1.1 Materiële kosten 
De materiële handelingen die uiteindelijk leiden tot het product NMA verschilden 
weinig van die voor de productie van een boek. De teksten moesten gezet en gedrukt 
worden, er moesten een titelpagina en illustraties worden vervaardigd en het geheel 
moest in het geval van de NMA gebonden en gekartonneerd worden. Dongelmans 
heeft voor zijn dissertatie over Immerzeel ook met behulp van de zeer schaarse bron-
nen onderzoek gedaan naar verschillende kostenbepalende factoren. Het tekenen van 
een portret door Caspari kostte ca. ƒ 31,50, Craeyvangers rekeningen bedroegen tus-
sen de ƒ 8,– en ƒ 30,–.701  Het graveren van een portret of een plaatje kostte gemid-
deld ƒ 100,– , voor een vignet kwam hij op gemiddeld ƒ 50,– 702 Kleinere bedragen, 
variërend van ƒ 1,– tot ƒ 4,– werden in rekening gebracht voor het aanpassen van 
titels, het aanbrengen van de letters op de gravures en het vervaardigen van facsimile’s. 

                                                   
700 Zie voor de wel bewaard gebleven boekhouding Dongelmans 1992, p. 97 e.v. 
701 Dongelmans 1992, p. 141. 
702 Ph. Velijn, die veel werk voor de NMA verricht heeft, is goedkoper. Onduidelijk blijft of Velijn onder 
de prijs werkt of dat andere graveurs duur zijn. (Dongelmans 1992, p. 142). 
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Afb. 20. Nota van P. Velijn voor graveerwerk voor o.a. de NMA 1833. 

 
Voor de druk- en bindkosten waren geen gegevens beschikbaar net zo min als voor de 
niet direct aan de productiekosten toe te rekenen kosten voor de advertenties in de 
kranten.  
   Als we die bedragen optellen voor een gemiddelde almanak met een portret, zes 
plaatjes en een titelgravure, komen we uit op minimaal ca. ƒ 800,– voor de werkzaam-
heden die met de illustraties in de ruimste zin van het woord gemoeid zijn. 
   Over de papierkosten en de kosten van het speciale papier voor de band en de cas-
sette hebben we geen informatie. Met zo weinig gegevens en het ontbreken van opla-
gecijfers is het niet mogelijk de kostprijs voor de vervaardiging van een exemplaar van 
de NMA vast te stellen.703  

                                                   
703 Een vage indicatie van de oplage kan de Algemeene inhoud van den Nederlandschen Muzen-Almanak van 
1819 tot en met 1833 zijn. Van dit in 1833 gepubliceerde register zijn er bij de fondsveiling van 1835 nog 
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6.1.2 De honoraria voor de medewerkers 
Bij de poging om de kosten voor de productie van een jaargang van de NMA te bere-
kenen zijn de honoraria van de medewerkers nog buiten beschouwing gebleven. Die 
kosten zullen niet erg hoog geweest zijn, de medewerkers aan de NMA werden, op 
een enkele uitzondering na, voor hun inspanningen niet betaald. Tollens, redacteur en 
medewerker aan de almanak zal ook niet Immerzeels grootste kostenpost geweest zijn. 
In 1822 schreef hij Suringar dat Immerzeel tot dan toe minstens ƒ 30.000,–  aan hem 
verdiend had maar dat hij daarvoor nooit meer dan huiselijke presentjes gekregen had 
die nauwelijks ƒ 2000,– gekost hadden.704 Nadat Tollens zijn redacteurschap beëin-
digd had, werd niet alleen hij maar ook zijn vrouw jaarlijks met een – mooi ingebon-
den – exemplaar van de NMA beloond.705 Bilderdijk bracht zijn medewerking aan de 
NMA wel in rekening. Zo verwachtte hij voor “den Perzius, de Zedelijke gispingen, 
en in den Muzen almanak 1819-1821 de verzen tot hier toe, door U bepaald (zeker 
niet te hoog), ƒ 150.–.–”.706 Andere medewerkers kregen soms naast een gratis alma-
nak nog overdrukjes van hun bijdrage of extra afdrukken van hun portret, al dan niet 
op een ander formaat dan dat van de NMA.707 Voor de meeste medewerkers moest 
echter een gratis exemplaar van de jaargang waarin hun bijdrage geplaatst was vol-
staan. Aanvankelijk stuurde Immerzeel ook nog wel exemplaren naar dichters die niet 
aan een bepaalde jaargang meegewerkt hadden maar van wie hij hernieuwde mede-
werking wel op prijs stelde. Met de laatste jaargang die Immerzeel zelf uitgaf, de nieuw 
vormgegeven jaargang 1839, leek hij zuiniger te worden. Alleen de medewerkers aan 
deze jaargang ontvingen nog een almanak.708 
   Evenmin als we de materiële kostprijs kunnen berekenen, is het mogelijk vast te stel-
len hoeveel de bijdragen van de medewerkers Immerzeel op jaarbasis gekost hebben. 
Meer dan enkele honderden guldens zal het echter niet geweest zijn.709  
 
 
 

                                                                                                                                 
ruim 700 over. (Catalogus 1835, p. 38). Een oplage van ten minste 1000 exemplaren per NMA-jaargang 
lijkt geen overdreven getal. 
704 Huygens 1972, p. 177. Immerzeel gaf werk van Tollens uit sinds 1808. 
705 Bedankjes voor de toegezonden almanakken komen geregeld in de brieven aan Immerzeel voor. (zie 
bijv. KB 133C11 Tollens 217, 224, 231 en 235. In de catalogus van de veiling van Tollens’ bibliotheek 
komt alleen een lot (1703) met de jaargangen 1819-1838 voor, de goedkoopste uitvoering: gekartonneerd 
in etui. (Catalogus 1857, p. 84). 
706 Uit deze opgave zijn de bedragen die hij kreeg voor zijn almanakbijdragen - en misschien ook wel voor 
die van zijn echtgenote - niet te herleiden. (brief van Bilderdijk aan Immerzeel van 31 januari 1821 (KB 
133C11 Bilderdijk 138). 
707 Zie bijv. de brieven van M.C. van Hall aan Immerzeel van 26 april en 13 december 1821 (KB 133C11 
Van Hall III en IV) en de brieven van Warnsinck aan Immerzeel van 4 februari en 17 november 1830 
(KB 133C11 Warnsinck 21 en 23). 
708 Zie hiervoor de verontwaardigde brief van Warnsinck aan Immerzeel van 12 januari 1839 (KB 133C11 
Warnsinck 32). 
709 Het aantal medewerkers aan de NMA varieerde van 30 in 1819 tot maximaal 50 in 1836. In deze 
aantallen zijn de met initialen ondertekende bijdragen en Immerzeels eigen bijdragen niet meegenomen. 
Immerzeel ‘verloor’ per medewerker slechts de kostprijs van de NMA van het betreffende jaar. Daar 
kwamen wel de kosten voor overdrukjes, extra portretten en incidenteel enige duurder ingebonden 
exemplaren nog bovenop. 
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6.1.3. Opbrengst 
Duidelijk mag zijn dat het onmogelijk is de productiekosten van een jaargang NMA 
vast te stellen. Evenmin zijn er over de opbrengsten exacte gegevens bekend. De enige 
indicatie gaf Immerzeel zelf in 1831 toen hij opnieuw probeerde zijn fonds aan de 
Leeuwarder uitgever G.T.N. Suringar te verkopen en aangaf dat de NMA hem jaarlijks 
een winst van ca. ƒ 2500.– opleverde.710  
 
6.2 De Nederlandsche Muzen-Almanak als handelswaar 
De prijs waarvoor de NMA geleverd werd is van de eerste tot en met de twintigste 
jaargang gelijk gebleven voor de verschillende varianten waarin de almanak verkrijg-
baar was. De goedkoopste versie kostte ƒ 3,50. De koper kreeg daarvoor een in kar-
ton gebonden exemplaar met een gelithografeerde omslag waarvan de kleur kon vari-
eren.711 Voor een luxe-exemplaar gebonden in rood of groen was hij ƒ 5,50 kwijt, 
wilde hij daar ook nog een marokijnen koker bij dan betaalde hij ƒ 7,– . De duurste 
uitvoering van ƒ 6,– had een bandje dat met satijn bekleed was, inclusief een met sa-
tijn beklede koker kwam de prijs op ƒ 7, 50.  
   De NMA liep goed en twee jaargangen moesten zelfs herdrukt worden, de jaargang 
1821 nog in hetzelfde jaar en de jaargang 1820 in 1823.712 Ondanks het succes pro-
beerde Immerzeel tot twee keer toe de NMA te verkopen aan de Leeuwarder uitgever 
G.T.N. Suringar. Niet bekend is hoeveel hij bij de eerste poging in 1824 gevraagd had, 
in 1831 vroeg hij ƒ 10.000,–.713 Beide keren ging Suringar niet op het aanbod in, 
waardoor de NMA onderdeel uitmaakte van de veiling van het gehele fonds van Im-
merzeel op 24 maart 1835. Ook toen lukte het hem niet de NMA te verkopen; hij 
werd opgehouden bij ƒ 10.000,–.714 
   Vrijwel direct na de mislukte veiling maakte Immerzeel plannen om zijn almanak-
kenvoorraad door een prijsvermindering te reduceren. Begin mei 1835 toetste hij bij 
de boekhandel de belangstelling voor een aanbieding van complete series, zeventien 
jaargangen, van de NMA voor de verminderde prijs van ƒ 18,–. Hij moest hiervoor 
drie jaargangen geheel en een vierde jaargang gedeeltelijk laten herdrukken, een aantal 
platen laten bijdrukken en enige honderden almanakken laten inbinden. Om deze 
kosten, geraamd op ongeveer ƒ 1000,– goed te maken waren vijftig intekeningen no-
dig, meer dan honderd complete series zou Immerzeel echter niet leveren. Na afloop 
van de intekentermijn zou de boekhandelsprijs voor complete series weer op het oude 
niveau van ƒ 51,– teruggebracht worden.715 Er was voldoende belangstelling en in 
september liet Immerzeel weten dat hij in de loop van de maand tot levering over zou 
gaan. De intekenaars kregen bij elke serie gratis een exemplaar van de Algemeene inhoud 

                                                   
710 Brief van Immerzeel aan G.T.N. Suringar van 5 december 1831. (UVA, BC, Bsu 28-72). 
711 Prospectus 1818, zie bijlage 2. Vanaf de tweede jaargang werd de goedkope versie evenals de dure 
varianten in een koker geleverd. (advertentie in o.a. RC van 11 december 1819).  
712 Met de herdruk van de jaargang 1821 werd in maart 1821 in o.a. de ’s Gravenhaagsche Courant van 12 
maart geadverteerd, de herdruk van de jaargang 1820 werd in o.a. de RC van 28 oktober 1823 bekend 
gemaakt . 
713 Brief van Immerzeel aan G.T.N. Suringar van 5 december 1831. (UVA, BC, Bsu 28-72). 
714 Kruseman 1886, I, p. 57. 
715 Circulaire voor de boekhandel van 5 mei 1835. (Bedrijfsdocumentatie J. Oomkens Jr., UVA, BC, 
KVB). 
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meegeleverd.716 Deze transactie zal Immerzeel circa ƒ 800,– opgeleverd hebben: hij 
investeerde circa ƒ 1000,– om een opbrengst van ƒ 1800,– te genereren. Hij werd 
bovendien verlost van zo’n 1300 almanakken uit de voorraad die bij de veiling in 
maart – los en gebonden – nog ruim 4200 exemplaren telde.717 
   Ondertussen ging Immerzeel gewoon verder met de uitgave van de NMA in de 
vorm zoals hij al jarenlang bekend was. Pas met de jaargang 1839 paste hij de vormge-
ving aan. Niet alleen wijzigde hij het formaat maar voortaan was de almanak nog 
slechts in één versie leverbaar. De koker was afgeschaft en ook in marokijn of satijn 
gebonden exemplaren werden niet meer aangeboden. De prijs voor de particuliere 
klant was verhoogd tot ƒ 5,–, aan de boekhandelaar bracht Immerzeel voortaan ƒ 4,– 
in rekening.718  
 

 
 

Afb. 21. Advertentie van J.H. Laarman in het NvdB van 18 april 1839. 

 

                                                   
716 NvdB 9 september 1835.  
717 Catalogus 1835, p. 38. 
718 Gedurende een korte tijd kon overigens nog wel tegen de oude prijs (3,00/3,50 ingetekend worden op 
de NMA. (NvdB 12 april 1838).  
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De jaargang 1839 van de NMA was de laatste jaargang die door Immerzeel werd uit-
gegeven. In het Nieuwsblad voor den Boekhandel (NvdB) van 28 februari 1839 verscheen 
een advertentie waarin werd aangekondigd dat op 11 maart alle overgebleven exem-
plaren van de tot dan toe verschenen 21 jaargangen van de NMA met het bijbehoren-
de kopijrecht en alle koperen, stalen en muziekplaten verkocht zouden worden onder 
een aantal daartoe uitgenodigde boekhandelaren.719 Koper werd de Amsterdamse 
boekhandelaar en uitgever J.H. Laarman die op 10 april aan de boekhandel liet weten 
dat hij de nieuwe eigenaar van het fonds en het recht van uitgave van de NMA was 
(afb. 21). 
   Hij bracht meteen de prijs van de jaargang 1839 terug naar ƒ 3,50 en kondigde aan 
later te laten weten wat hij met de jaargang 1839 en de voorgaande twintig jaargangen 
voorhad.720 Om te weten te komen wat Laarman van plan was met die oude jaargan-
gen moest een eventuele koper enige moeite doen. In een aantal kranten verscheen in 
oktober 1839 een advertentie met de mededeling dat een Berigt over de NMA – en 
het Register over de jaren 1819-1833 – alom gratis te bekomen was.  In dit Berigt liet 
Laarman weten dat hij als eigenaar en uitgever van de NMA meende 
 

aan de bezitters van enkele jaren en aan het geëerde publiek eene 
dienst te doen, de voorhandene jaargangen der eerste serie, voor eenen 
onbepaalden tijd, tot eenen goedkoopen prijs verkrijgbaar te stellen. 
De eerste kunnen op die wijze hunne exemplaren met geringe kosten 
compleet maken, terwijl het leesgierige publiek in staat zal zijn, zich 
de keur der Nederlandsche Poëzij, althans der zoo belangrijke twintig 
laatste jaren, voor weinig geld te verschaffen.  

 
Niet alle jaargangen waren meer beschikbaar en de prijzen varieerden van ƒ 1,20 tot       
ƒ 1,80. De volle oude prijs van ƒ 3,50 moest betaald worden voor de jaargangen 
waarvan met moeite nog enige exemplaren compleet gemaakt konden worden.721  
   Lang hield Laarman de voorraad oude jaargangen niet in zijn bezit. Op 5 augustus 
1840 werden de resterende exemplaren van de jaargangen 1819-1838 op een verko-
ping van ongebonden boeken door de Amsterdamse boekhandelaar J.C. van Kesteren 
verkocht aan F. Holtkamp, boekdrukker en boekverkoper te Sneek.722 Holtkamp bood 
de jaargangen aan zijn collega’s aan voor prijzen die varieerden van ƒ 0,50 bij de aan-
koop van 50 exemplaren tegelijk tot ƒ 1,00 voor de jaargangen waarvan nog maar 

                                                   
719 NvdB 28 februari 1839. 
720 NvdB 18 april 1839. De overname en de prijsverlaging adverteerde Laarman gedurende een aantal 
maanden ook in een aantal kranten (o.a. het Handelsblad van 22 april 1839, de Avondbode van 23 april 1839, 
het Dagblad van ’s Gravenhage van 15 mei 1839 en de Utrechtsche Courant van 7 juni 1839). 
721 Berigt wegens den Nederlandschen Muzen-Almanak Circulaire voor de boekhandel van 1 oktober 1839. 
(Bedrijfsdocumentatie J. Oomkens Jr., UVA, BC, KVB). 
722 NvdB 3 september 1840 Behalve deze oude jaargangen van de NMA kocht Holtkamp in 1847 de 
overgebleven jaargangen 1831-1837 van de AB. (NvdB 29 juli 1847). Hij heeft zelf ook zijn geluk op de 
almanakkenmarkt geprobeerd met het JNK (zie 7.1.9) en met Philadelphia, Jaarboekje voor Onderwijzers en 
Onderwijzeressen Van dit jaarboekje met literair mengelwerk bleef de als zodanig uitgegeven eerste jaargang 
voor 1840 de enige jaargang.  
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weinig exemplaren beschikbaar waren. Het register moest ƒ 0,20 opbrengen (afb. 
22).723  
 

 
 
Afb. 22. Deel van een advertentie van F. Holtkamp in het NvdB van 5 november 1840. 

 
Holtkamp kreeg op zijn advertentie voldoende bestellingen binnen maar met de afle-
vering liep het minder voorspoedig door de hoge transportkosten die de winterse  
 

 
 
Afb. 23. Advertentie van F. Holtkamp in het NvdB van 24 december 1840. 

 

                                                   
723 NvdB 5 november 1840. 
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omstandigheden met zich meebrachten. (afb. 23).724 In 1841 adverteerde Holtkamp 
nogmaals met de overgebleven exemplaren van de NMA. Hij bood toen acht verschil-
lende jaargangen aan voor ƒ 5,00.725 Het zou de laatste keer zijn dat er ‘nieuwe’ exem-
plaren van Immerzeels NMA aan de boekhandel werden aangeboden.  
   De laatste NMA die bij Laarman verscheen was de jaargang 1847, vanaf de jaargang 
1848 werden de NMA en de in 1847 door Laarman gekochte Vergeet mij niet726 samen-
gevoegd tot de Vergeet mij niet. Muzen-almanak. 
 
6.3 Hergebruik van almanakbijdragen 
Immerzeel bood op de fondsveiling naast het recht om de NMA voort te zetten ook 
het recht op het integraal herdrukken van oude jaargangen van de NMA te koop 
aan.727 Zelf behield hij nog de rechten op de afzonderlijke bijdragen voor zover deze 
aan hem waren afgestaan.728 Daarmee bleef hij in staat bloemlezingen uit te geven 
waarin hij gebruikmaakte van almanakbijdragen waarvan hij het kopijrecht bezat. Al in 
1826 en 1827 verscheen bij hem in twee delen de door de onderwijzers D. Ouwer-
sloot en A.J. Lastdrager verzorgde bloemlezing Bloemen van Nederlandsche Dichtkunst, 
voor de jeugd. Van de 90 hierin opgenomen gedichten verschenen er 31 eerder in de 
NMA.729 Ook de portretten van Feith en Bilderdijk waarmee de bundel geïllustreerd 
werd, waren eerder in de NMA gepubliceerd.730  
   Almanakmedewerkers reageerden verschillend op de opname van hun bijdrage of 
bijdragen in de bloemlezing. Sommigen waren er niet eens van op de hoogte dat er 
werk van hun hand was uitgekozen. Kennelijk vroeg Immerzeel vooraf niet aan ieder-
een toestemming en op grond van het toenmalige kopijrecht hoefde dat ook niet. Zo 
wist Staring er niet van, terwijl hij toch graag in het van hem opgenomen ‘Ada van 

                                                   
724 NvdB 24 december 1840. Onduidelijk is wat er met de bijna-uitverkochte jaargangen 1828 en 1834 uit 
de eerste advertentie is gebeurd. Zij komen niet meer in deze advertentie voor en zijn dus waarschijnlijk 
ook geheel uitverkocht. 
725 NvdB 20 mei 1841. 
726 Aangekocht op de veiling van het fonds van de Gebroeders Diederichs in juli 1847. NvdB 5 augustus 
1847. 
727 Catalogus 1835, p. 39. 
728 In 1817 werd een nieuwe auteurswet van kracht waarbij de auteur voor het eerst het recht over zijn 
kopij kreeg. Vaak werd echter de drukker of uitgever de rechthebbende doordat de auteur zijn recht - al 
dan niet tegen betaling - afstond. (Kuitert 1994, p. 95) Sommige auteurs stipuleerden dat zij gerechtigd 
bleven hun almanakbijdragen elders opnieuw te publiceren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere te 
vinden bij Staring (brief aan Immerzeel van 11 juli 1822, KB 133C11 Staring 6) en R.H. Arntzenius (brief 
aan Immerzeel van 8 februari 1818, KB 133C11 Arntzenius I). Illustratief voor de problemen rond het 
kopijrecht zijn de afschriften van Tollens’ brieven door de Rotterdamse advocaat A.S. van Reesema (KB 
70F57 Van Reesema 7-9) 
729 Ook in andere contemporaine bloemlezingen zijn bijdragen uit de NMA opgenomen. Immerzeels 
‘Aan de jeugd’ werd gepubliceerd in de Bloemlezing, of keus van schoone en zedekundige Nederduitsche en Fransche 
dichtstukken, geschikt voor de jeugd (Gend 1827), de Zede- en Letterkundige lessen, of bloemlezing uit Nederlandsche 
dichters en prozaschrijvers, ten dienste der Athenaea, kollegien en bijzondere gestichten van opvoeding bevat gedichten 
van Vrouwe Bilderdijk, Immerzeel, Nierstrasz en Spandaw die eveneens eerder in de NMA zijn gepubli-
ceerd. In de tweede druk van deze bloemlezing uit 1833 kwamen er nog tien gedichten bij: bijdragen van 
Des Amorie van der Hoeven, Bilderdijk, Borger, Da Costa, Van Hall, Immerzeel, Van Oosterwijk Bruijn, 
Sifflé, Warnsinck en Wiselius. 
730 Het door J.E. Marcus gegraveerde portret van Feith uit de NMA 1819 is opnieuw - in spiegelbeeld - 
door P. Velijn gegraveerd, Bilderdijks portret is identiek aan dat in de NMA 1820. 
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Holland, als gevangene op Texel, in 1203’ een kleine verbetering zou hebben aange-
bracht. Voor het tweede deel van de Bloemen vroeg hij Immerzeel géén bijdrage uit de 
NMA op te laten nemen maar suggereerde hij een tweetal titels uit zijn in 1820 bij 
H.C.A.Thieme in Zutphen verschenen bundels Gedichten.731 Jan van Harderwijk Rzn 
werd wel om toestemming gevraagd. Hij voelde zich vereerd door Immerzeels ver-
zoek voor de opname van zijn ‘Pieter Corneliszoon Hooft’ en stond het graag voor de 
bloemlezing af. Als Immerzeel nog meer uit zijn verzen zou willen kiezen dan was het 
hem wél.732 Warnsinck werkte ook graag mee. Hem was door de redacteurs van de 
bloemlezing, A.J. Lastdrager en D. Ouwersloot, om toestemming voor het opnemen 
van een NMA-bijdrage gevraagd: ‘iets waarin ik met hart en ziel genoegen neme’.733 
Nierstrasz daarentegen weigerde toestemming. Hij was bezig een aantal in de NMA en 
in andere almanakken opgenomen gedichten te verzamelen voor een uit te geven 
bundel. Hij wilde niet dat inmiddels geactualiseerde gedichten in een verouderde versie 
nogmaals gepubliceerd zouden worden terwijl herpublicatie zijn eigen bundel ook nog 
eens minder aantrekkelijk zou maken.734 Nierstrasz zal wel niet gemist zijn, want Bloe-
men van Nederlandsche Dichtkunst, voor de jeugd werd een succes en al in 1834 volgde een 
goedkope tweede druk in één deel. Uiteindelijk zouden er zes drukken van deze bun-
del het licht zien.735  
   In 1838 maakte Immerzeel opnieuw gebruik van een aantal almanakbijdragen toen 
hij de bundel Gedichten, bijzonder voor de declamatie, verzameld uit hedendaagsche dichters uit-
bracht. Van de 53 gedichten in deze bundel waren er 44 eerder verschenen in de 
NMA.736 Deze bundel werd in twee uitvoeringen geleverd. De geïllustreerde editie op 
best papier met een aantal plaatjes en facsimile’s die al eerder in de NMA waren ver-
schenen werd aanbevolen als prijsboek.737 Een goedkope editie, die tegelijkertijd als 
tweede druk op de markt kwam, was bedoeld als schoolboek.738 

                                                   
731 Staring suggereerde twee andere gedichten (‘De vorstin in het dorp’ en ‘Het vaderland’) uit zijn Gedich-
ten. (brief van Staring aan Immerzeel van 20 oktober 1826 (KB 133C11 Staring 15). Immerzeel nam ze 
beide op. Het derde gedicht van Starings hand in de bundel (‘De hoofdige boer’) is eveneens uit de Ge-
dichten afkomstig. 
732 Brief van Van Harderwijk aan Immerzeel van 1 december 1826 (KB 133C11 J. van Harderwijk Rzn 5). 
733 Brief van Warnsinck aan Immerzeel van 30 november 1826 (KB 133C11 Warnsinck 15). 
734 Brief van Nierstrasz aan Immerzeel van 14 januari 1827 (KB 133C11 J.L. Nierstrasz II). 
735 Niet alle exemplaren van de tweede druk waren een herdruk. Een onbekend aantal overgebleven 
exemplaren van de eerste druk werden samengebonden in één deel en met een nieuwe titelpagina en 
voorwoord ook als tweede druk op de markt gebracht. Bij de fondsveiling van 1835 waren er hiervan nog 
505 complete stellen en 281 losse eerste delen over. Van de eendelige tweede druk waren 2300 exempla-
ren voorradig. Van de eerste druk, twee delen op best papier met platen en portretten, restten nog 101 
volledige stellen. (Catalogus 1835, p. 39-40). C.A. Thieme werd de nieuwe eigenaar. De Bloemen beleefden 
uiteindelijk zes drukken (Picarta). 
736 Van deze 44 waren er 23 van de hand van Immerzeel. 
737 Prijsboek: boek dat aan verdienstelijke leerlingen aan het eind van een schooljaar ten geschenke wordt 
gegeven. 
738 De geïllustreerde editie kostte ƒ 2,25, de schooleditie ƒ 0,75. (De Avondbode 4 juli 1838). Na het over-
lijden van Immerzeel werden de Gedichten in 1841 verkocht aan de uitgeversfirma Johan Noman en Zoon 
te Zaltbommel. In 1864 komen ze in het bezit van de Zutphense boekhandelaar en uitgever A.E.C. van 
Someren (NvdB 3 november 1864) die de beide edities in 1869 nog aanbood voor ƒ 1,40 en ƒ 0,50.     
(De Wekker, 23 juli 1869). In 1885 gingen ze over naar de firma Blom & Olivierse die 650 exemplaren van 
de schooleditie aankocht voor ƒ 16,– (NvdB 8 januari 1886). Onduidelijk is hoe de geïllustreerde editie in 
het bezit van Blom & Olivierse gekomen is. Van deze editie werden in 1903 303 exemplaren voor 5 cent 
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Niet alleen Immerzeel maakte gebruik van gedichten die eerder in de NMA versche-
nen waren. Medewerkers die in de NMA publiceerden verzamelden hun gedichten 
soms in een eigen bundel en namen er dan ook één of meer van hun almanakbijdra-
gen in op. Van de 22 bijdragen van Tollens kwamen er zo uiteindelijk twintig in zijn 
verschillende dichtbundels terecht. De hierboven al genoemde J.L. Nierstrasz nam in 
zijn bundel Gedichten acht van zijn elf bijdragen aan de NMA op, Jan van Harderwijk 
Rzn koos voor zijn in 1835 verschenen bundel Gedichten zeven van de zeventien bij-
dragen die sinds 1821 van hem in de NMA waren opgenomen. Noch de bundel van 
Nierstrasz, noch die van Van Harderwijk verscheen overigens bij Immerzeel.739 C.G. 
Withuys wilde ook zijn gedichten bundelen, inclusief die uit de Immerzeelalmanak, 
maar hij had daarvoor nog geen uitgever. Immerzeel probeerde hem over te halen de 
bundel bij hem uit te geven, en bood hem daarvoor zelfs de plaatsing van zijn portret 
in de NMA aan.740 Het portret kwam er – het werd geplaatst in de NMA van 1831 – 
maar de bundel zag pas in 1833 het licht. Niet bij Immerzeel maar bij de uitgever van 
de S&G, de Amsterdamse uitgever G.J.A. Beijerinck.741  
   Na hun eerste publicatie in de NMA en in sommige gevallen de opname in een 
bundel van de dichter zelf was er voor een aantal bijdragen nog een verder leven weg-
gelegd. Tot in de eenentwintigste eeuw toe vonden zij een plaats in bloemlezingen. Ik 
heb er een drietal van bekeken, daterend uit 1880, 1965 en 2004, die hun omvang en 
hun vooraanstaande reputatie als overeenkomend kenmerk hebben. Hun selectiecrite-
ria verschillen. Het poëziedeel van Neerland’s letterkunde in de negentiende eeuw uit 1880 
was een “bloemlezing ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde”  
 

voor Neerland’s jonkvrouwen en jongelingen allereerst is deze 
Bloemlezing bestemd. Maar niet voor hen alleen, niet uitsluitend 
voor de School. Ook aan mannen en vrouwen, ook aan Vaders en 
Moeders – Moeders bovenal! –, aan de Onderwijzers des volks niet 
het minst zij de inhoud ernstig aanbevolen.  

 
Bloemlezer J.P. de Keyser wees overigens op de moeilijkheden die hij bij de samen-
stelling had ondervonden: niet alle dichters en uitgevers hadden meegewerkt.742 De 
eerste druk van de Spiegel van de Nederlandse poëzie werd zo’n zestig jaar na de bloemle-
zing van De Keyser samengesteld.743 Het auteursrecht op de werken van veel van de 

                                                                                                                                 
per stuk met 340 exemplaren van de tweede druk (zonder platen) voor eveneens 5 cent per stuk op de 
veiling van fondsartikelen van o.a. de firma Blom & Olivierse aangekocht door de boekhandelaar Z.J. 
Koning Gzn te Oostwolde. (NvdB 20 januari 1903). Koning bood de geïllustreerde editie aan voor 50 
cent. (prijs vermeld op omslag). 
739 De Gedichten van Nierstrasz verschenen in 1827 bij Suringar te Leeuwarden. Van Harderwijk koos in 
1835 voor de uitgave van zijn Gedichten zijn neef H.W. van Harderwijk, boekhandelaar te Rotterdam sinds 
1834. 
740 Brief van C.G. Withuys aan Immerzeel van 31 januari 1830 (KB 133C11 Withuys 19). 
741 C.G. Withuys, Gedichten, I. Amsterdam 1833. Voor deze bundel koos Withuys vier bijdragen uit de 
NMA, twee uit de S&G, en uit de B&D en de BMA elk een.  
742 De Keyser 1880, Voorbericht, ongepagineerd. J.P. de Keyser was een pleitbezorger van beter onder-
wijs voor meisjes. (Streng 2015, p. 108). 
743 Ik gebruikte de vijfde druk, deel 1 en 2, uit 1965. Deze druk is in grote trekken gelijk aan de eerste 
druk van 1939 (Spiegel 1965, p. XIII). 
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negentiende-eeuwse dichters was inmiddels verlopen en samensteller Victor van Vries-
land was dus minder beperkt in zijn keus. Van Vriesland beoogde met zijn uitgave 
“een samenhangend beeld te geven van de Nederlandsche poëzie door alle tijden” 
waarbij de samenhang grotendeels door de chronologie gerealiseerd wordt. De bloem-
lezing was niet in de eerste plaats ingericht op onderwijs- of studiedoeleinden maar 
vooral bedoeld voor de minnaars van de Nederlandsche poëzie en degenen die daar-
toe kunnen gaan behoren. De keus van de opgenomen gedichten was subjectief, geba-
seerd op de persoonlijke smaak en voorkeur van de samensteller.744 Mogelijk nog sub-
jectiever zijn de bloemlezingen van Gerrit Komrij.745 Hij heeft bij zijn selectie niet 
naar de dichters maar naar de gedichten gekeken: 
 

Zo doen zich verrassingen voor: dichters die je onaangenaam leken 
(door overlevering, schoolboeken, onvolledige kennis) blijken 
prachtverzen te hebben geschreven, en dichters van wie je toch 
dacht dat ze niet ten onrechte de top van de zangberg hadden bereikt 
treffen je niet met één gedicht. 

 
Komrij formuleerde zijn doelgroep vooral negatief. De bloemlezing was niet bedoeld 
om gevoelige harten en dromerige zielen tot zelfwerkzaamheid te inspireren. Voor 
lezers die aan ‘sociale bevliegingen’ lijden was er wel iets te beleven want hij heeft 
geprobeerd zijn selectie niet alleen op kwaliteit te baseren. Hij heeft er ook naar geke-
ken in hoeverre de gedichten ‘tijdsbeelden’ geven, typerend zijn voor bepaalde eco-
nomische of technische ontwikkelingen, voor de omstandigheden in een bepaald tijd-
perk.746  
   Hoeveel van de 1199 gedichten die voor het eerst het licht hebben gezien in de jaar-
gangen 1819-1840 van de in NMA werden er door de bloemlezers nog de opname 
waardig gekeurd? Waren dat er bij de negentiende-eeuwer De Keyser nog 49, de twin-
tigste-eeuwer Van Vriesland en de eenentwintigste-eeuwer Komrij selecteerden er elk 
nog maar vijf. Toch hebben nog twee gedichten de tand des tijds bij deze drie bloem-
lezers doorstaan: Da Costa’s ‘De gaaf der poëzy’ en Borgers ‘Aan den Rijn, in de lente 
van het jaar 1820’. ‘Het Rhijntjen’ van Borger presenteerde Beets in 1839 al als een 
classic in zijn onder het pseudoniem Hildebrand gepubliceerde Camera Obscura.747 Zijn 
eigen ‘Bij een kind’ is het enige gedicht uit de NMA dat zowel door De Keyser als 
door Van Vriesland werd opgenomen, bij Komrij is het afgevallen. 
   Door het ontbreken van bronnen is het niet mogelijk vast te stellen hoeveel het 
hergebruik van de gedichten in de NMA aan hun auteurs of uitgevers heeft opge-
bracht. De auteurs werden er door de latere publicatie in een eigen bundel misschien 
financieel voor beloond en Immerzeel heeft er als uitgever vast ook wel het een en 
ander aan verdiend. De bloemlezingen van Lastdrager en Ouwersloot en van Immer-

                                                   
744 Inleiding bij den eersten druk. (Spiegel 1965, p. v-vii).  
745 Ik koos voor de zestiende en laatste druk uit 2004, gelijk aan de dertiende en volgende herziene en 
vermeerderde drukken uit hetzelfde jaar. De eerdere drukken heb ik niet bekeken op eerder in de NMA 
gepubliceerde gedichten. 
746 Voorwoord [ingekorte versie van het voorwoord bij de eerste tot en met de twaalfde druk], (Komrij 
2004, p. 4-7). 
747 Hildebrand 1839, p. 123-124. 
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zeel werden herdrukt en ook de samenstellers en uitgevers van de latere bloemlezin-
gen hebben succes gehad met hun uitgaven. De Keysers bloemlezing haalde twee 
drukken, Van Vrieslands Spiegel acht en Komrij’s Nederlandse poëzie bracht het zelfs tot 
zestien drukken.  
 
6.4 Immerzeels nalatenschap 
Op 9 juni 1841 overleed Immerzeel en tien maanden later werd zijn bibliotheek ge-
veild. Vijf dagen, van 11 tot 15 april 1842, hadden de boekhandelaren Jacobus Radink  
en Frederik Muller ervoor nodig om de uitgebreide collectie te veilen. De titelpagina 
van de catalogus (afb. 24) geeft een goed beeld van alles wat Immerzeel gedurende zijn 
leven verzameld had, ‘een afdruksel van zijnen geest’ zoals de samenstellers de inhoud 
van de catalogus karakteriseerden.748 Klapstuk van de veiling was nummer 188 van de 
afdeling Werken in Octavo, het speciaal voor dat doel vervaardigde mahoniehouten 
kastje, van binnen bekleed met groen Russisch leder en violetkleurig fluweel met daar-
in de in uniform groot octavo ongekleurd lederen banden ingebonden jaargangen 
1819-1838. Tevens bevatte het kastje de jaargangen 1839 en 1840, gebonden in bruin-
rode marokijnen banden, verguld op snede en plat. Aan het uiterlijk van de almanak-
ken was al de nodige zorg besteed maar de inhoud maakte ze nog veel belangwekken-
der. In iedere jaargang waren originele tekeningen, portretten, gravures op groot pa-
pier in diverse stadia en een aantal handschriften van de bijdragen ingevoegd. Voor ƒ 
1015,– werden de Gebroeders van Cleef de eigenaar van dit bijzondere lot. Zij waren 
daarmee overigens niet de eigenaar van alle handschriften van bijdragen in de NMA 
geworden want die waren bij lange na niet allemaal meegebonden. Zij werden als ‘Ori-
ginele handschriften van gedichten bijna allen geplaatst in den Nederlandschen  Mu-
zen-Almanak 1819-1838 onder de nummers 77 tot 206 in de afdeling ‘Handschriften’ 
van de catalogus opgevoerd. Voor ƒ 112,– werd J. Radink, een van de twee veilende 
boekhandelaars, eigenaar van de handschriften van de ruim vijfhonderd gedichten die 
in deze nummers waren ondergebracht. Nummer 188 in de afdeling Octavo, een “bij-
zonder zindelijk exemplaar” van de jaargangen 1819-1841 werd samen met  de num-
mers 189-191, een verzameling werken van Mr. W. Bilderdijk, vrouwe K.W. Bilderdijk 
en van R. Feith plus een verzameling grotendeels proefdrukken op groot papier van 
alle dichterportretten uit de NMA voor ƒ 320,– toegeslagen aan de Amsterdamse 
boekhandelaar C. Weddepohl. De totale opbrengst van de veiling van Immerzeels 
bibliotheek kwam op circa ƒ 7500,–.749 Omgerekend naar 2015 is dat een bedrag van 
ruim € 71.000,–.750 Vijftien procent van dit bedrag kon worden toegeschreven aan de 
aan de NMA gerelateerde nummers.751 Waar het kastje met het bijzondere exemplaar 
van de NMA gebleven is, is onbekend. Ook de huidige verblijfplaats van de hand-
schriften 77-206 heb ik niet kunnen achterhalen. In 1887 werd een exemplaar van de  

                                                   
748 Catalogus 1842, [inleiding, ongepagineerd]. 
749 ‘Verkooping der nagelaten bibliotheek van wijlen den heer J. Immerzeel Jr.’ NvdB 21 april 1842.  
750 http://www.iisg.nl/calculate2-nl.php . Geraadpleegd 26 juni 2016.  
751 Hierbij heb ik de niet gespecificeerde opbrengsten van octavonummer 191, het samen met de num-
mers 188-190 geveilde exemplaar van de NMA, niet meegerekend.  

http://www.iisg.nl/calculate2-nl.php
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       Afb. 24. Titelpagina van de veilingcatalogus van Immerzeels bibliotheek.. 



 

 161 

jaargangen 1819-1826 van de NMA aangeboden waarin van 24 gedichten de kopij is 
meegebonden. Op Bilderdijks ‘De twee broeders voor Bommel’ na waren het niet de 
gedichten die in nummer 188 van Catalogus 1842 beschreven werden.752 Ook deze 
exemplaren heb ik niet kunnen traceren.  
   Een ieder jaar opnieuw goed verkopende almanak die Immerzeel jaarlijks ƒ 2500,– 
(circa € 24.000,–) opbracht, de onderhandse verkoop van de voorraden en het uitgave-
recht van de NMA voor een bedrag dat waarschijnlijk in de buurt van ƒ 10.000,– (bij-
na € 96.000,–) heeft gelegen en een veilingopbrengst van de aan de NMA gerelateerde 
bescheiden van ruim ƒ 1400,– (circa € 13.000,–)753, ook in financieel opzicht is Im-
merzeels almanak een geslaagd initiatief geweest. 
 

                                                   
752 Catalogus 1887, nr. 478. Opmerkelijk is het voorkomen van de door Bilderdijk handgeschreven tekst 
van ‘De twee broeders voor Bommel’ in zowel Catalogus 1842 als in Catalogus 1887. Dit gedicht werd 
zowel in de NMA 1820 opgenomen als in het in 1822 eveneens bij Immerzeel uitgegeven tweede deel van 
Bilderdijks Krekelzangen. Mogelijk leverde Bilderdijk voor de publicatie in Krekelzangen een nieuw hand-
schrift aan dat later als NMA-handschrift werd meegebonden in een van deze twee NMA-jaargangen met 
meegebonden handschriften. 
753 Omrekeningen met behulp van http://www.iisg.nl/calculate2-nl.php . Geraadpleegd 26 juni 2016. 

http://www.iisg.nl/calculate2-nl.php
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Hoofdstuk 7 Concurrerende almanakken      
 
Toen de eerste jaargang van de NMA verscheen, waren er in hetzelfde jaar drie literai-
re almanakken verkrijgbaar die al bij het publiek bekend waren. De V&H had vanaf 
1797 een vast koperspubliek aan zich kunnen binden, de B&D begon aan zijn tweede 
jaargang en van de ook in het Noorden leverbare AA dateerde de eerste jaargang uit 
1815. Naast de NMA kwamen er in 1819 nog drie nieuwe literaire almanakken op de 
markt, de L&V, het JVK en de Almanak, Offer aan de Schoone Sekse. Daar zou het niet 
bij blijven. In de jaren 1820-1840 kreeg Immerzeels almanak gedurende kortere of 
langere tijd gezelschap van nog eens dertien andere literaire almanakken. Voor een 
uitgever kon zo’n almanak een vaste jaarlijkse bron van inkomsten zijn en menig uit-
gever probeerde met meer of minder succes een deel van de almanakkenmarkt te ver-
overen.754  
    In 7.1 ga ik per titel nader in op de literaire almanakken die als concurrent voor de 
NMA kunnen gelden. Ik beperk mij daarbij tot die jaargangen die verschenen zijn 
tussen 1819 en 1840, de periode waarbinnen ik de standmeterrol van de NMA onder-
zoek. In 7.2 vat ik een aantal aspecten samen die de koper beïnvloed kunnen hebben 
bij zijn keus voor een bepaalde almanak. Aspecten die van belang zijn voor de bepa-
ling van de standmeterrol van de NMA komen aan de orde in hoofdstuk 9. Per alma-
nak zal ik, voor zover achterhaald, mijn aandacht richten op de geschiedenis ervan, de 
redactie, de inhoud, onderverdeeld in voorwerk en literair gedeelte en de eigentijdse 
receptie. In deze periode was de VL nog steeds het belangrijkste recenserende blad, 
maar ook jongere recenserende bladen zoals de REC hadden een lezerspubliek. Vanaf 
1837 was het oordeel van De Gids een standaard.755  
   De doelgroep voor een literaire almanak was doorgaans het ‘schoone geslacht’. Ik 
vermeld alleen dat een almanak voor een andere doelgroep bestemd was wanneer dat 
expliciet in advertenties of in een voorbericht van de uitgever of de redactie werd 
aangegeven. Zoals ik al eerder aangaf werd de man veelal alleen maar als de koper van 
een almanakgeschenk voor vrouw of vriendin opgevoerd maar duidelijk is dat ook hij 
tot de lezers van een aantal verschillende almanakken gerekend mag worden.756 Opla-
gecijfers zijn doorgaans niet bekend, evenmin als de naam van de redacteur of redac-
teurs. Wanneer ik hierover wel informatie vond, nam ik deze gegevens op. De for-
maatgegevens die ik opgenomen heb omdat ze van belang waren voor de status van 
een almanak, zijn voor een groot deel gebaseerd op eigen opmetingen van exemplaren 

                                                   
754 Opmerkelijk is dat nogal wat uitgevers al in hun beginjaren een almanak uitbrachten. De uitgevers van 
de B&D, het JVK, de L&V, S&G, het JNK, de L&E, de NVA, de MINI en AUR waren allen minder dan 
vijf jaar als uitgever gevestigd toen zij hun eerste almanak op de markt brachten. Andere beginnende 
uitgevers namen een bestaande almanak over of probeerden deze nieuw leven in te blazen: de V&H, 
V&S, VVdV en Calliope. (Beginjaren uitgeversactiviteiten vastgesteld aan de hand van Dongelmans 1988). 
Brest van Kempen pakte met de AHB zijn uitgeversactiviteiten weer op na zijn vlucht uit Brussel. (AHB 
1831, p. 6). 
755 Voor het receptieonderzoek raadpleegde ik behalve de hier genoemde tijdschriften ook de in noot 38 
genoemde tijdschriften.  
756 Zie 7.2. 
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in originele staat.757 Wanneer deze niet beschikbaar waren maakte ik zoveel mogelijk 
gebruik van bibliotheekexemplaren. Deze hebben wel het nadeel dat ze vaak afgesne-
den zijn bij reparaties en herbinden.758 In de beschrijvingen maak ik onderscheid tus-
sen een uitgebreid en een beperkt informatief voorwerk. Aanvankelijk waren sommige 
literaire almanakken voorzien van een voorwerk waarin niet alleen een kalender en een 
lijst van jaarafhankelijke gegevens759 waren opgenomen (afb. 25) maar waarin ook de 
tijden te vinden waren waarop volk- en marktschuiten, schepen, postwagens en dili-
gences vertrokken. Ook de zegeltarieven en de tijdstippen waarop de poortklokken in 
verschillende steden geluid werden konden in het informatieve gedeelte opgenomen 
zijn. 
 

 
 

Afb. 25. Jaarafhankelijke gegevens in het voorwerk van de V&H voor 1822. 

 
Voor een dergelijk voorwerk gebruik ik de omschrijving ‘uitgebreid’. Wanneer ik het 
informatieve voorwerk als ‘beperkt’ omschrijf, waren in de betreffende almanak alleen 
een kalender en de jaarafhankelijke gegevens opgenomen.   

                                                   
757 Overigens trof ik ook bij een aantal door de uitgever geleverde standaard gekartonneerde exemplaren 
van dezelfde jaargang verschillen in afmetingen aan, het gaat dan doorgaans om enkele millimeters. 
758 Om de verschillen tussen originele en opnieuw ingebonden exemplaren op te vangen heb ik de for-
maatbeschrijvingen afgerond op halve centimeters. In een enkel geval maakte ik voor de formaatbepaling 
gebruik van de almanakbeschrijvingen in catalogus 100 van Forum Antiquarian Booksellers. (Forum 
1997) of van de formaatgegevens die bij gedigitaliseerde exemplaren worden opgegeven. 
759 Tot de jaarafhankelijke gegevens reken ik ook de opgave van eclipsen en van de joodse feestdagen. 
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7.1. De geselecteerde concurrenten 
De manier waarop deze almanakken geselecteerd zijn heb ik toegelicht op pagina 8 en 
9. Ik heb ze chronologisch gerangschikt. Almanakken die in de Zuidelijke Nederlan-
den uitgegeven werden maar die in de Noordelijke Nederlanden niet regulier via de 
boekhandel verkrijgbaar waren heb ik buiten beschouwing gelaten. 760  
 
7.1.1 Almanak voor het Verstand en Hart (1797-1814, 1817-1820, 1822-1828, 1837-1838) 
De V&H was een almanak waarin zowel poëzie- als prozabijdragen waren opgeno-
men. Bij het verschijnen van de NMA was hij de enige almanak die nog zijn oor-
sprong had in de achttiende eeuw. De eerste jaargang voor 1797 werd door de Am-
sterdamse uitgever P.E. Briët op de markt gebracht. Hij zou de uitgave tot en met de 
jaargang 1814 verzorgen, tot en met de jaargang 1805 als Almanach voor het Verstand en 
Hart. De jaargang 1807 kreeg de titel Zakboekje voor het Verstand en Hart omdat in deze 
jaargang het informatieve gedeelte weggelaten werd. De V&H-kopers kochten volgens 
de uitgever de almanak niet om de kalender – het informatieve gedeelte – maar om de 
mengelingen waarop hij besloot de V&H voortaan als een “ordinair Werkjen van 
Smaak” uit te geven.761 Dit was kennelijk geen succes, de jaargang 1808 en volgende 
kwamen weer als V&H met een informatief gedeelte op de markt. Daarna volgde een 
nogal rommelige periode met verschillende uitgevers en jaren waarin de almanak niet 
verscheen. Nadat de jaargangen 1815 en 1816 waren uitgebleven, hervatten de Am-
sterdamse boekverkopers en uitgevers C. en H. Timmer de uitgave met de jaargang 
1817. Voor de jaargangen vanaf 1818, 1819 en 1820 was alleen H. Timmer verant-
woordelijk. De laatste bij Timmer verschenen jaargang kreeg in de VL voor het men-
gelwerk een genadeloos oordeel. De plaatjes werden nog “allerliefst” genoemd, de 
versjes waren “zoo zoo” maar de prozastukken moesten het zwaar ontgelden. Die 
vloeiden over van de “akeligheden”. Daarbij waren het ook nog vervolgverhalen, niet 
bepaald geschikt voor opname in een almanak die immers slechts één keer per jaar 
verscheen. Toch zag de recensent nog kans de almanak “met ruimte” aan te prijzen 
aan degenen die almanakken alleen maar om de almanak zelf – de kalender en het 
informatieve gedeelte – en de prentjes kochten.762 
   Timmer staakte de uitgave na de jaargang 1820, maar kennelijk zag de eveneens 
Amsterdamse boekverkoper C. Schaares nog wel brood in deze almanak: hij verzorgde 
de jaargangen vanaf 1822. De recensenten oordeelden mild over de eerste bij Schaares 
verschenen jaargang. Niemand zou zich dankzij de dichtstukjes van “onze beroemde 
Dichteres P. Moens” over de aankoop beklagen.763 De bijdragen van Moens waren 
ook in andere recensies vaak een aanbeveling voor de V&H, want ook al onderteken-
de zij haar verzen met P.M., “Deze beminnelijke Dichteresse kent schier elk, ook zon-
der hare naamletteren”.764 Vanaf de jaargang 1823 veranderde de opzet. Het mengel-

                                                   
760 In Lier verscheen van 1824-1827 de Almanak […] van het Genootschap, onder de zinspreuk: voor Konst en 
Wetenschap. (De Clercq en Deprez 1996, ongepagineerd.) Deze literaire almanak was in de Noordelijke 
Nederlanden niet verkrijgbaar. (Naamlijst Saakes, 1818-1826) 
761 V&H 1807, voorbericht, ongepagineerd. 
762 VL 1819, I, p. 703. 
763 LMWKS 1821, I, p. 719. 
764 VL 1822, I, p. 47. 
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werk nam in omvang toe765 en de verhouding tussen proza en poëzie veranderde sterk 
in het voordeel van de poëzie. Petronella Moens identificeerde zich in deze jaargang 
als de verzamelaarster van de bijdragen voor de V&H.766 In de jaargang 1823 werd 
voor het eerst een bijdrage met de volledige naam van de auteur ondertekend, vanaf 
de jaargang 1825 was dit voor alle bijdragen het geval. Doordat ook het informatieve 
gedeelte vanaf deze jaargang sterk in omvang werd beperkt, positioneerde de V&H 
zich duidelijker als een literaire almanak. De kwaliteitsverbetering bleef niet onopge-
merkt: 
 

Alleszins loffelijk houdt zich dit jaarboekje niet alleen staande, maar 
wint het ook met ieder jaar in netheid van druk en uitvoering, en in-
derdaad men schijnt thans onder ons te wedijveren, om in dit opzigt 
voor geene naburen onder te doen.  

 
De recensent liet het niet bij dit gunstige oordeel over het uiterlijk, maar prees ook de 
inhoud toen hij deze jaargang 1825 met andere almanakken vergeleek, want  
 

hij moet zelfs rondborstig erkennen in anderen, hoezeer dan ook 
met hogeren naam prijkende, wel stukken van mindere gehalte dan 
ons dit jaarboekje levert te hebben aangetroffen.767  

 
Uitgebreide besprekingen zoals de recensenten die jaarlijks aan de NMA wijdden, 
kreeg de V&H niet. Al werd er in de V&H soms wel eens een bijdrage geplaatst die in 
de NMA niet zou misstaan,768 het was toch een almanak waarin vooral de “Dii mino-
rum gentium” te vinden waren.769 Geen dichters van de eerste rang dus, alhoewel  
  

die Heeren van den tweeden en derden rang beginnen meer en meer 
met onze poëtische Patriciërs en Edellieden te wedijveren, die wat te 
veel op hunne lauweren schijnen te rusten.”770     

 
Ondanks de goede besprekingen was de jaargang 1828 – voorlopig – de laatste. Na 
tien jaar echter keerde de V&H nog gedurende twee jaar terug bij de ook weer Am-
sterdamse boekverkoper J.P. Heukelom die de jaargangen 1837 en 1838 uitbracht. De 
naam van de laatste jaargang was daarbij licht gewijzigd in Almanak voor Verstand en 
Hart. Heukelom droeg de eerste bij hem verschenen jaargang op aan Petronella Moens 

                                                   
765 De omvang van het mengelwerk varieert: de jaargang 1823 telt al 152 pagina’s mengelwerk maar daar-
na schommelt de omvang rond de 190 pagina’s met een uitschieter van 198 pagina’s in de V&H 1826 en 
202 pagina’s in de V&H 1827. 
766 V&H 1826, p. 1. 
767 ALM 1825, I, p. 31-32 
768 Namelijk ‘Het groote pleit beslist’ van J. van Harderwijk Rzn dat in het ALM 1825, p. 32 de voorkeur 
kreeg boven zijn bijdrage aan de NMA van 1825. 
769 REC 1825, I, p. 560. 
770 VL 1828, I, p. 42. 
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“die eenmaal, dit jaarboekje in het aanwezen riep”.771 Zij reageerde met een gedicht 
waarin zij haar rol in de eerdere jaargangen omschrijft: 
  

  ’k Heb jaren lang mijn zorg en vlijt, 
  In menig uur U toegewijd; 
 Dan gaarde ik loovren, om voor U een’ krans te strenglen, 
  Of poogde voor Verstand en Hart, 
  Tot ware vreugd, of troost in smart 
 Een bloempje, zelf gekweekt, mede in dien krans te  
      menglen!772  

 
Met haar medewerking en die van andere “vernuften” hoopte de nieuwe uitgever dat 
de almanak “zijne plaats niet onwaardig zal beslaan in de rij der jaarboekjes, op onzen 
vaderlandschen bodem, aangekweekt en verspreid, om te strekken, tot verpoozing in 
ledige oogenblikken”.773 Waardig of onwaardig, de herrezen V&H, die het helemaal in 
zich had een bedreiging voor de S&G te worden,774 heeft zich geen vaste plaats meer 
tussen de andere literaire almanakken kunnen verwerven. Heukelom kondigde nog wel 
de jaargang 1839 aan maar bracht deze niet meer uit. Hij gaf de schuld van deze mis-
lukking aan de boekverkopers, die hadden zich niet genoeg ingespannen om voldoen-
de intekenaars voor de nieuwe jaargang te werven.775 Zijn voornemen om in die jaar-
gang – in navolging van de NMA – een dichterportret op te nemen werd zo in de 
kiem gesmoord. In de jaargang 1838 was dit plan ook al mislukt “door de tegenstand-
bieding van den geachten Man, op wien onze eerste keuze ter afbeelding gevallen 
was”.776 Wie dit was, heb ik niet kunnen achterhalen. Zo kwam de V&H roemloos aan 
zijn einde. De restanten werden op 7 augustus 1839 op een verkoping van ongebon-
den boeken verkocht.777 
 
Toen H. Timmer vanaf de jaargang 1818 de uitgave alleen voortzette behield de V&H 
de afmetingen die ook gebruikelijk waren voor veel andere, niet-literaire, almanakken: 
10 × 8 cm. Schaares, vanaf de jaargang 1822 de nieuwe uitgever, paste vanaf de derde 
bij hem verschenen jaargang van 1824 het formaat aan naar 11,5 × 8,5 cm. De V&H 
leek toen wat uiterlijke verschijning betreft sterk op de S&G die vanaf de derde jaar-
gang vrijwel in hetzelfde formaat (11,5 × 8 cm) werd uitgebracht (afb. 26). Heukelom 
paste het formaat opnieuw aan. Hij gaf de jaargangen 1837 en 1838 dezelfde afmetin-
gen als de NMA, 11,5 × 9 cm. 
 

                                                   
771 V&H 1837, p. [2]. 
772 V&H 1837, p. 11. 
773 V&H 1837, p. [8]. 
774 LM 1838, Boekbeoordeling, p. 34. 
775 Advertenties in het NvdB van 25 mei en van 16 augustus 1838. Heukelom geeft voor 1839 de eerste 
jaargang van de Noordhollandsche Volksalmanak uit (NvdB 25 november 1839) maar beëindigde zijn boek-
verkoperactiviteiten in 1839. ( NvdB, bijvoegsel 11 april 1839). 
776 V&H 1838, [Voorbericht]. 
777 NvdB van 3 oktober 1839, p. 2. 



 

 167 

 
 
Afb. 26. V&H 1822, V&H 1826, S&G 1826. 

 
Ook het informatieve voorwerk onderging veranderingen. Schaares bracht vanaf de 
jaargang 1825 het voordien gebruikelijke uitgebreide informatieve voorwerk terug tot 
een beperkt voorwerk.778 Hij sloot zich daarmee aan bij de overige literaire almanak-
ken waarin eveneens alleen nog maar plaats was voor een beperkt voorwerk zoals dat 
al vanaf de eerste jaargang in de NMA gebruikelijk was. In de jaargang 1837, de eerste 
door Heukelom uitgegeven jaargang, werd nog een lijst met de verjaardagen van de 
leden van het Koninklijk Huis opgenomen maar die lijst was het jaar daarop alweer 
vervallen. De beperking van het informatieve voorwerk is een duidelijke indicatie dat 
literaire almanakken ook echt om het mengelwerk werden gekocht. De omvang van 
het mengelwerk nam dan ook in de loop der jaren toe. In de bij Timmer verschenen 
jaargangen besloeg het 125 pagina’s, bij Schaares werden het er gemiddeld 177 en bij 
Heukelom zelfs gemiddeld 183.779 
   Telde Timmers V&H nog zes illustraties, Schaares bracht dit aantal vanaf de jaar-
gang 1824 dit aantal terug tot vijf. Nadat de V&H bij Heukelom met de jaargangen 
1837 en 1838 een herstart had gemaakt, telde de almanak respectievelijk nog slechts 
vier en drie plaatjes. In de jaargang 1838 werd echter wel een muziekstukje opgeno-
men. 
   De aanpassingen hadden gevolgen voor de prijs. Bij Timmer kostte een exemplaar 
90 cent, de jaargang 1822 van Schaares was nog verkrijgbaar voor ƒ 1,00 maar de 
volgende jaargang moest al ƒ 1,20 kosten. Daarna stijgt de prijs snel, ƒ 1,50 voor de 
jaargangen 1824 en 1825 en ƒ 1,90 voor de laatste drie jaargangen, tien cent meer dan 
de S&G. Deze prijs bleef overigens nog steeds fors beneden de ƒ 3,50 die Immerzeel 
vanaf de eerste jaargang voor de NMA hanteerde. Toen Heukelom de V&H opnieuw 
op de markt bracht was de prijs lager geworden, de jaargang 1837 kwam op ƒ 0,90, de 

                                                   
778 In het beperkte voorwerk in de V&H 1825-1828 waren nog wel de tijdstippen opgenomen waarop in 
Amsterdam de poortklokken worden geluid. 
779 Bij Schaares telde de jaargang 1822 de minste (116) en de jaargang 1828 de meeste (202) pagina’s 
mengelwerk. Bij Heukelom besloeg het mengelwerk 177 pagina’s in de jaargang 1837 en 188 pagina’s in 
de jaargang 1838. 
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jaargang 1838 kostte ƒ 1,20. De genoemde prijzen zijn die van de goedkoopste uitvoe-
ring. Incidenteel zijn er in krantenadvertenties en besprekingen in tijdschriften prijzen 
voor luxe-uitvoeringen van de V&H te vinden. Zo was de jaargang 1823 verguld op 
snee en in een koker leverbaar voor ƒ 1,50, de jaargang 1825 kostte verguld op snee 
ƒ 1,80 waarbij blijkt dat de goedkope editie in het kartonnen bandje nu evenals de 
NMA standaard afgeleverd werd in een koker. De jaargang 1837 kostte verguld op 
snee in koker ƒ 1,25, dezelfde uitvoering van de jaargang 1838 kostte ƒ 1,50. 
 
Ondanks alle aanpassingen door de verschillende uitgevers werd de V&H geen con-
current van de NMA. Hij was goedkoper maar haalde het wat het uiterlijk betreft niet 
bij de NMA terwijl hij door de eigentijdse recensenten vaak gezien werd als een alma-
nak waaraan vooral dichters van het tweede garnituur meewerkten.  
 
7.1.2 Antwerpschen Almanach van Nut en Vermaek ([1815] 1819-1822) 
De AA werd verzorgd door het Antwerpsch tael- en Dicht-kundig Genootschap, 
onder de Zin-Spreuk: Tot Nut der Jeugd. De eerste jaargang voor 1815 en de tweede 
voor 1816 zijn waarschijnlijk in de Noordelijke Nederlanden niet leverbaar geweest. Ik 
heb er althans geen sporen van gevonden, noch in de Naamlijst Saakes, noch in kran-
tenadvertenties. Pas in 1816 werd de AA voor het eerst in de Naamlijst Saakes opge-
nomen.780 De jaargangen 1817 tot 1820 waren in de Noordelijke Nederlanden ver-
krijgbaar bij de Amsterdamse boekverkopers J.H. den Ouden en M. Westerman, de 
jaargang 1821 kon volgens Saakes betrokken worden bij de Antwerpse boekhandelaar 
Ancelle. Ook Immerzeel is bij de distributie ingeschakeld geweest. Jan Frans Willems 
die jarenlang in de Zuidelijke Nederlanden als tussenpersoon voor Immerzeels boek-
verkopersactiviteiten optrad en die hem buitenlid van het uitgevende Antwerps Ge-
nootschap had gemaakt781, liet weten dat Ancelle hem beloofd had ervoor te zorgen 
dat Immerzeel niet later dan 24 november tweehonderd exemplaren van de almanak 
zou ontvangen.782 De jaargang 1822 komt bij Saakes niet voor maar er werd wel mee 
in de kranten geadverteerd.783 Ze zouden ook door Immerzeel verkocht kunnen zijn, 
Jan Frans Willems had hem in november 1821 vijftig exemplaren laten sturen.784 In-
middels had het Genootschap een naamsverandering ondergaan, vanaf de jaargang 
1822 stelde het Koninglyk Genootschap van Tael- en Dichtkunde, te Antwerpen de 
almanak samen. Het “nut der jeugd” was van de titelpagina van de almanak verdwe-
nen maar al vanaf het begin publiceerde het Genootschap juist díe “voordbrengsels 
onzer Letter-Oeffeningen” die niet alleen voor het nut van de jeugd bedoeld waren.785 
Het informatieve gedeelte van deze almanak zal de Noord-Nederlander niet bijzonder 
hebben aangesproken, de kalender was ook in de Noord-Nederlandse almanakken te 

                                                   
780 Naamlijst Saakes 1816, p. 256. 
781 Dongelmans 1992, p. 176. 
782 Brief van J.F. Willems aan Immerzeel van 9 november 1820 (KB 133C11 Willems 20). 
783 Boekverkoper J.H. den Ouden in Amsterdam bijvoorbeeld bood de AA aan in de HrC van o.a. 
1 december 1821 en van 16 maart (!) 1822), C.A. Thieme in Arnhem adverteerde ermee in o.a. de Arnhem-
sche Courant van 20 december 1821. Een advertentie van Immerzeel ben ik niet tegengekomen in de Del-
pherbestanden. 
784 Brief van J.F. Willems aan Immerzeel van 29 november 1821 (KB 133C11 Willems 27). 
785 AA 1815, voorrede, ongepagineerd. 
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vinden en de – in latere jaargangen opgenomen – ledenlijsten en jaarverslagen van het 
genootschap waren waarschijnlijk ook voor hem of haar van weinig belang. De alma-
nak zal in de Noordelijke Nederlanden dan ook voornamelijk gekocht zijn voor de 
“Mengelwerken in rym en onrym”, het literaire gedeelte dat zowel Nederlandstalige als 
Franstalige proza en poëzie bevatte. In de jaargangen 1819-1822 nam Nederlandstalige 
poëzie het leeuwendeel van de inhoud in beslag. Een groot aantal van de bijdragen 
was ondertekend, wat niet verwonderlijk is voor een almanak die de pennenvruchten 
van de leden van een genootschap publiceerde. Het Genootschap kende ook in 
Noord-Nederland wonende buitenleden. In 1819 waren het er vier, hun aantal liep op 
tot 28 in 1822. Een aantal van hen leverde in de jaargangen 1820, 1821 en 1822 po-
eziebijdragen aan de almanak.786 De recensent in de REC was verheugd over de me-
dewerking van de Noord-Nederlanders evenals over de vorderingen die hij in de jaar-
gang 1820 opmerkte bij de dichters uit het Zuiden die het “minder aan talenten, dan 
aan oefening en beschaving van het genie ontbreekt”.787 Immerzeel vond overigens dat 
er teveel Noord-Nederlanders aan de almanak meewerkten. Jan Frans Willems was het 
daarin wel met hem eens “[…] maer zoo er meer Vlaemsch in was, zou hy niet zoo 
goed zyn.”.788 Hij had het hier over de jaargang 1821 waarvan hij later vaststelde dat 
deze in de Noordelijke gewesten goed verkocht werd.789 De recensent van de VL was 
goed te spreken over de jaargang 1822: 
 

Dit Zuidelijke Almanakje, zindelijk en eenvoudig, zonder prentjes of 
pracht, voor weinige stuivers te krijgen, stellen wij, der waarheid hul-
de doende, boven de meeste uitgekomene Almanakken in de Noor-
delijke Gewesten, hoezeer vele dezer laatsten door titel, dos, plaat-
werk en prijs ook uitsteken. Och! dachten wij telkens bij het lezen 
van sommige stukjes, laat die Zuidelijke Heeren te Gent en Antwerpen 
maar begaan; het licht dringt van zelve door, en waar in zoo korten 
tijd zóó veel gevorderd is, wat mag men daar niet in ’t vervolg ver-
wachten!790  

 
In de AA zouden die verwachtingen echter niet waargemaakt worden. De jaargang 
1822 was de laatste, een “mooygedrukte Bundel mengelingen” zou hem vervangen.791 
Duur waren de Antwerpse almanakken niet: de jaargangen 1819 en 1820 waren in de 
Noordelijke Nederlanden voor ƒ 0,80 verkrijgbaar, de jaargangen 1821 en 1822 kost-
ten ƒ 1,00. Voor deze bedragen kregen de kopers een almanak van 15 × 9 cm in een 

                                                   
786 J.M. van Beverwijk [Johan Maurits, jaartallen onbekend. Van Hattum 2013, p. 80] (1822), W. Bilderdijk 
(1821) J. van Oosterwijk Bruyn (1821-22), J. Immerzeel Jr. (1820-21), R.P. van de Kasteele [Reinier Pieter 
(1767-1845) Predikant. (NNBW IX, kol. 491] (1822), W. Messchert (1821-22), J.L. Nierstrasz (1821-22), 
R.H. van Someren (1820-22), H. Tollens (1820), J. de Vries (1821), M. Westerman (1821), S.I.Z. Wiselius 
(1821-22). Aan de jaargang 1819 werkten geen Noord-Nederlandse dichters mee.  
787 REC 1820, I, p. 42-43. 
788 Brief van J.F. Willems aan Immerzeel van 17 november 1820 (KB 133C11 Willems 22). 
789 Brief van J.F. Willems aan Immerzeel van 7 februari 1821 (KB 133C11 Willems 24). 
790 VL 1822, I, p. 88. 
791 Brief van J.F. Willems aan Immerzeel van 14 mei 1822 (KB 133C11 Willems 29). Een bundel Gedichten 
en verhandelingen van het Koninglyk Genootschap van Tael- en Dichtkunde verscheen in 1825 in Antwerpen. 
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papieren omslagje met een niet-geïllustreerd mengelwerk van gemiddeld zo’n negentig 
pagina’s.792  
 
De AA was weliswaar in deze periode de goedkoopste literaire almanak maar hij lijkt 
weinig voet aan de grond gekregen te hebben.793 Een concurrent voor Immerzeels 
NMA is hij zeker niet geweest. 
 
7.1.3 Almanak aan Bevalligheid en Deugd gewijd (1818-1823), Jaarboekje aan Bevalligheid, 
Deugd en Kunst gewijd (1824-1826) 
In het jaar waarin Immerzeel de uitgave voorbereidde van de NMA was de eerste 
jaargang van de B&D op de markt gekomen. Zoals we al eerder zagen, zag Immerzeel 
deze almanak als een vooruitgang ten opzichte van de almanakken die tot dan toe het 
beeld van de literaire almanak bepaalden. Marten Westerman, de Amsterdamse boek-
handelaar en uitgever, maar ook toneelspeler en toneeldichter, had zijn sporen als 
almanakredacteur verdiend voordat hij begon aan de B&D. Hij verzorgde een aantal 
almanakken van de Amsterdamse uitgever Maaskamp794 en gaf voor 1817 zijn eerste 
eigen almanak uit, de ASS. Deze almanak was een eenmalige uitgave maar Westerman 
bracht voor het volgende jaar al een nieuwe almanak uit, de B&D. De eerste jaargang 
was volledig gevuld met anonieme bijdragen die waarschijnlijk grotendeels zo niet 
allemaal van de hand van Westerman zelf waren.795 Evenals de ASS was Westermans 
nieuwe almanak bestemd voor vrouwelijke lezers, de “schoone kunne” of de “lieve 
schoonen” zoals hij ze in verschillende gedichten aanspreekt.796 Prozabijdragen speel-
den in deze almanak aanvankelijk nog een ondergeschikte rol maar vanaf de jaargang 
1822 hadden de dichters het rijk alleen. Vanaf de jaargang 1819 begonnen ze onder 
hun eigen naam op te treden, maar ieder jaar opnieuw waren er nog dichters die hun 
bijdragen anoniem of met al dan niet-identificeerbare initialen ondertekenden. Dit 
bleef zo nadat Westerman de almanak een opfrisbeurt had gegeven en hem met in-
gang van de jaargang 1824 als Jaarboekje aan Bevalligheid, Deugd en Kunst gewijd (B&Dj) 
liet verschijnen. 
   In de negen jaar van zijn bestaan werd Westermans almanak vele tientallen keren in 
de algemeen-culturele tijdschriften besproken. De vergelijking van de B&D met de 
Franse en Duitse literaire almanakken viel al bij de jaargang 1819 voordelig uit voor de 
B&D.797 Zowel Westermans almanak als zijn jaarboekje kregen echter niet de uitge-
breide besprekingen die de NMA doorgaans te beurt vielen. Toch mocht Westerman 
niet klagen. De recensent van het LMWKS had maar een paar regels nodig voor zijn 
lovende bespreking van de jaargang 1820: 
 

                                                   
792 De jaargang 1819 telt de minste (84), de jaargang 1822 de meeste (109) pagina’s mengelwerk.  
793 Ik vond naast de hierboven aangehaalde besprekingen alleen nog een bespreking van de jaargang 1817 
in REC 1817, I, p. 264-268. 
794 Westerman leverde de literaire bijdragen in de door Evert Maaskamp uitgegeven Neerlands Roem, Liefde 
en Hoop (RLH) voor 1816 en de M&G voor 1816 (Naamlijst Saakes, 1815, p. 175). 
795 AmLM 1817, p. 363. 
796 Zie bijv. de jaargangen 1820, 1823 en 1825. 
797 EUP 1818, p. 742. 
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Reeds de toewijding aan Bevalligheid en Deugd, zoowel als de naam 
van den uitgever, beloven iets goeds. En waarlijk, dit Jaarboekje is 
uitmuntend. De Plaatjes van VELIJN doen hunnen maker eere aan. 
Wilden wij alle Stukjes opgeven, welke ons zeer behagen, dan zouden 
wij bijkans het geheele Register moeten afschrijven. Met één woord, 
deze Almanak behoeft geene aanbeveling.798  

 
Toen de eerste jaargang van het B&Dj verscheen, omvangrijker dan de B&D en voor-
zien van een gegraveerd omslag en een koker werd hij zelfs vergeleken met de NMA: 
“De Plaatjes nog wat keuriger; dan is het een tweede Muzen-almanak.”799 Dat gold 
dan waarschijnlijk toch alleen voor het uiterlijk, want meesterstukken waren er niet in 
te vinden, “iets, dat men ook van zulk een Bundeltje, – de Muzen-Almanak uitgesloten,  
 

        
     
         Afb. 27. “al het naakte in het prentje van Adam en Eva”. 
 

– niet vorderen kan;”800 Slechts een enkele keer stoorde een recensent zich echt aan de 
inhoud. Zo had de recensent van de VL bezwaar tegen een in de almanak voor 1820 

                                                   
798 LMWKS 1819, I, p. 720. 
799 LMWKS, 1824, I. p. 41. 
800 REC 1824, I, p. 607. 
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opgenomen plaatje. Hem mishaagde “in een jaarboekje aan het schoon geslacht toe-
gewijd, al het naakte in het prentje van Adam en Eva.” (afb. 27).801 Over de jaargang 
1825 werd in het het ALM opgemerkt dat één stukje niet strookt “met den diepen 
eerbied, aan den Schepper der wereld verschuldigd”802. Dergelijke kritische opmerkin-
gen waren echter uitzonderingen. Nog in 1826 “verdient WESTERMANS Jaarboekje 
de hoogste aanbeveling, namelijk van geene aanbeveling te behoeven.”803  
   In 1826 begon Westerman met de uitgave van De Nederlandsche Hermes. Tijdschrift voor 
Koophandel, Zeevaart en Nijverheid, een tijdschrift dat veel aandacht gevraagd zal hebben. 
Daarnaast was er in 1826 het succes van de eerste jaargang van de BMA, een nieuwe 
literaire almanak die zich ook uitsluitend op poëzie richtte. Deze twee ontwikkelingen 
zouden Westerman ertoe gebracht kunnen hebben de uitgave van het B&Dj na de 
jaargang 1826 te staken. Bij gebrek aan bronnen blijft dit echter speculatie. 
 
Westerman koos voor de B&D het voor almanakken gebruikelijke formaat van 10 × 8 
cm. Toen hij zijn almanak een opfrisbeurt gaf en voortzette als B&Dj paste hij het 
formaat aan naar 11 × 7,5 cm. In de B&D werd het mengelwerk nog voorafgegaan 
door een uitgebreid informatief voorwerk, in het B&Dj nam Westerman in eerste 
instantie nog een beperkt informatief voorwerk op maar in de beide laatste jaargangen 
beperkte hij zich tot alleen een kalender. Ook in Westermans almanak ging het toen 
uitsluitend om de literaire bijdragen.  
   Zowel de B&D als het B&Dj zijn voorzien van zes illustraties. In de jaargangen 
1819-1822 is daarnaast elk jaar een muziekstukje toegevoegd. Het aantal pagina’s in 
het B&Dj nam fors toe in vergelijking met de B&D en de prijs steeg. De B&D telt 
gemiddeld 105 pagina’s mengelwerk en kostte voor de eerste drie jaargangen ƒ 1,25, 
vanaf de vierde jaargang verhoogd tot ƒ 1,50. Het B&Dj kostte ƒ 2,50 waarvoor de 
koper gemiddeld 184 pagina’s mengelwerk kreeg.804 Beide werden geleverd in “elegan-
te Kartonne bandjes met Kokers”.805  
 
In zijn prospectus van 1 februari 1818 noemde Immerzeel Westerman als degene die 
de Nederlandse literaire almanak een “schrede voorwaarts” had laten maken maar het 
is duidelijk dat Westermans almanak niet in de buurt kwam van wat Immerzeel toen 
met zijn NMA voor ogen had. De B&D en het B&Dj zijn ook geen belangrijke con-
currenten van de NMA geworden. Van de twee redacteurs Westerman en Immerzeel, 
beiden dichters maar ook boekhandelaars en uitgevers, is Immerzeel er uiteindelijk in 
geslaagd de meest succesvolle literaire almanak tot stand te brengen. 
 

                                                   
801 VL 1819, I, p. 703. 
802 ALM 1825, I, p. 30. De titel van het gewraakte stukje wordt door de recensent niet genoemd. 
803 LMWKS 1826, I, p. 47-48. 
804 Van de B&D telt de jaargang 1819 de minste (97) en de jaargang 1821 de meeste (110) pagina’s men-
gelwerk. Van het Jaarboekje aan Bevalligheid, Deugd en Kunst gewijd is dat 174 pagina’s voor de jaargang 1824 
en 190 pagina’s voor de jaargang 1825. 
805 Advertentie in de HrC van 12 december 1818. Deze prijs komt overeen met de prijs die in de Naamlijst 
Saakes (1818, p. 440) wordt opgegeven. In de Middelburgsche Courant van 19 november adverteerde Wes-
terman de jaargang 1819 echter met hogere prijzen: ƒ 1,35 voor de almanak met koker, ƒ 1,60 als de 
almanak ook nog verguld op snee moest zijn. 
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7.1.4 Almanak, Offer aan de Schoone Sekse (1819) 
Het verdwijnen van een aantal literaire almanakken in de jaren voor 1819 zou voor 
andere boekverkopers aanleiding kunnen zijn geweest om een nieuwe almanak op 
touw te zetten. De Amsterdamse boekverkoper H. Moolenijzer probeerde het met de 
Almanak, Offer aan de Schoone Sekse. Hij prees hem aan als een almanak “met uitvoerige 
Plaatjes in het Koper gebragt door W. Hoogkamer, alle eigenaardig aan de Mengelin-
gen en verdere Lectuur, in deze Almanak voorkomende en bijzonder ingericht tot een 
nuttig Lettergeschenk voor de beschaafde jufferschap”.806 De almanak was gekarton-
neerd en in een koker te koop voor ƒ 1,25. Dit  is meteen alles wat wij van deze alma-
nak weten, er is geen enkel exemplaar in een openbare collectie bewaard gebleven. Dat 
hij wel verschenen is blijkt uit een recensie in de VL. Daarin werd over deze almanak 
opgemerkt dat hij een paar jaar geleden nog wel wat voorgesteld zou hebben, nu kon 
er nog slechts van gezegd worden dat hij, net als de in dezelfde recensie besproken 
V&H, “geenszins nutteloos op de letterkundige aarde” was en de inhoud “niet ver-
werpelijk”.807 
 
7.1.5 Jaarboekje door Vriendschap aan Kunst gewyd (1819) 
Een Amsterdams vriendengezelschap constateerde in 1818 net als Immerzeel een 
gebrek aan goede jaarboekjes. Zij hadden daarbij jaarboekjes op het oog waarin ont-
spanning en nut samengingen en namen afstand van hoogdravendheid en verheven-
heid: 
 

De tegenwoordige schaarschheid aan goede jaarboekjes, waarin het 
bevallige met het nuttige, het streelend uiterlijke met het inwendig 
hart veredelende gepaard gaat, heeft eenige vrienden, beminnaars van 
hunne vaderlandsche taal, poëzij en zeden, aangespoord, om handen 
aan het werk te slaan en zoo veel mogelijk te trachten in dit gebrek te 
voorzien. 
   Men ontvangt hier geen hoogdravende vertoogen, noch verhevene 
dichtkunde, maar gemengde, ligt verstaanbare voortbrengselen op 
vreemden en eigen bodem geplant. Zij bieden deze eerste proeve 
hunnen landgenooten aan, hopende, dat ook letterdruk en gravure 
derzelver goedkeuring mogen wegdragen, terwijl een gunstig vertier 
hen en hunnen uitgever zal aansporen dezen eens gebaanden weg 
verder te bewandelen en jaarlijks een dergelijk boekje te leveren, al-
leen met de spreuk hunnes gezelschaps geteekend.  
FELIX AMICITIA.808  

  
Een “gunstig vertier” is uitgebleven, er is slechts één jaargang van deze literaire alma-
nak verschenen. Kennelijk waren er geen kopers voor een bundel met “ligt verstaan-
bare voortbrengselen” die volgens de recensent van de BGW “somtijds treurig senti-
menteel, somtijds vrolijk, nu eens ernstig, dan boertig, nu romance, dan geschiedenis” 

                                                   
806 Advertentie in de HrC van 17 december 1818. 
807 VL 1819, I, p. 48. 
808 JVK 1819, p. [iii]-iv. 
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waren.809 Van geen van de medewerkers is de naam bekend. Uitgever van het JVK was 
de Amsterdamse boekverkoper J.C. van Kesteren. Hij leverde de almanak van 15 × 10 
cm voor ƒ1,25 in een gekartonneerd omslag. Daarvoor ontving de koper 140 pagina’s 
mengelwerk, een beperkt informatief voorwerk en vier plaatjes. Hij was daarmee even 
duur als de B&D voor 1819 die voor dit bedrag weliswaar minder pagina’s mengel-
werk maar wel twee plaatjes extra en een uitgebreid voorwerk leverde.  
 
Het jaarboekje zou met zijn andere opzet geen serieuze concurrent van de NMA kun-
nen worden. In de door het vriendengezelschap geconstateerde schaarste werd kenne-
lijk door de bestaande en de nieuwe almanakken voor 1819 voldoende voorzien. 
 
7.1.6 Almanak voor Liefde en Vaderland (1819-1820) 
Bij de door Moolenijzer, Van Kesteren en Immerzeel uitgegeven almanakken bleef het 
niet. De Amsterdamse boekhandelaren Beijerinck & Willemsz. besloten samen met de 
tekenaar en graveur L. Portman810 een literaire almanak op de markt te brengen die de 
concurrentie met de NMA zou kunnen aangaan. Het was een van de eerste uitgaven 
van de in 1818 opgerichte vennootschap. Met de L&V reageerden zij op Immerzeels 
voornemen om een almanak met uitsluitend poëzie op de markt te brengen. Zij stel-
den dat lang niet iedereen daarop zat te wachten en dat in Nederland het soort alma-
nak ontbrak dat de Duitsers een Taschenbuch noemen. In hun voorbericht gaven ze aan 
wat ze beoogden: 
 

Wij hebben het oog op een boekje, dat beschaafde lieden van beider-
lei kunne gemakkelijk kunnen medevoeren op kleine reistogtjes of 
wandelingen, ten einde hun tot een regt aangenaam gezelschap te 
verstrekken.  

  
De samenstellers konden weliswaar poëzie waarderen maar gaven de voorkeur aan 
proza:  
 

Het verdicht verhaal, en vooral de geschiedenis zelve, waar zij regt 
belangrijk is, en niet voor de staatkunde of de slimme wereldkennis, 
maar voor de mensch, voor het gevoelige hart beschreven, doet hier 
veelal aangenamer dienst. Zij althans vervult bij ons het grootste 
deel.811  

  
Door de recensenten werd die voorkeur voor het proza verschillend beoordeeld. De 
recensent van het LMWKS bevielen de prozastukken niet, ze waren niet alleen te lang 
maar er was ook te weinig afwisseling in. Van alle almanakken die hij al in handen had 
gehad beviel de L&V hem het minst.812 De recensent van de VL was een andere me-

                                                   
809 BGW 1818, p. 746. 
810 Lodewijk (Lodewijk Gottlieb/Ludwig) Portman (1771-na 1828). Tekenaar, graveur (prentmaker), 
prent-kunstenaar, kunsthandelaar. (RKD-database RKDartists& geraadpleegd 14-02-2016). 
811 Voorbericht in de Almanak voor Liefde en Vaderland (L&V) 1819, p. i-iii. 
812 LMWKS 1819, I, p. 89-90. 
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ning toegedaan. Bij hem verdiende deze almanak juist de voorrang onder de almanak-
ken die hij beoordeelde, niet alleen om de mooie naam maar ook vanwege het fraaie 
uiterlijk. Over de inhoud was hij overigens ook goed te spreken: “alles heel aardig, 
deels gevoelig, deels geestig en aangenaam om te lezen”.813 In de jaargang 1820 werd 
het poëzieaandeel vergroot, maar de recensent van het AmLM oordeelde dat de L&V 
daarmee nog niet op het niveau van de Duitse jaarboekjes was. Volgens hem waren 
nog te weinig dichters van naam bereid bijdragen aan een almanak te leveren, behalve 
dan aan de NMA.814  
   De L&V bracht het tot twee jaargangen. Misschien zou hij het langer volgehouden 
hebben als de boekhandelaren Beijerinck en Willemsz. niet zo snel hun vennootschap 
hadden ontbonden.815 Beijerinck ging overigens het volgende jaar al met een nieuwe 
literaire almanak verder. Die almanak, de S&G, zou een van de meest succesvolle 
literaire almanakken van de negentiende eeuw worden. 
 
Ook de L&V was nadrukkelijk voor meisjes en vrouwen bedoeld, al werd in het 
voorwoord gesproken over “lieden van beiderlei kunne”. De verantwoordelijke redac-
teur, Nicolaas Swart, een remonstrants predikant uit Amsterdam,816 stuurde de jaar-
gang 1820 de wereld in met de wens “Moogt gij […] de aangename, trouwe vriend van 
menig beminnelijk meisje worden”.817 De L&V was opgezet als een alternatief voor de 
uitsluitend met poëzie gevulde NMA. Het prijsverschil tussen deze twee almanakken 
kan de keuze gemakkelijker gemaakt hebben, met ƒ 1,25 voor de jaargang 1819 en 
ƒ 1,50 voor de jaargang 1820 was de L&V aanzienlijk goedkoper dan de NMA waar-
voor ƒ 3,50 neergeteld moest worden. De koper van de L&V kreeg voor veel minder 
geld ook een almanak met zes illustraties en een beperkt informatief voorwerk. Wel is 
hij in zijn gekartonneerd bandje met een formaat van 11 × 8,5 cm wat kleiner dan de 
NMA en blijft hij daar met circa 155 pagina’s mengelwerk in omvang bij achter. De 
NMA telt in de jaargang 1819 170 en in de jaargang 1820 zelfs 212 pagina’s mengel-
werk.  
 
Als een serieuze concurrent van de NMA werd deze almanak van redacteur Swart 
indertijd niet beschouwd. Swarts netwerk was blijkbaar niet zo dat hij veel schrijvers 
van naam aan zijn almanak kon binden. Vrijwel alle bijdragen zijn anoniem, alleen L.R. 
Feith818 en W.H. Warnsinck ondertekenden hun bijdragen. 
 
7.1.7 Almanak voor het Schoone en Goede (1821-1860) 
De S&G kan als een voortzetting van de L&V gezien worden. De redactie was door 
uitgever Beijerinck opnieuw in handen gegeven van de remonstrantse predikant Nico-

                                                   
813 VL 1819, I, p. 47. De andere almanakken die in deze recensie worden besproken zijn de L&V, de 
Alma-nak der Akademie van Groningen, de Almanak tot Nut en Vergenoegen, de V&H, Offer aan de Schoone Sekse 
en de Sterre en Weêrkundige Berigten, alle voor het jaar 1819. 
814 AmLM 1819, I, p. 174. 
815 Kruseman 1886, I, p. 764.  
816 Nicolaas Swart (1779-1846). Predikant. (BWNZL, p. 772-773). Maakte zich als redacteur van de L&V 
bekend in het voorwoord van de eerste jaargang van de S&G. 
817 Voorrede in de L&V 1820, p. iv. 
818 Louis Rhijnvis Feith (1783-1845). Schilder. (RKD-database RKDartists& geraadpleegd 13-02-2016). 
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laas Swart, die ook de redactie voerde van de L&V. Swart, wiens naam naar eigen 
zeggen in de elegante wereld niet als gangbare munt kon worden aangemerkt, bestem-
pelde Beijerincks nieuwe almanak in zijn voorwoord als een modedingetje, “op het 
behagen afgericht en in den fraaisten dos getooid, om vooral fortuin bij de jonge da-
mes te maken”.819 Hoge literaire ambities leek hij niet te hebben, maar dat zou anders 
uitpakken.  
   Vanaf de eerste jaargang was de S&G een succes. Dat kwam door de kwaliteit van 
het mengelwerk. Proza- en poëziebijdragen, de laatste in de meeste gevallen door de 
auteurs ondertekend, wisselden elkaar in het mengelwerk af. Tot en met de jaargang 
1832 bleef Swart de redactie voeren, daarna nam de dichter en prozaschrijver C.P.E. 
Robidé van der Aa het roer over. Robidé van der Aa was toen al een echte netwerker 
in de literaire wereld. Hij werkte al enkele jaren mee aan de S&G maar was ook be-
kend door bijdragen in andere literaire almanakken820 en door vele andere publicaties. 
Hij werkte mee aan kranten en tijdschriften en publiceerde daarin op verzoek van 
Immerzeel vervaardigde recensies van de NMA en andere Immerzeeluitgaven.821 In 
1837 was hij met Potgieter de oprichter van het nieuwe algemeen-culturele tijdschrift 
De Gids.822  
   De recensies die van de eerste twintig jaargangen verschenen zijn, leveren nauwelijks 
verrassingen op. Ieder jaar opnieuw waren de recensenten van vrijwel alle algemeen-
culturele tijdschriften weer ingenomen met de S&G. Na vier jaargangen constateerde 
de recensent van het LMWKS al “Schoon en goed was elke Jaargang van dezen alma-
nak, en, elke Jaargang vraagt met meerder regt deze getuigenis.”823 Hij “blijft zijnen 
naam getrouw”824, hij houdt “zijn’ vroeg verworven’ roem staande”825 en ook de twin-
tigste jaargang komt er nog steeds goed vanaf: 
 

De S&G […] blijft, onder de Redactie van ROBIDÉ VAN DER 
AA, zijnen gevestigden roem staande houden, als een jaarboekje, 
hetwelk, door keurigen inhoud en sierlijk voorkomen, waarlijk bui-
tengewoon goedkoop is. Daar het nette boekje als zoodanig sedert 
vele jaren bekend is, goede waar zichzelve prijst, […] houde de lezer 
ons ten goede, dat wij in geene bijzonderheden komen. […] Voorts, 
als gezegd, uiterlijk en innerlijk, (zoowel proza als poëzij,) bevelen ook 
nu dit jaarboekje aan.826  

  
Deze positieven beoordelingen zijn gemakkelijk met vele tientallen andere aan te vul-
len al klonken er incidenteel ook negatieve geluiden. Doorgaans ging het dan om on-

                                                   
819 Voorrede in de S&G 1821, p. X. 
820 Bijdragen van hem zijn te vinden in de NMA, de BMA en het B&Dj. 
821 Dongelmans 1992, p. 162. Zie voor zijn bemoeiingen met de NMA o.a. KB 133C11 C.P.E. Robidé 
van der Aa VI, IX en XIX. 
822 Robidé van der Aa koos Potgieter in 1837 als mederedacteur van De Gids. Zijn eigen redacteurschap 
duurde slechts tot februari 1838. Zie hiervoor Jacobi en Relleke 1993. 
823 LMWKS 1823, I, p. 688. 
824 ALM 1830, p. 507. 
825 De Gids 1838, p. 219. 
826 VL 1840, I, p. 47. 
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volkomenheden in een illustratie of de ongeschiktheid van een bijdrage voor de doel-
groep: 
  

Het verhaal, getiteld: de Onnoozele, hadden wij liefst hier niet aange-
troffen, omdat wij de bekeering van een lichtmis, door een lief on-
schuldig meisje, wel niet voor onmogelijk, maar toch voor hoogst 
zeldzaam, en het voor ten uiterste gevaarlijk houden een teeder 
maagdenhartje welligt in den waan brengen, dat het tot zulk een be-
keeringswerk in staat en bestemd zij, waartoe al zulke vertellingen, 
schoon op zich zelven onschuldig, bij deze of gene mogelijk aanlei-
ding kunnen geven.827  

 
Wat meer kritiek kwam er vanuit het jongerenblad, Argus (Rotterdam). Dit enigszins 
subversieve blaadje liet zich negatief uit over de vele nieuwe dichters die alleen maar 
omdat daardoor een paar bladzijden gevuld konden worden in de jaarboekjes werden 
opgenomen. Daarmee werd aangesloten bij het standpunt dat in andere bijdragen in 
dit blad ook uitgedragen werd: er waren veel te veel “prulpoëten” in Nederland die 
maar al te gemakkelijk een dichtbundel konden uitgeven.828 De S&G van 1829 viel in 
het bijzonder op omdat hierin dit jaar bijzonder veel onbekende namen te vinden 
waren, meer nog dan in andere almanakken, vond de recensent van Argus. Maar on-
danks “beuzelpraat”, “valsch vernuft” en een bijdrage die “buitengemeen niets-
betekeenend” is, bleef de S&G “door zindelijke uitvoering en geringen prijs zeer aan-
bevelenswaardig”.829  
   Misschien had Swart voor de jaargang 1829 niet genoeg voorname dichters tot een 
bijdrage kunnen bewegen, zijn opvolger C.P.E. Robidé van der Aa had daar minder 
moeite mee. Ieder jaar liet hij in zijn voor- of nawoord weten dat hij voldoende me-
dewerkers gevonden had om de almanak te vullen. Degene die in deze jaargang zijn 
ingezonden bijdrage miste en hem niet had teruggevraagd kon er op rekenen dat deze 
in de volgende jaargang geplaatst zou worden. Robidé was zijn medewerkers dankbaar 
voor hun bijdragen al moest hij ook vaststellen dat lang niet iedereen die hij daarom 
vroeg mee wilde werken: 
 

Namen van Dichters, gelijk SPANDAW, KLIJN, LULOFS, VAN 
DER HOOP, BOXMAN, en wie met en nevens hen zich reeds een’ 
gevestigden roem op den Nederlandschen Zangberg verwierven, 
mogen toch in een jaarboekje, als het onze, niet gemist worden.830  

 
Het heeft niet geholpen deze dichters aan de schandpaal te nagelen, alleen Adriaan 
van der Hoop Jr., die niet eerder aan de S&G had meegewerkt, leverde een bijdrage in 
de jaargang 1839. De andere vier, die eerder wel één of meer keren een bijdrage gele-
verd hebben, keerden niet terug. 

                                                   
827 REC 1827, 1, p. 603-604 over deze prozabijdrage van E in de jaargang 1828. 
828 Zie voor de aanval op de prulpoeëten in de dissidente tijdschriften Mathijsen 2004, p. 101-109.  
829 Argus (Rotterdam) , nr. 22 ( 18 januari 1829), p. 169-171. 
830 S&G 1837, voorrede, ongepagineerd.  
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   De S&G was in de periode 1821-1840 een belangrijke literaire almanak die van de 
recensenten doorgaans uitgebreidere besprekingen kreeg dan de andere almanakken, 
de NMA uitgezonderd. Naar de mening van de recensent van VdV verdiende hij het 
“naast den Muzen-Almanak de eerste plaats te bekleeden”.831 In hetzelfde tijdschrift 
werd in 1833 gesteld dat als de dichters de almanakken geen inferieure gedichten zou-
den leveren men zelfs jaarlijks naar “de poetische oogst” van de redacteurs van de 
NMA en de S&G “als naar eenen vasten maatstaf, den toestand der letterkunde zou 
kunnen beoordeelen”.832 Daarmee zou de S&G voor een standmeterrol in aanmerking 
kunnen komen.  
   Het is, ook door het ontbreken van oplage- en verkoopcijfers, niet goed mogelijk de 
concurrentiepositie van de S&G ten opzichte van de NMA vast te stellen. Ze waren 
niet alleen verschillend geprijsd maar het zijn ook verschillende soorten literaire alma-
nakken. De S&G is met een uit proza en poëzie bestaand mengelwerk een Taschen-
buch, de NMA is met een mengelwerk dat uitsluitend uit poëzie bestaat een Musenal-
manach. De S&G werd ook veelvuldig aangeduid als een vooral voor het schoone 
geslacht bestemd geschenk, iets wat bij de NMA veel minder voorkomt. Dat de S&G 
een succesvolle almanak geweest is, lijdt geen twijfel. Hij heeft het tot 1860 volgehou-
den, de NMA was dertien jaar daarvoor al opgegaan in de Vergeet mij niet.833 
 
 Met een formaat van 11 × 8 cm voor de eerste twee jaargangen en 11,5 × 8 cm voor 
de jaargangen 1823 tot 1838 is de S&G net iets kleiner is dan de NMA met zijn for-
maat van 11,5 × 9 cm. Hoewel het formaat vanaf de jaargang 1839 werd vergroot naar 
12,5 × 8,5 cm, bleef het verschil met de NMA groot want vanaf hetzelfde jaar ver-
scheen de NMA in het nieuwe, grote formaat van 18 × 11,5 cm. De S&G kostte tot 
en met de jaargang 1824 nog ƒ 1,50, evenveel als zijn voorganger bij uitgever Beije-
rinck, de L&V voor 1820. Daarna bleef de prijs jarenlang ongewijzigd op ƒ 1,80, ook 
de jaargang 1840 was nog voor dat bedrag te verkrijgen. Een beperkt informatief 
voorwerk wordt gevolgd door het mengelwerk dat in de twintig jaargangen gemiddeld 
183 pagina’s telt.834 Het aantal illustraties blijft, met uitzondering van de eerste jaar-
gang die er vier had, jarenlang constant op vijf. Tot de jaargang 1839 is één van die 
illustraties een portret, waardoor de S&G ook een portrettengalerij heeft.835 Daarin 
werd echter maar één keer (1833) een levende dichteres opgenomen, A.B. van Meer-
ten-Schilperoort.836 De overige geportretteerden waren historische persoonlijkheden 
of overleden letterkundigen als Adriaan Loosjes Pz (1831) en Vrouwe K.W. Bilderdijk 
(1835). De graveur Philippus Velijn die vanaf de eerste jaargang tot aan zijn dood in 

                                                   
831 VdV, 1833 p. 19. 
832 VdV, 1835, p. 62. 
833 Laarman gaf aan de Vergeet mij niet de ondertitel ‘Muzenalmanak’ mee hoewel in de Vergeet mij niet ook 
prozabijdragen waren opgenomen. 
834 Het minste aantal pagina’s mengelwerk telt de jaargang 1837 (174), de meeste pagina’s (197) de jaar-
gang 1830. 
835 De jaargang 1823 telt als enige jaargang twee portretten. 
836 Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (1778-1853). Onderwijzeres. (BWNZL, p. 503).  
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1836 vele gravures voor de S&G verzorgde, werd in de jaargang 1837 geëerd met een 
door zijn schoonzoon J.P. Lange837 vervaardigd portret.  
 
De twee opeenvolgende redacteurs zijn er in de loop der jaren in geslaagd een groot 
aantal dichters van naam aan Beijerincks almanak te verbinden. Een belangrijke con-
current voor de NMA is de S&G echter niet geweest. De opzet van de twee almanak-
ken was verschillend en zij hadden hun eigen publiek. 
 
7.1.8 Almanak van Vernuft en Smaak (1822) en Almanak voor Vrouwen door Vrouwen (1822-
1823) 
Ik bespreek deze twee met proza en poëzie gevulde almanakken gezamenlijk omdat zij 
beide door dezelfde boekhandelaren opnieuw op de markt gebracht werden nadat vier 
jaar eerder de Weduwe Doll de uitgave van deze twee veteranen onder de literaire 
almanakken gestaakt had. De jaargang 1790 van de V&S was de eerste jaargang die bij 
de weduwe Doll verscheen, een jaar later gevolgd door de eerste jaargang van de 
VVdV. Met de jaargang 1817 leek het doek gevallen te zijn voor de beide almanakken. 
De Rotterdamse boekhandelaren Mensing en Van Westreenen zagen echter nog vol-
doende brood in voortzetting van deze almanakken en zij kochten het uitgaverecht 
van zowel de V&S als van de VVdV. Zij lieten in advertenties weten dat ze de beide 
almanakken zullen uitgeven zodra “eene naauwkeurige en fraaije uitvoering [dit] toe-
laat.” Ze beloofden veel: 
  

Deze Almanakken, naar eene nieuwe orde ingerigt, zullen door vele 
oorspronkelijke Stukken, van beroemde Schrijvers, Dichters en 
Dichteressen, verrijkt, verfraaid en begunstigd worden. De Plaatjes, 
door de kundigste Graveurs uitgevoerd, en voorts, met eene geheel 
nieuwe daartoe vervaardigde letter, [zullen] sierlijk op Velin Postpa-
pier gedrukt worden.838  

 
In een volgende advertentie in de Rotterdamsche Courant (RC) van 24 november werd de 
uitgave aangekondigd, met een opgave van de inhoud maar zonder de namen van de 
medewerkers. Wie die beroemde schrijvers, dichters en dichteressen waren, zullen wij 
nooit met zekerheid weten, geen van de bijdragen in zowel de VVdV als in de V&S 
werd met een volledige naam ondertekend.839 De “kundigste graveurs” leverden in de 
beide almanakken voor 1822 “wel uitgevoerde, nette plaatjes”.840 Smies, de tekenaar 
van de plaatjes in de V&S moest het overigens in de LMWKS wel ontgelden. Over 
zijn De rede en de liefde in de V&S vroeg de recensent zich af “Waarom toch moet de 
Rede eene dikke boerenmeid zijn, of CUPIDO het water in de beenen hebben?” (afb. 
28). 

                                                   
837 Johannes Philippus Lange (1810-1849) bleef eveneens tot zijn dood werkzaam voor de S&G. Daar-
naast werkte hij ook voor de NMA, TES, AUR en de nieuwere literaire almanakken Vergeet mij niet en 
Holland .  
838 Advertentie in de RC van 21 juni 1821. 
839 In recensies worden soms wel namen van bijdragers genoemd, de recensenten hebben in dergelijke 
gevallen de initialen geïnterpreteerd.  
840 AmLM 1821, I. p. 263. 
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     Afb. 28. ‘De Rede en de Liefde’ in de V&S 1822. 

 
Ook op zijn andere tekeningen waren er aanmerkingen. “Deze fouten zijn in eenen 
Almanak geene kleinigheden: vooral ontsieren zij een Bundeltje, dat anders aanbeve-
ling en aanmoediging verdient.”841 Het zal niet alleen aan deze bespreking gelegen 
hebben maar een volgende jaargang van de V&S is niet verschenen. Van de VVdV 
verscheen nog wel een volgende jaargang. De jaargang 1822 was welwillend ontvan-
gen. De recensent van het AmLM zou zelf een aantal van de bijdragen terzijde gelegd 
hebben maar “de almanak is niet alleen voor maar ook, zoo als de titel zegt, door vrou-
wen; en, wij mogen dus geene gestrenge kunstregters zijn”.842 Een zelfde oordeel viel 
de jaargang 1823 te beurt. 
   Sommige dichtstukjes zijn de recensent goed bevallen maar “De overige zijn van 
verschillende waarde, doch alle verdienen, hoewel van gebrek niet vrij, hier hunne 
plaats, vooral, wanneer men die als vrouwelijke voortbrengselen beoordeelt.”843 Een-
entwintigste-eeuwse lezers zullen niet alleen de wenkbrauwen fronsen bij de coulance 
die de recensent ten opzichte van bijdragen door vrouwelijke schrijvers aanlegde, maar 
zeker ook bij de instemming die de recensent van EUP betuigde bij de waarschuwen-

                                                   
841 LMWKS 1822, I, p. 717-718. 
842 AmLM 1821, I. p. 261. 
843 REC 1822, I, p. 564. 
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de passage uit de prozabijdrage “Kunstenaressen zijn zelden gelukkig in den huisselij-
ken kring”: 
 

Verdienstelijke meisjes, door vernuft en fijnen smaak geschikt om 
kunsten uit te oefenen, dat gij toch nooit dit als hoofddoel van uwe 
bestemming beschouwt, daar ijdelheid en zucht om uit te blinken u 
uwe pligten doen verwaarlozen. Het geluk uwer ouderen, daarna dat 
van uwen echtgenoot, ziet daar uw doel, uwe bestemming, [ …] 

 
Toch zou de recensent ook weer niet graag missen “wat, zoo veel fijner steeds gedacht 
en gevoeld, ook het genie van de vrouw schept”.844 Dergelijke bijdragen zou hij echter 
niet meer aantreffen in een volgende jaargang van de VVdV. De jaargang 1823 is de 
laatste. 
 
De weduwe Doll bracht de laatste jaargang van de V&S als de VVdV uit in het for-
maat 10 × 8 cm. Voor ƒ 0,90 kreeg de koper een almanak in een kartonnen bandje 
met een uitgebreid informatief gedeelte, 6 plaatjes en een mengelwerk in proza of 
poëzie van 95 pagina’s in de VVdV of 110 pagina’s in de V&S. Mensing en Van 
Westreenen richtten hun uitgaven anders in. Het uitgebreide informatieve voorwerk 
werd vervangen door een beperkt voorwerk en de hoeveelheid met proza en poëzie 
gevulde pagina’s mengelwerk werd in beide almanakken uitgebreid. De V&S telt 146 
pagina’s, de VVdV 1822 telt er 134, die voor 1823 146.845 In beide almanakken zijn 
vijf plaatjes opgenomen terwijl aan de VVdV in beide jaargangen nog een muziekstuk-
je is toegevoegd. Zowel de VVdV als de V&S werd in een groter formaat uitgebracht 
dan de bij de Weduwe Doll verschenen jaargangen: 11 × 9 cm. Ze kostten ƒ 1,20 in 
een kartonnen bandje terwijl voor een exemplaar in een kartonnen koker en verguld 
op snee ƒ 1,50 betaald moest worden. 
 
De uitgevers van de V&S als de VVdV hebben geprobeerd deze veteranen te doen 
herleven maar zijn slaagden daar niet in. Literaire almanakken waaraan dichters ano-
niem of met al dan niet hun identiteit onthullende initialen bijdragen hadden hun tijd 
gehad en zij speelden geen rol van betekenis meer.  
 
7.1.9 Jaarboekje door Natuur en Kunst aan Genoegen gewijd (1825) 
Dit jaarboekje is een twijfelgeval. Is het wel een literaire almanak? Het verscheen in 
augustus 1824 terwijl almanakken doorgaans pas aan het eind van het jaar op de markt 
kwamen. Verder ontbreekt het gebruikelijke voorwerk volledig en is er op de titelpagi-
na geen jaaraanduiding vermeld die aangeeft dat dit jaarboekje voor een bepaald jaar 
bedoeld is. De inhoud bestaat echter, net als bij een literaire almanak, uit bijdragen in 
proza en poëzie van verschillende auteurs en de titel suggereert dat het hier om een 
periodieke publicatie gaat. Bij de tijdschriftrecensenten bestond er geen twijfel. Zij 

                                                   
844 EUP 1822, p. 804. 
845 De V&S 1822 sloot aan op de laatste bij de weduwe Doll verschenen jaargang. In de eerste bij de 
nieuwe uitgever verschenen jaargang vonden de lezers het vervolg en slot van het verhaal ‘Hendrik en 
Grietje’, waarvan de eerste aflevering in de V&S 1817 was opgenomen. 
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zagen het Jaarboekje door Natuur en Kunst aan Genoegen gewijd (JNK) als de eerste jaargang 
van een nieuw jaarboekje en gaven het meteen een gunstige beoordeling. Zo zou de 
recensent van het ALM zich jaarlijks gaarne “met zulk een lief Jaarboekje zien be-
schenken”. Dezelfde recensent trof echter in het jaarboekje ook een paar oude beken-
den aan, dichtstukjes die al eerder in de tijdschriften gepubliceerd waren. “Dit is niet 
in den haak.” Een dichter mocht zijn in periodieken opgenomen gedichten wel in een 
bundel verzamelen maar “ongaarne zal het publiek in een periodiek werk iets ontmoe-
ten, wat reeds door middel van een ander lang bekend is.” Hij vertrouwde er echter op 
dat er voor volgende jaargangen voldoende medewerking en “overvloedigen voorraad 
van nieuwe stukken” beschikbaar zouden zijn.846 Redacteur van het jaarboekje was de 
Friese schrijfster en dichteres Fenna Mastenbroek847 die zelf met 147 van de 210 pagi-
na’s het merendeel van de bijdragen leverde. De uitgever, de in Sneek gevestigde 
boekhandelaar F. Holtkamp, benadrukte in zijn voorbericht dat het jaarboekje 
“geenen enkelen regel bevat, eenigermate strijdig met godsdienst en zedelijkheid”. 
Bovendien waren de verschillende stukjes oorspronkelijk, waardoor hij zich met de 
hoop vleide dat dit voor het “Hollandsch Publiek” een aanbeveling was.848 Dat Hol-
landse publiek zou vooral uit vrouwen moeten bestaan, die een voorbeeld mochten 
nemen aan de redacteur, zoals een recensent benadrukte: 
 

FENNA MASTENBROEK heeft eenen uitstekenden aanleg voor 
kleine Verhalen. Men durft haar vrijelijk aanraden en uitnoodigen, 
om dit talent aan te kweeken: bij haren goeden huisselijken, trouwen, 
kuischen, ongekunstelden en Nederlandschen zin en aard, kan zij ons 
zeer nuttig en aangenaam onderhouden, en de gids van vele jonge 
Jufvrouwen worden, en uitmunten.849  

 
“Het Jaarboekje is voorzeker welkom, en doet de voortzetting met verlangen te ge-
moet zien”, oordeelde de recensent van de VL.850 Hij zou zijn verlangen niet gehono-
reerd zien. Redacteur Fenna Mastenbroek had een zwakke gezondheid en overleed in 
oktober 1826 op 38-jarige leeftijd. Uitgever Holtkamp liet het bij deze ene editie van 
het JNK.851 
 
Met een formaat van 15 × 9 cm was het JNK voor deze tijd aan de forse kant. Alleen 
de al niet meer bestaande AA en het JVK kenden tot nu toe vergelijkbare afmetingen. 
De 210 pagina’s poëzie en proza werden geleverd in een kartonnen bandje, plaatjes 
zijn in het jaarboekje niet opgenomen. Een exemplaar op gewoon papier kostte 
ƒ 1,50, voor een exemplaar op velinpapier moest ƒ 1,80 betaald worden. 
 

                                                   
846 ALM, I, p. 455. 
847 Fenna Mastenbroek (1788-1826). (BWNZL, p. 497). 
848 Voorberigt in het JNK, p. IV. 
849 LMWKS 1824, I. p. 679. 
850 VL 1825, I, p. 220. 
851 Zie ook noot 722 voor Holtkamps activiteiten op de almanakkenmarkt. 
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Holtkamps JNK is ongetwijfeld geen concurrent voor de NMA geweest. Wie een 
literaire almanak met bijdragen van bekende dichters cadeau wilde geven, zal niet te-
vreden zijn geweest met een bundel waarvan de inhoud uit zowel proza als poëzie 
bestond, zeker niet als tweederde van de inhoud ook nog eens van de hand van een 
enkele auteur was. 
 
7.1.10 Belgische Muzen-Almanak (1826-1830) 
In 1824 kwam de Rotterdammer Jan Wap voor een letterenstudie naar Gent. Kort 
daarna richtte hij de BMA op.852 Deze door de Gentse boekhandelaar A.B. Steven 
uitgegeven almanak zou het Immerzeels NMA gedurende een vijftal jaren niet gemak-
kelijk maken. Wap wierp zich vanaf het midden van de jaren twintig op als een pleit-
bezorger voor een letterkunde waarin de scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelij-
ke Nederlanden opgeheven was. Maar zover was het nog niet: de letterkunde van de 
Zuidelijke Nederlanden liep nog achter bij die van het Noorden.853 De BMA werd 
gepresenteerd als een almanak die de letterkunde in de Zuidelijke Nederlanden vooruit 
zou moeten helpen. Noord-Nederlandse dichters leverden daarin hun bijdragen om de 
Zuid-Nederlanders een “toonbeeld van Hollandschen, van Vaderlandschen dichttrant 
te geven”.854 Het doel, de “verspreiding en opbouwing onzer schoone moedertaal in 
Neêrlands Zuidelijke Gewesten” werd onderschreven door belangrijke Noord-
Nederlandse dichters terwijl het  
  

om diezelfde reden, Zijne Majesteit onzen verlichten Monarch wel 
heeft gelieven te behagen, zijne hooge tevredenheid te betuigen en 
goedgunstige deelneming aantebieden, ter bevordering van Neêr-
lands Letterroem; hebbende onze geliefde Vorst voor 10 exemplaren 
ingeteekend.855  

 

De doelgroep voor de almanak was ruim genomen: “allen […] die de schoone kunsten 
beminnen en beschermen”.856  
   De BMA leek zowel wat uiterlijk als wat inhoud betreft sterk op de NMA. De uiter-
lijke vormgeving kwam overeen met die van de NMA (afb. 29), het mengelwerk be-
stond volledig uit poëzie en die poëzie werd ook nog eens voor een groot deel door 
Noord-Nederlandse dichters geleverd. In de Noordelijke Nederlanden werd de BMA 

                                                   
852 Tegenwoordig zou misschien van een Vlaamse Muzen-Almanak gesproken worden: een Belgische mu-
zenalmanak zou ook Franstalige bijdragen moeten bevatten. Zie voor de terminologie met betrekking tot 
Nederlandstalig België Leerssen 2006, p. 175-176. 
853 Zie voor Wap en de BMA Weijermars 2011. 
854 ‘Voorberigt’ in BMA 1826, ongepagineerd. 
855 Advertentie in de RC van 13 december 1825. In deze advertentie worden de meewerkende ‘met roem 
bekende Dichters’ voor hun inspanningen bedankt en wordt tevens meegedeeld dat de BMA bijna uitver-
kocht is. Intekening door de vorst op een boek of tijdschrift betekende in die tijd niet alleen een soort 
koninklijke goedkeuring maar was ook een vorm van subsidie. Daarmee konden andere hoogwaardig-
heidsbekleders over de streep getrokken worden waardoor het aantal intekenaars sterk kon toenemen. 
(Mathijsen 1996, p. 90). 
856 ‘Voorberigt’ in BMA 1826, ongepagineerd. 
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dan ook vanaf de eerste jaargang al gezien als een mogelijke concurrent voor de 
NMA:857 
 

Wanneer hij voortgaat gelijk hij is aangevangen, en zich met ieder 
jaar in dezelfde evenredigheid meer en meer ontwikkelt, dan mag zijn 
oudere broeder, die thans nog veel boven hem vooruit heeft, toezien, 
dat hij hem niet op zijde kome, of zelfs boven het hoofd groeije.858  

 
De recenserende algemeen-culturele tijdschriften ontvingen de eerste jaargang van de 
BMA goed maar hadden soms wel wat moeite met de naam. De BMA voerde welis-
waar de naam ‘Belgisch’ maar door de medewerking van zoveel Nederlandse dichters 
zou hij evengoed Nederlandsche Muzen-Almanak kunnen heten, stelde de recensent 
van de AKLB.859 
   De BMA 1828 werd samen met de NMA voor dat jaar in de VL in één recensie 
besproken. De recensent miste een aantal dichters maar in zijn ogen won de NMA het 
nog wel van de BMA “wat het getal van meer beroemde medeärbeiders aangaat”. Hij 
stelde echter vast dat de BMA hem wel op de hielen zat.860  
In de krantenadvertenties voor de verschillende jaargangen van de BMA kwamen de 
idealistische bedoelingen van de redactie niet meer aan de orde en werd de almanak 
aanvankelijk vooral gepositioneerd als de superieure concurrent van binnen- en bui-
tenlandse literaire almanakken: 
 

Dit Jaarboekje, welks uiterlijke vorm zich boven alle andere Neder-
landsche Almanakken, door uitmuntendheid van druk, titelvignet, 
extra fraai gegraveerde plaatjes, voortreffelijk bewerkt muzijkstukje 
en steenplaatdrukje aanbeveelt, en welks innerlijk gehalte door de 
vriendelijke medewerking onzer beroemdste Nederlandsche Dich-
ters, als eenen Bilderdijk, Tollens, Kinker, Luloffs, Willems, Verveer, 
d’Hulster861 en meer andere, niets te wenschen overlaat en alzoo het 
meest met de schoonste Fransche en Duitsche Jaarboekje kan wedij-
veren862  

 
Met de derde jaargang had de BMA de NMA min of meer voorbijgestreefd, althans 
dat claimde de uitgever: 
 

                                                   
857 VL 1826, I. p. 39-40, 1825, REC 1825, I. p. 595-596.  
858 VL 1826, I. p. 39-40. 
859 AKLB 1825, I. p. 391. Vergelijkbare reacties op de naam van de BMA in De Argus (Brussel) 1825 p. 
236-237 en het LMWKS 1826, I. p. 27 en 28. Zie voor de reacties op de BMA (en de NMA) ook Weijer-
mars 2012, p. 273-277. 
860 VL 1828, I. p. 131-136. 
861 Leo d’Hulster (1784-1843). Leraar in de Latijnse syntaxis en de Vlaamse letterkunde te Gent van 1815-
1835. (BWNZL, p. 380).  
862 Advertentie in o.a. de RC van 19 december 1826. 
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Afb. 29. NMA 1829 en BMA 1829. 
 

Van dit uitstekend fraai Jaarboekje, waaraan de voornaamste en 
meeste Nederlandsche Dichters mede hebben gewerkt, is nog slechts 
een zeer gering getal Exemplaren […] voorhanden. De beoordeelin-
gen in de Vaderlandsche Tijdschriften waren van dien aard, dat de 
Uitgevers voor geene concurrentie hoegenaamd meer behoeven be-
vreesd te wezen. Daar het al den schijn heeft, dat de verdienstelijke 
Uitgever van den Nederlandschen Muzen-Almanak het volgend jaar 
de galerij van afbeeldingen der voornaamste Zangers van Nederland 
zal sluiten en het alsdan niet te ontkennen zou zijn, dat er vele ver-
dienstelijke Dichters onkiesch zouden worden voorbijgegaan, is de 
redactie van den Belgischen Muzen-Almanak in overleg, om die be-
langrijke taak voort te zetten. Hoe aangenaam zou het haar niet zijn, 
indien de kiesche IMMERZEEL, die zichzelven uit den bevalligen 
rei heeft gesloten, tot het opnemen zijner afbeelding in het Zuidelijk 
Jaarboekje zijne toestemming wilde geven.863  

 
 Deze verkapte aankondiging van de ondergang van de NMA kon Immerzeel niet 
onweersproken laten. In een op 6 februari 1828 gedateerde circulaire die hij in het 
bijvoegsel van het dissidente tijdschrift Apollo plaatste vatte hij samen hoe hij de NMA 
de afgelopen 10 jaargangen verzorgd had, signaleerde een algemene wens tot voortzet-
ting van de NMA en kondigde aan hem nog belangrijker te zullen maken door er ook 
facsimile’s van dichterhandschriften en levensberichten in op te nemen. Hij ging de 
strijd aan, een strijd waarvoor hij, zoals hij nadrukkelijk liet weten, wel de hulp van de 

                                                   
863 Advertentie in de HrC en de RC, beide van 2 februari 1828. 
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Nederlandse dichters en dichteressen nodig zou hebben. Helemaal zeker van die hulp 
leek hij niet, getuige de slotzin van zijn circulaire: 
 

Ik bid u, laat ik bij u, tot wien ik mij mede met deze uitnoodiging 
wende, niet vruchteloos op medehulp wachten! De instandhouding 
mijner onderneming hangt er volkomen van af. 864  

 
Zoals we al gezien hebben bleef Immerzeels “onderneming” in stand. De jaargang 
1829 zag het licht met de toegezegde levensberichten en facsimile’s waarop de recen-
sent van het LMWKS vaststelde dat deze “sterk gezochte” almanak die toch al van 
groot belang was voor de letterkundige geschiedenis nog meer betekenis kreeg.865  
   Het is niet bekend wie de tekst van de krantenadvertenties geschreven heeft waarin 
jaarlijks het verschijnen van de BMA werd aangekondigd. Misschien heeft Wap er de 
eerste drie jaren voor gezorgd en had hij die taak na zijn benoeming in 1828 tot leraar 
aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda overgegeven aan een minder uitbun-
dige redacteur. In ieder geval veranderde de uitgever van de BMA vanaf de vierde 
jaargang de toon van de aankondiging in de kranten. Hij vergeleek de nieuwe jaargang 
van de almanak niet meer met andere jaarboekjes en hield het bij de mededeling dat de 
uitgever ook dit jaar niets verzuimd had “om de in- en uitwendige waarde van den 
Belgischen Muzen-Almanak, zoo veel mogelijk, in vergelijking met de vorige jaren, te 
doen rijzen”. In deze advertentie kwamen wel voor het eerst de “voornaamste Zuide-
lijke dichters” voor het voetlicht, zij werden in één adem genoemd met de “voor-
naamste Noordelijke dichters”.866 Het is bij deze ene expliciete vermelding van de 
Zuidelijke dichters gebleven, de advertenties voor de vijfde jaargang bleven beperkt 
tot berichten over de bestelprocedure voor de boekhandel en de verkrijgbaarheid na 
de verschijning van de almanak.867  
   Het publiek zullen de emancipatorische bedoelingen van de BMA grotendeels ont-
gaan zijn. In de algemeen-culturele tijdschriften werd er wel aandacht aan geschonken 
maar ook daarin lag de nadruk op de competitie tussen de NMA en de BMA.868 De 
NMA leek aan de winnende hand te zijn maar omdat na de Belgische Omwenteling de 
uitgave van de BMA gestaakt werd, bleef de uitkomst onbeslist. 
 
De BMA werd in een gekartonneerd omslag geleverd in hetzelfde formaat als de 
NMA: 12 × 9 cm. Op het beperkte informatieve voorwerk volgt het mengelwerk dat 
uitsluitend poëzie bevat. Het beslaat in de jaargangen 1826-1829 gemiddeld 248 pagi-
na’s, in de jaargang 1830 is het afgenomen tot 201 pagina’s. Het aantal illustraties, 
zowel gravures als steendrukken, varieert per jaargang. De jaargang 1826 telt er zeven, 
de jaargangen 1829 en 1830 zes en de twee overige jaargangen vijf, met inbegrip van 

                                                   
864 Apollo 1828, nr. 12 (19 feb. 1828), Bijvoegsel, p. 2. De circulaire van Immerzeel is gedateerd op 6 
februari 1828.  
865 LMWKS 1829, I. p. 42. 
866 Advertentie in de HrC van 15 november 1828. 
867 Advertentie in o.a. de HrC van 28 november 1829. 
868 Zie hiervoor Weijermars 2012, p. 257-277. 
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de portretten.869 In elke jaargang is tevens een muziekstukje opgenomen. De eerste 
drie jaargangen kostten ƒ 2,50 en waren daarmee een gulden goedkoper dan de NMA. 
De laatste twee jaargangen werden in prijs verhoogd tot ƒ 3,00 waarmee de BMA 
echter nog altijd ƒ 0,50 goedkoper was dan de NMA. 
 
De BMA had door zijn identieke opzet de gevaarlijkste concurrent voor de NMA 
kunnen worden. Ten gevolge van de Belgische Opstand kwam er aan deze bedreiging 
na vijf jaargangen een eind.  
 
7.1.11 Almanak voor Blijgeestigen (1826-1837), Nieuwe Almanak voor Blijgeestigen (1838) 
Eveneens in 1826 verscheen bij de toen nog in Aalst gevestigde boekdrukker en boek-
verkoper J. Sacré de eerste jaargang van Almanak voor Blijgeestigen (AB). Deze literaire 
almanak, gevuld met vertalingen van werk van de Duitse toneelschrijver August von 
Kotzebue,870 sloeg direct aan. Hij was bedoeld om het publiek in de Zuidelijke Neder-
landen aan het lezen te krijgen. Daar was kennelijk een markt voor want de eerste 
druk was binnen enkele dagen uitverkocht. Een tweede druk werd nog in hetzelfde 
jaar in Brussel uitgegeven.871 De oplagecijfers van deze eerste jaargang zijn niet be-
kend. In het voorwoord van de jaargang 1827 spreekt de redactie van honderden maar 
onduidelijk is of in dit aantal ook de herdruk begrepen is. Ook de tweede jaargang 
verkocht beter dan de uitgever ingeschat had, hiervan verscheen eveneens een tweede 
druk.872 De AB had een beperkt informatief voorwerk waaraan een lijst met de ver-
jaardagen van de leden van het Koninklijk Huis was toegevoegd. Daarnaast werden er 
in de jaargangen 1826-1830 voorzeggingen opgenomen. Opmerkelijk was in de – al in 
1829 gedrukte – jaargang 1830 de ‘bijzondere voorzegging’ waarin de abdicatie van – 
bij nader inzien – de Franse koning en het revolutiejaar 1830 voorspeld werd: 
 

Een magtige vorst van Europa hangt een diepe vernedering boven 
het hoofd. – Volkeren zullen morren en trachten opstand te verwek-
ken.873  

 
Aanvankelijk was de almanak voor het grootste deel gevuld met proza maar vanaf de 
derde jaargang nam het poëzieaandeel van zowel Noord- als Zuid-Nederlandse dich-
ters flink toe. Zoals de titel al suggereerde was de inhoud van deze almanak groten-
deels licht van toon maar zware onderwerpen werden niet uit de weg gegaan. Zo kre-
gen in ‘Aan de versmaders der Nederduitsche taal’ de Nederlanders die een vreemde 

                                                   
869 In de BMA zijn portretten opgenomen van Willem Frederik Karel [prins] der Nederlanden, Louise 
Augusta Wilhelmina Amelia van Pruissen, [Jan] Nieuwenhu[i]zen (1826), Daniël Heinsius (1828), Jacob 
van Maerlant (1829) en Jhr. Jan van der Noot (1830). De in 1828 voorgenomen opname van portretten 
van contemporaine dichters is niet gerealiseerd.  
870 August von Kotzebue (1761-1819). Duits toneelschrijver. (www.britannica.com/biography/August-
Friedrich-Ferdinand-von-Kotzebue) Geraadplaagd 14-02-2016. 
871 Ook deze tweede druk was al in 1826 uitverkocht. (Anbeek en Weijermars 2009, p. 26). De tweede 
druk van de eerste jaargang is sterk gewijzigd en aangevuld in vergelijking met de eerste druk. Ik heb de 
tweede druk gebruikt als bron voor de in de database opgenomen gegevens.  
872 Oplagecijfers van de jaargangen 1827-1837 en van de NAB 1838 zijn evenmin bekend. 
873 ‘Algemeene voorzeggingen voor het jaar 1830’ in AB 1830, ongepagineerd.  

http://www.britannica.com/biography/August-Friedrich-Ferdinand-von-Kotzebue
http://www.britannica.com/biography/August-Friedrich-Ferdinand-von-Kotzebue
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taal boven de moedertaal verkozen flink de wind van voren.874 “Bevordering van de 
moedertaal in de Zuidelijke delen van het Koninkrijk” was immers het streven van de 
AB.875 Dit streven sprak de Nederlandse recensenten aan en zij waren doorgaans posi-
tief in hun besprekingen: “zoo veel goed voor zoo weinig gelds”876 schreef de recen-
sent van de VL over de jaargang 1830. Representatief voor de toon van het merendeel 
van de recensies is de onderstaande passage uit een bespreking van de jaargang 1829 
in het LMWKS: 
 

Vindt de blijgeestige hier een tafeltje welbereid, ook den zwaarmoe-
dige zij dit Jaarboekje aanbevolen, als welgeschikt, om hem eens eene 
betere luim te bezorgen, hem eens hartig te doen lagchen; doch het 
kan meer, dan doen lagchen. De spreuk op den titel: den wijze is niets te 
gering, wekt geene te grote verwachting; kortom, dit Jaarboekje ver-
dient, zoo wat het proza, als de dichtstukjes, zoo wat de uitvoering, 
die waarlijk net is, als het doel der uitgave betreft, allezins aanbeve-
ling. Een ruim vertier bekroone deze poging van Verzamelaar en 
Uitgever; doch, hoe zou dit anders? De prijs is minder dan matig, en 
de waar deugdelijk.877  

  
De Belgische Opstand bracht ook deze almanak in de problemen maar in tegenstelling 
tot de BMA overleefde de AB wel. Bij het uitbreken van de opstand op 25 augustus 
1830 was de jaargang 1831 waarschijnlijk al gedrukt. Er bestaan twee versies van, een 
Zuid-Nederlandse versie met Sacré te Brussel als uitgever en een Noord-Nederlandse 
versie die uitgegeven was door de in Amsterdam gevestigde boekverkopers en uitge-
vers Gebroeders Diederichs. Alleen het voorwerk verschilde, het mengelwerk was 
identiek. In de door Diederichs uitgegeven versie meldde de redactie nu in Den Haag 
gevestigd te zijn.878 Over de oorspronkelijke idealistische doelstelling werd niet meer 
gerept maar de redactie verwachtte wel dat de almanak “den Noord-Nederlander wel-
kom zou zijn, als bevattende vruchten, die op eigen grond geteeld zijn”.879 De Ge-
broeders Diederichs hebben de uitgave nog een aantal jaren voortgezet, beconcur-
reerd door de AHB. Met deze almanak, in het najaar van 1830 opgezet door de uit de 
Zuidelijke Nederlanden gevluchte Hollandse uitgever Brest van Kempen,880 werd de 
AB vaak vergeleken in de tijdschriftrecensies. In de beoordelingen van de twee met 
elkaar rivaliserende almanakken kreeg de AHB meestal een lichte voorkeur. Die be-

                                                   
874 ‘Aan de versmaders der Nederduitsche taal’, anoniem gedicht in de AB 1827, p. 151-154. 
875 AB 1827, ongepagineerd (in het redactioneel voorwoord ‘ Nederlanders’). 
876 VL 1830, p. 40 over de jaargang 1830. 
877 LMWKS 1829, I. p. 92. 
878 In de ‘Verzameling autografen en gedrukte gedichten van Nederlandse letterkundigen uit het einde 
van de 18de en het begin van de 19de eeuw (verzameld door Gerrit van Enst Koning) 1794-1853’ komt 
een aantal brieven aan de redactie van de AB voor. (KB 78 F 62). In de Brusselse periode voert waar-
schijnlijk uitgever Sacré de redactie (brief van A. Boxman van 4 juli 1829 en A. Ruijsch van 13 juni 1830), 
A. de Jong Gtz. is voor de jaargang 1833 de Haagse redacteur (brieven van A.J. ten Hagen (19 juni 1832), 
A. van der Hoop Jr. (8 juni 1832) en Cornelis Looijen (13 juni 1832). Arie de Jong Gtz werkte in de jaren 
twintig en dertig aan verschillende literaire almanakken mee. 
879 AB 1831, editie Gebroeders Diederichs. [Voorbericht], ongepagineerd. 
880 Zie voor de ontwikkelingen rond de AB Anbeek en Weijermars 2009. 
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oordelingen waren doorgaans wel zeer oppervlakkig. De recensenten gaven vaak de 
indruk niet goed raad te weten met de blijgeestige almanakken. Uitgebreide beoorde-
lingen zoals die van de NMA en de S&G kwamen niet voor. Voor een bespreking van 
de jaargang 1835 van beide almanakken had de recensent van de REC aan een paar 
regels genoeg: 
 

Wanneer wij eene keuze doen moesten tusschen de beide mededin-
gers naar Blijgeestigheid, zouden wij den Alkmaarschen [AHB] de 
voorkeur geven, wat de prozastukjes betreft; het woord Over de Nar-
ren en THIJLL UILENSPIEGEL althans is meer letterkundig dan 
blijgeestig te noemen. In beide echter vindt men een aantal meer of 
minder geestige Dichtstukjes, zoo als men die in een bundeltje van 
dezen aard mag verwachten.881  

  
Krantenadvertenties geven de indruk dat de AB met moeite gevuld en niet goed ver-
kocht werd. De inleverdatum voor bijdragen werd geregeld opgeschoven882 en met de 
“weinige overgebleven exemplaren” van sommige jaargangen werd soms nog tot in 
april geadverteerd.883 In 1836 begonnen de Gebroeders Diederichs de niet-verkochte 
jaargangen op te ruimen. Zij boden de “weinig nog voorhanden stellen der zes laatste 
jaargangen” voor de helft van de oorspronkelijke prijs aan en herhaalden dit aanbod in 
1837.884 Met de jaargang 1838 werd een poging gedaan de almanak met een nieuwe 
redactie nieuw leven in te blazen en werd de titel gewijzigd in Nieuwe Almanak voor 
Blijgeestigen (NAB). Ook al werd de NAB in de REC als “een gevaarlijke mededinger 
van den Almanak voor Hollandsche blijgeestigen” beschouwd,885 de verkoopresulta-
ten waren waarschijnlijk niet goed genoeg om de almanak nog langer uit te geven. De 
jaargang 1838 was de laatste. Tien jaar later lieten de Gebroeders Diederichs de nog 
resterende exemplaren veilen.886  
 
De AB was verkrijgbaar voor ƒ 0,60, dezelfde prijs werd in rekening gebracht voor de  
NAB. Voor dat bedrag kreeg de koper een almanak van ca 14 × 9,5 cm, voorzien van 
een eenvoudig papieren omslagje.887 De AB was een van de goedkoopste literaire al-

                                                   
881 REC 1834, I, p. 520.  
882 Zie bijv. de advertenties in het Handelsblad van 23 juni 1834 waarin de inleverdatum voor bijdragen 
voor de AB 1835 is gesteld op 15 juli, op 11 augustus verlengd tot 15 augustus. Vergelijkbare advertenties 
met oorspronkelijke en uitgestelde uiterste inleverdata zijn te vinden voor de jaargangen 1836 en 1837. 
883 Zie bijv. de advertenties in het Handelsblad van 11 april 1833 voor de jaargang 1833, 29 april 1835 voor 
de jaargang 1835 en 19 februari 1836 voor de jaargang 1836. 
884 Advertenties in de HrC van 26 november 1836 en in het Handelsblad van 5 oktober 1837. 
885 REC 1838, I, p. 47. 
886 Op de fondsveiling van Beijerinck van 1847 kocht de Sneeker boekverkoper F. Holtkamp en Zonen 
de resterende exemplaren van de jaargangen 1831-1837 van de AB en de Amsterdamse ramsjboekhan-
delaar H.G. Koster die van de jaargang 1838 van de Nieuwe Almanak voor Blijgeestigen. (NvdB 29 juli 1847). 
Zie ook noot 722 voor Holtkamps activiteiten op de almanakkenmarkt. 
887 Tot en met de jaargang 1834 worden in de Naamlijst Saakes ook luxe uitvoeringen (gekartonneerd 
voor ƒ 0,75 en verguld op snee en in een koker voor ƒ 1,00) vermeld. Brinkman 1858 vermeldt alleen 
exemplaren voor ƒ 0,60. In het Handelsblad adverteerden de Gebroeders Diederichs met exemplaren van 
de jaargang 1835 (o.a. 26 januari 1835 ) en 1836 (o.a. 10 november 1835 ) die verguld op snee en in koker 
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manakken. Ook al ging het om een goedkope almanak, toch was iedere jaargang niet 
alleen van plaatjes, maar tot en met de jaargang 1835 ook van een of meer zangstukjes 
voorzien. De voorzeggingen die op het beperkte informatieve deel volgen vervielen 
met ingang van de jaargang 1831. Het mengelwerk, gevuld met proza, poëzie, toneel, 
anekdoten en bij de gedichten gecomponeerde muziek, beslaat in de eerste druk van 
de eerste jaargang 115 pagina’s. De tweede druk telt er door een gewijzigde opmaak en 
een aantal kleine aanpassingen aan de inhoud 159. De omvang van het mengelwerk 
van de overige jaargangen is gemiddeld 175 pagina’s.888 De NAB van 1838, niet mee-
genomen bij de bepaling van het gemiddelde, telt 210 pagina’s. 
 
De AB en de NAB waren goedkope, vooral op luchtig vermaak gerichte almanakken 
Er werkten weliswaar incidenteel voorname dichters als Tollens, Warnsinck, Beets en 
S.J. van den Bergh aan mee maar ze waren niet bedoeld voor een publiek waarvan de 
voorkeur uitging naar meer gedegen poëzie en/of proza.  
 
7.1.12 Almanak aan Luim en Ernst gewijd (1831) 
De Almanak aan Luim en Ernst gewijd (L&E) voor 1831 werd in een hectische tijd 
voorbereid en daar droeg hij de sporen van. De eind augustus 1830 uitgebroken op-
stand in de Zuidelijke provincies was er volgens de uitgever en de (anonieme) redactie 
de oorzaak van dat het plaatwerk maar ten dele voltooid was. Slechts het portret van 
de in september 1830 overleden dichter W. de Kroes, een nog geen dertig jaar oude 
stadgenoot van de Gorinchemmer uitgever Jacobus Noorduyn, en één plaatje waren 
beschikbaar. Een specifieke doelgroep werd voor de L&E met een mengelwerk dat 
zowel poëzie als fictioneel proza bevat niet aangegeven.  
   De L&E werd in de algemeen-culturele tijdschriften gunstig ontvangen. Op grond 
van de titel zag de recensent van het ALM hem als een almanak in de geest van de AB. 
Zijn uiterlijke vormgeving vond hij beter maar “het luimige schijnt op onzen grond 
niet best te tieren: althans vonden wij hier weinig, wat aan den luim gewijd kan ge-
noemd worden.” Ondanks deze constatering was de recensent met de nieuwe almanak 
ingenomen. “Anders prijst zich het Mengelwerk, door verscheidenheid van stijl en 
trant, zoo in gebonden als ongebonden stijl, genoegzaam aan; […]”. Daarnaast trof hij 
onder de medewerkers veel bekende namen aan. Hierdoor nam hij al bij voorbaat aan 
dat er in deze almanak iets goeds te verwachten was.889 De recensent van de VL was 
dezelfde mening toegedaan toen hij de namen van Petronella Moens, Warnsinck en 
Withuys aantrof.890 De besprekingen waren gunstig en de uitgever en de redactie kon-
digden al meteen in de eerste jaargang aan dat ze het niet bij één jaar wilden houden. 
 

                                                                                                                                 
ƒ 1,00 kostten. De Gebroeders Vermande leverden voor ƒ 1,20 gekartonneerde exemplaren verguld op 
snee in koker (jaargang 1837 RC 6 december 1836). De Nieuwe Almanak voor Blijgeestigen 1838 kostte in 
dezelfde uitvoering eveneens ƒ 1,20 (Handelsblad 9 december 1837).  
888 Het minste aantal pagina’s mengelwerk telt de jaargang 1835 (175), de meeste pagina’s (200) de jaar-
gangen 1836 en 1837.  
889 ALM 1831, p. 32. 
890 VL 1831, I, p. 95. 
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  Afb. 30. L&E 1831. Het eerste jaar (en het laatste). 

 
Zij waren optimistisch gestemd over een volgende jaargang en zegden toe daarin een 
uitgebreid luimig dichtstuk van De Kroes te zullen plaatsen. Verder zou er ook in 
voorkomen “het afbeeldsel van eenen onzer puikpoëten, van wiens toestemming daar-
toe wij ons bereids mogen verzekerd houden.”891 Alle optimisme ten spijt is een vol-
gende jaargang echter niet meer verschenen. 
 
Voor het formaat had de uitgever gekozen voor 13 × 8,5 cm. Noorduyn leverde de 
L&E in een kartonnen bandje voor ƒ 0,80. Daarvoor kreeg de koper een almanak met 
een beperkt informatief voorwerk, twee gelithografeerde afbeeldingen en 168 pagina’s 
mengelwerk. Een meer luxe uitvoering was ook leverbaar, verguld op snee en in koker 
kwam de L&E dan op ƒ 1,20.  
 
De L&E was een nieuwkomer die zich op dezelfde doelgroep richtte als de al sinds 
1826 bestaande AB en de eveneens voor 1831 nieuw op de markt komende AHB. Hij 

                                                   
891 Almanak aan Luim en Ernst gewijd (L&E) 1831, ongepagineerd  
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heeft het ondanks de bijdragen van dichters als Potgieter, Withuys en Petronella 
Moens niet kunnen redden.  
 
7.1.13 Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen (1831-1880) 
Na een overhaast vertrek uit Brussel vestigde de Hollandse uitgever Brest van Kem-
pen zich in Amsterdam. Bij hem verscheen de AHB voor 1831. Waarschijnlijk hadden 
de Gebroeders Diederichs van de verwarrende tijdsomstandigheden gebruikgemaakt 
en Sacré’s AB voor de neus van Brest van Kempen weggekaapt.892 Hij ging echter niet 
bij de pakken neerzitten en al op 20 november kondigde hij aan dat de AHB binnen 
enkele dagen alom binnen “ons oude Vaderland” verkrijgbaar gesteld zou worden.893 
In het voorbericht bij de eerste jaargang werd duidelijk gemaakt dat er een verschil 
bestond tussen een Hollandse en een Brabantse, dat wil zeggen Belgische, blijgeestige. 
Brabantse blijgeestigheid was “niets meer of minder, dan losbandige goddelooze vrij-
geestigheid, die God noch Godsdienst, gezag noch wetten, regt noch billijkheid eer-
biedigt”. De Hollander mocht echter de ware blijgeestige genoemd worden omdat hij 
“in één woord, voor alles wat goed is en wel luidt, gestemd is”. Aan deze blijgeestigen 
werd de almanak toegewijd.894 Blijgeestig waren de eerste jaargangen overigens niet. 
Anbeek en Weijermars stelden vast dat pas na de overname van de uitgave door de 
Alkmaarse uitgever J.A.M.W. le Sage ten Broek de almanak wat luchtiger van toon 
werd en het soms bittere, politieke karakter van de bijdragen verdween.895 Le Sage ten 
Broek gaf alleen de jaargangen 1835 en 1836 uit en verzorgde een herdruk van de 
eerste twee jaargangen,896 hierna kwam de AHB enige jaren in handen van de Gebroe-
ders Vermande in Hoorn.  
   Opmerkelijk was het herdrukken van de oudere jaargangen. We hebben bij de NMA 
al gezien dat Immerzeel met herdrukken van eerdere jaargangen inspeelde op de be-
langstelling voor complete series jaargangen en die belangstelling was er kennelijk ook 
voor andere literaire almanakken. Het is een duidelijke indicatie dat deze almanakken 
niet gekocht werden om het informatieve voorwerk. Het ging om het mengelwerk en 
dat mengelwerk was kennelijk belangwekkend genoeg om gedurende een langere peri-
ode bewaard te blijven.  
   Evenals de AB kreeg de AHB vrijwel nooit een uitgebreide bespreking. Vaak was, 
bijvoorbeeld voor de recensent van de AKLB, de waardering vooral gebaseerd op de 
lage prijs.897 En wat de poëziebijdragen betrof, de recensent van het ALM vond ze wel 
geschikt om een uurtje vrolijk bij de haard in gezelschap mee door te brengen maar ze 
waren niet te vergelijken met de gedichten die men aantrof in wat hij de “prachtal-
manakken” noemde.898 Deze laatste uitspraak bevestigt de door andere recensies al 

                                                   
892 Weijermars 2012, p. 363-364. 
893 Advertentie in de HrC van 20 november 1830. 
894 Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen 1831, p. 4 -5. 
895 Anbeek en Weijermars 2009, p. 35. 
896 Voor beide jaargangen heb ik de tweede druk gebruikt als bron voor de in de database opgenomen 
gegevens.  
897 AKLB 1832, I, p. 57. Vergelijkbare uitspraken in bijv. VdV 1833, p. 31, ALM 1835, p. 31, VL 1835, I, 
p. 47, 1840, I, p. 48. 
898 ALM 1840, I, p. 46. 



 

 193 

gewekte indruk dat de AHB niet gerekend kan worden tot literaire almanakken als de 
NMA, de S&G en TES.899 
   Zoals ik al eerder aangaf werden de beide blijgeestige almanakken vaak gezamenlijk 
besproken en in 1835 vroeg de recensent van VdV zich in een bespreking van de AB 
voor 1836 zelfs af of de uitgevers van de twee almanakken niet beter gezamenlijk één 
almanak voor blijgeestigen zouden kunnen uitgeven.900 Dat samengaan zou er niet van 
komen. Vanaf de jaargang 1839 kreeg de AHB het rijk alleen, althans wat de op een 
blijgeestig publiek gerichte almanakken betrof.901 Nog meer dan veertig jaar bleef hij in 
de smaak van dat publiek vallen. Pas met de jaargang 1880 viel voor de AHB het 
doek.  
 
In de jaargangen 1831-1835 en 1837-1840 van de AHB zijn de poëzie- en de prozabij-
dragen gescheiden ondergebracht in een afdeling mengelwerk en een afdeling dicht-
stukjes. In de jaargang 1836 zijn de proza- en poëziebijdragen door elkaar geplaatst 
maar in 1837 werd de eerdere indeling hersteld. Het beperkte informatieve voorwerk 
is aangevuld met de verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis en in de eerste 
drie jaargangen met voorspellingen voor het komende jaar. De omvang van het literai-
re gedeelte902 bedraagt gemiddeld 172 pagina’s.903 De prijs bleef bij alle drie uitgevers 
onveranderd ƒ 0,60. De almanak meet 15 × 9,5 cm, is voorzien van een papieren 
omslag en heeft twee – in de jaargang 1838 drie – illustraties.  
 
De AHB kreeg als enige van de drie “luimige” almanakken duurzaam succes. Het was 
echter geen almanak die een alternatief kon zijn voor de NMA. Al werkten er ieder 
jaar bekende dichters aan mee, de lage prijs en de eenvoudige uitvoering maakten hem 
minder geschikt als representatief nieuwjaarsgeschenk.  
 
7.1.14 Nederlandsche Volks-Almanak (1831-1861,1863) 
In november 1830 verschenen de eerste advertenties van de Amsterdamse boekhan-
delaar en uitgever H. Frijlink waarin hij de Nederlandsche Volks-Almanak (NVA) aan-
kondigde. Frijlink exploiteerde sinds 1823 een leesbibliotheek en een leesinstelling die 
boeken en tijdschriften onder de abonnees circuleerden en hij was daardoor goed op 
de hoogte van de smaak van een breed publiek.904 In het ‘Voorberigt’ zet hij uiteen 
wat het publiek van deze almanak mag verwachten:  
 

                                                   
899 Zie voor een korte beschouwing over de prachtalmanakken Hildebrand 1888, p. 65-67. 
900 VdV 1835, p. 919-920. 
901 Voor het jaar 1845 zou er nog een Almanak voor Zeeuwsche Blijgeestigen verschijnen. Deze almanak, op de 
titelpagina aangeduid als eerste jaargang, is kennelijk toch niet aangeslagen, het bleef bij deze ene jaargang.  
902 De in de overige almanakbeschrijvingen gebruikte term ‘mengelwerk’ voor zowel de proza- als de 
poëziebijdragen kan hier niet gebruikt worden door het in de AHB gehanteerde onderscheid tussen 
‘mengelwerk’ en ‘dichtstukjes’ waarbij onder ‘mengelwerk’ uitsluitend prozabijdragen begrepen zijn. 
903 De minste pagina’s literair werk telt de tweede druk van de jaargang 1831 (132), de meeste (196) de 
jaargang 1835. 
904 Kruseman 1886, II, p. 329. Zie Steijnen 1988 voor uitgebreide informatie over de boekhandelaar en 
uitgever H. Frijlink. 
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een Jaarboekje […], dat voor iedereen zou geschikt zijn, het nuttige 
met het aangename zou paren, luchtige tafereeltjes zou schetsen, 
snedige en, zoo mogelijk, niet onbelangrijke anekdoten zou verhalen, 
en nog zoo veel meer zou moeten doen, en dat eindelijk – en dit is 
wel niet de geringste zaak – weinig zou kosten.905  

  
De NVA was geschoeid op de leest van de AB.906 Misschien had Frijlink wel aange-
nomen dat de laatste na de Belgische Opstand niet meer in het Noorden verkrijgbaar 
zou zijn en dat hij snel moest handelen om van het te verwachten gat in de markt te 
kunnen profiteren. Hij had zijn nieuwe almanak zo snel in elkaar gezet dat hij geen 
“Vaderlandse dichters en schrijvers” meer om bijdragen had kunnen vragen. Hierdoor 
bestond de inhoud gedeeltelijk uit vertalingen. Hoewel de AB niet verdween en er 
zelfs een AHB bijkwam werd de NVA een succes. Frijlink wist voldoende medewer-
kers aan te trekken en in 1834 werd de eerste jaargang zelfs herdrukt. In deze herdruk 
waren enkele minder belangrijke stukken uit de eerste druk weggelaten en vervangen 
door op verzoek van de redactie aangeleverde oorspronkelijke proza- en poëziebijdra-
gen. Ook formaat en plaatwerk waren aangepast aan de latere jaargangen.907 Frijlink 
speelde hiermee niet alleen in op de behoefte van een deel van het lezerspubliek om 
de jaargangen van de NVA compleet te bezitten maar ging zelfs zover dat hij de naar 
vorm en inhoud afwijkende eerste jaargang zodanig herdrukte dat deze aansloot bij de 
overige jaargangen.908 Iedereen die een uniforme set van de NVA wilde hebben maar 
al in het bezit van de eerste druk van de eerste jaargang was kon deze tegen bijbetaling 
van ƒ 0,10 inruilen voor een tweede druk.909  
   Was de eerste jaargang nog gevuld met vertaald werk, vanaf de tweede jaargang 
bestond het overgrote deel van de bijdragen uit proza en poëzie van Noord-
Nederlandse auteurs. Veel auteurs van naam verbonden zich aan deze almanak. Trots 
kon Frijlink in de advertentie waarin hij de tweede jaargang aanbood verwijzen naar de 
gunstige beoordelingen in de REC en het LMWKS.910 In het laatstgenoemde tijd-
schrift stelde de recensent zelfs dat menige bijdrage in de NVA niet zou misstaan in 
de NMA.911 De besprekingen van de volgende jaargangen waren doorgaans ook gun-
stig. Soms werd getwijfeld of het begrip Volksalmanak de lading wel dekte wanneer 
een recensent meende de “echte volkstoon” in de almanak te missen912 of zich afvroeg 

                                                   
905 ‘Voorberigt voor den eersten druk’, Nederlandsche Volks-Almanak (NVA) 1831, tweede druk, 1834, [p. 
V].  
906 De AB wordt niet met naam genoemd maar de verwijzing naar de Kotzebuevertalingen die in een 
Brusselse almanak voorkwamen identificeert hem. (NVA 1832, p. 21-23). 
907 NVA 1831, tweede druk, p. VII. 
908 Een vergelijking met de eerste druk is niet mogelijk, er is geen exemplaar van bewaard gebleven in een 
openbare collectie. Een exemplaar van deze eerste druk maakte wel onderdeel uit van een complete set 
van de NVA die onder nummer 2623 werd aangeboden in Forum 1997. De eerste druk was anders van 
formaat dan de herdruk, ca. 12 × 9 cm tegen ca 13,5 × 8,5 cm voor de herdruk en de overige jaargangen. 
Een niet-afgesneden exemplaar van de jaargang 1836 meet 14,5 × 10 cm. 
909Advertentie in het Handelsblad van 4 november 1834.  
910 Advertentie in de HrC van 5 januari 1832. 
911 LMWKS 1831, I. p. 677. 
912 De muzen 1835, p. 375.  
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wat er eigenlijk onder het woord “volk” moest worden verstaan.913 Slechts zelden viel 
de NVA een uitgebreide bespreking ten deel en als dat dan een keer gebeurde ver-
schilde die bespreking weinig van die van andere almanakken. Sommige stukjes waren 
“lief”, “welgeslaagd” of “verdienen ten volle hare plaats”, een ander kon wel wat 
“meer kieschheid van uitdrukking” gebruiken en voor nog weer andere bijdragen stel-
de de recensent verbeterde dichtregels voor.914 De prijs van de NVA speelde echter bij 
de beoordeling vaak een belangrijke rol: 
  

Wat gunstig onthaal dit Jaarboekje vond, getuigt de herdruk van den 
eersten Jaargang, en bevreemdend is dit niet; naar den inhoud alle-
zins aanbevelingwaardig, naar het uiterlijke behagelijk, is het tevens 
voor een’ prijs verkrijgbaar veel geringer dan men op het aanzien zou 
vermoeden: wat goed en goedkoop is vindt koopers.915  

  
Hendrik Frijlink was niet alleen de uitgever en redacteur van de NVA maar ook van 
Het Leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Dit maandelijks 
verschijnende tijdschrift bezorgde hem zoveel werk dat hij in 1837 op zoek ging naar 
een redacteur voor de NVA. Hij vond die in de persoon van E.J. Potgieter. Potgieter 
stelde zijn eisen voor een almanak zoveel hoger dan Frijlink voor ogen stond met de 
NVA dat de plannen gewijzigd werden. Potgieters aanpak resulteerde in TES, een qua 
uiterlijk en inhoud totaal andere almanak, waarvan de eerste jaargang eind 1837 op de 
markt kwam.916 Een achtste jaargang van de NVA schoot er hierdoor dat jaar bij in.917 
   Andere uitgevers dachten van het wegvallen van de NVA te kunnen profiteren. J.P. 
Heukelom –wij kwamen hem eerder al tegen als de uitgever die de V&H na acht jaar 
afwezigheid nieuw leven inblies – plaatste een advertentie waarin hij aankondigde dat 
hij de door Frijlink “te niet gedane” almanak zal voortzetten en zo vroeg mogelijk in 
1838 nog een jaargang voor dat jaar zou verzorgen “opdat daarin geene gaping ont-
sta”.918 Frijlink reageerde met een advertentie waarin hij stelde dat hij zijn recht tot 

                                                   
913 De recensent stelde zich deze vraag niet geheel ten onrechte. Het WNT definieert een ‘volksalmanak’ 
als een ‘almanak met voor een groot publiek verstaanbaren, leerzamen, letterkundigen inhoud’. (XXII, [1], 
kol. 847). Deze definitie is de Volks-Almanak van de maatschappij tot nut van ’t algemeen op het lijf geschreven 
(1856-1892) maar is niet zonder meer toepasbaar op de NVA. Het zal vooral de lage prijs zijn die deze 
literaire almanak bereikbaar maakt voor het volk als een groot publiek. Een leerzame inhoud is in deze 
tijd eerder te vinden in de voor een specifieke doelgroep bestemd zijnde volksalmanakken die in de jaren 
dertig van de negentiende eeuw op de markt komen. Zo krijgen verschillende provincies vanaf 1835 
(Geldersche volksalmanak) een meer of minder succesvolle volksalmanak en voor het Rooms-Katholieke 
volksdeel is er vanaf 1831 de Volks-Almanak voor Rooms-Catholijken. Hoewel soms ook dichters met een 
zekere naam in het mengelwerk van deze almanakken publiceren heb ik ze niet tot de literaire almanakken 
gerekend. Het gaat in deze almanakken - in tegenstelling tot de NVA - niet om de literaire bijdragen maar 
voornamelijk om het informatieve gedeelte.  
914 VdV 1833, p. 22-27.  
915 LMWKS 1834, I. p. 484. 
916 Kruseman 1886, p. 334-335.  
917 In Forum 1997 wordt bij catalogusnummer 2623 melding gemaakt van een ‘Zevende Jaar bis’ de jaar-
gang voor 1838 waarvan aangenomen werd dat deze nooit verschenen zou zijn. Het gaat hier om het 
enige bekende exemplaar van deze jaargang waarvan ik elders nergens een vermelding heb gevonden. Ik 
heb deze jaargang niet kunnen raadplegen.  
918 Advertentie in NvdB 21 december 1837. 
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uitgave van de NVA aan niemand had afgestaan en dat de uitgave, als het publiek dat 
wilde, niet zou worden gestaakt.919 Van Heukelom horen wij hier verder niets meer 
over. De jonge Amsterdamse boekhandelaar en uitgever J.M.L. Eigeman pakte het 
anders aan. Hij kondigde de verschijning van de Nieuwe Nederlandsche Volks-Almanak 
aan en liet weten voor deze nieuwe almanak al een aantal bijdragen van verschillende 
verdienstelijke schrijvers en dichters ontvangen te hebben, maar dat hij er nog meer 
kon gebruiken. Het was zijn bedoeling de almanak cadeau te geven aan de 1200 inte-
kenaars op het eveneens door hem uit te geven nieuwe tijdschrift Helicon terwijl ook de 
eerste 500 intekenaars op een van zijn andere uitgaven de almanak zouden ontvangen. 
De oplaag zou dus uit ten minste 1700 exemplaren bestaan en hij beloofde een matige 
prijs voor zijn almanak.920 Het zou er allemaal niet van komen. Op 27 december 1837 
kondigde Eigeman zijn nieuwe almanak nog in De avondbode aan maar in de nacht van 
28 op 29 december verwoestte een felle brand zijn boekhandel in de Warmoesstraat. 
De pas twintig jaar oude Eigeman en vijf andere bewoners van het pand kwamen in 
de vuurzee om.921 Van de Nieuwe Nederlandsche Volks-Almanak werd niets meer ge-
hoord.922 
   Frijlink had al aangekondigd de uitgave van de NVA niet te zullen staken maar hij 
zag geen kans hem zelf voort te zetten. Eind augustus 1838 bood hij de almanak ter 
overname aan.923 De verkoop was binnen een paar dagen een feit en al in de eerste 
week van september lieten de Amsterdamse boekverkopers J.H. en G. van Heteren in 
een advertentie weten de NVA voort te zullen zetten en in november met de jaargang 
1839 te zullen komen.924 De NVA bleef na de overname nog meer dan twintig jaar 
bestaan en wisselde in de loop der jaren enige keren van uitgever. Een NVA 1862 is 
niet verschenen, NVA 1863, de eerste van de nieuwe serie, zou de laatste worden.925  
 
De eerste jaargang van de NVA werd afgeleverd in een formaat van circa 12 × 9 cm, 
vanaf de tweede jaargang werd dit gewijzigd in ca. 13,5 × 8,5 cm. Ook de herdruk van 
de eerste jaargang uit 1834 werd in dit formaat afgeleverd. Na de overname door de 
Van Heterens werd het formaat licht aangepast naar ca. 13,5 × 9,5 cm.926 In de NVA 
wordt het beperkte informatieve voorwerk aangevuld met een opgave van de verjaar-

                                                   
919 Advertentie in het Handelsblad van 10 januari 1838. 
920 Advertentie in verschillende kranten, o.a. in het Handelsblad van 24 december 1837 en De Avondbode 
van 27 december 1837. 
921 Bericht in o.a. het Handelsblad van 29 december 1837.  
922 De intekenaars op de Helicon konden nog wel in een advertentie in het Handelsblad van 25 juni 1838 
lezen dat het recht van uitgave na het overlijden van Eigeman verkocht was en dat de uitgave zo spoedig 
mogelijk zou plaatsvinden maar na dit bericht horen we nooit meer iets van dit tijdschrift. 
923 Advertentie in het NvdB van 23 augustus 1838. Uit deze advertentie blijkt dat van de jaargang 1837 
ruim 2500 exemplaren verkocht werden. Dat zijn er wel veel minder dan de 3700 die volgens Kruseman 
in 1836 verkocht werden. (Kruseman 1886, II, 334). 
924 Advertentie in het Handelsblad van 5 september 1838. In dezelfde advertentie lieten de Van Heterens 
weten dat zij ook exemplaren van eerdere jaargangen konden leveren waarvan echter nog slechts 39 
complete sets beschikbaar waren. 
925 De jaargang 1862 is volgens een aankondiging in het NvdB van 2 januari 1862 niet verschenen en er is 
geen exemplaar opgenomen in de openbare collecties in Nederland. In Forum 1997 wordt onder nummer 
2623 echter wel een exemplaar beschreven: “entirely devoted to the geography of Europe”. Ik heb hier 
verder geen onderzoek naar gedaan. 
926 De formaatgegevens zijn overgenomen uit Forum 1997, p. 648. 
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dagen van leden van het Koninklijk Huis.927 Het zowel uit poëzie als proza bestaande 
mengelwerk telt gemiddeld 185 pagina’s.928 De NVA is een goedkope almanak. Inge-
naaid in een papieren omslag kostte de eerste jaargang ƒ 0,50, de jaargangen 1832-
1835 inclusief de herdruk van de eerste jaargang gingen voor ƒ 0,60 over de toonbank. 
Vanaf de jaargang 1836 kostte de NVA ƒ 0,75. Luxe exemplaren, gekartonneerd, ver-
guld op snee en in een koker waren verkrijgbaar voor ƒ 1,20.929 Met uitzondering van 
de jaargang 1832 die twee plaatjes en een muziekstukje bevat is elke jaargang voorzien 
van vier illustraties. In de jaargang 1836 waren voor het eerst naast de gegraveerde 
illustraties ook steendrukken opgenomen, vanaf 1837 werden alle illustraties in steen-
druk uitgevoerd. 
 
De NVA was gericht op een breed publiek. Geregeld werkten er bekende dichters aan 
mee. Evenmin als de drie “luimige” almanakken kon de NVA zich meten met de 
NMA, de goedkope uitvoering maakte hem bovendien minder geschikt als representa-
tief nieuwjaarsgeschenk. 
 
7.1.15 Miniatuur-Almanak 1836, 1837-1851   
In 1835 besloot de Utrechtse L.E. Bosch, stadscourantier, boekdrukker en boekhan-
delaar te Utrecht, een miniatuuralmanak uit te geven.930 Op 1 januari 1836 plaatste hij 
een advertentie in zijn krant dat heden bij hem de Miniatuur Almanak (MINI) voor het 
schrikkeljaar 1836 van de pers was gekomen. Het met twee plaatjes versierde almanak-
je “met gedichten van A. van der Hoop Jr. en andere dichters” en daarnaast een twee-
tal prozastukjes was verkrijgbaar voor 25 cent.931 Ook in andere kranten werd met 
deze nieuwe almanak geadverteerd. De verkoop was kennelijk zo succesvol geweest 
dat Bosch voor 1837 opnieuw een MINI op de markt bracht. Aanvankelijk kondigde 
hij hem aan als de tweede jaargang van de MINI maar op de titelpagina wordt hij ge-
presenteerd als de eerste jaargang.932 Deze nieuwe eerste jaargang was volledig gevuld 

                                                   
927 In de tweede druk van de eerste jaargang is het inmiddels grotendeels achterhaalde voorwerk niet meer 
opgenomen. 
928 Het minste aantal pagina’s mengelwerk telt de jaargang 1832 (164), de meeste pagina’s (201) de jaar-
gang 1836. 
929 De prijzen zijn overgenomen uit de Naamlijst Saakes en Brinkman 1858. De prijzen voor luxe uitvoe-
ringen vond ik in de jaarlijkse krantenadvertenties. Een gekartonneerd exemplaar van de eerste jaargang 
kostte ƒ 0,75 (advertentie in o.a. de RC van 23 november 1830), exemplaren van de volgende jaargangen 
kostten verguld op snee en in een koker ƒ 1,20. Soms werden bij deze exemplaren ook proefdrukken van 
de platen aangeboden. (jaargang 1832 (advertentie in de HrC van 29 november 1831), jaargang 1833 
(advertentie in de HrC van 6 november 1832)). 
930 Miniatuuralmanakken zijn sinds de achttiende eeuw in Frankrijk, Duitsland en Engeland op de markt 
en ook in Nederland zijn er kwalitatief hoogwaardige exemplaren vervaardigd. (Bondy 1981, p. 39). Het 
afmetingsscriterium om van een miniatuurboek te kunnen spreken ligt niet vast. Bondy noemt een hoogte 
en breedte van maximaal 76 millimeter, maar heeft begrip voor uitzonderingen op deze regel (p. 1-2). Zie 
voor miniatuuralmanakken Bondy 1981, p. 39-58, Bromer en Edison 2007, p. 92-111. 
931 Utrechtsche Courant, 1 januari 1836, p. 4. Deze datum moet zoals vaker met een korreltje zout worden 
genomen, in de Bredasche Courant werd nog op 30 januari geadverteerd met de Miniatuur Almanak voor 
1836 die dan nog steeds ‘heden’ van de pers gekomen is. 
932 Utrechtsche Courant, 8 augustus 1836, p. 4. Bosch meldt het succes van uitverkochte eerste jaargang en 
kondigt de tweede (1837) aan. Als inleverdatum voor bijdragen wordt 1 september opgegeven. Dezelfde 
advertentie is in de maand augustus in meer kranten geplaatst.  
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met poëzie en onderscheidde zich verder van de jaargang 1836 door een groter for-
maat en een fraaier uiterlijk (afb. 31). Het beperkte informatieve voorwerk bleef ge-
handhaafd. De nieuwe uitvoering en de gewijzigde prijsstelling – de almanak voor 
1837 was bijna vier keer zo duur als die voor 1836 – hebben mogelijk Bosch aanlei-
ding gegeven om de jaargang 1836 niet mee te rekenen en de MINI een nieuwe start 
te gunnen met een eerste jaargang in 1837.  
 

 
 
Afb. 31. MINI 1836 (6 × 4,5 cm)   MINI 1837 (9,5 × 6,5 cm)            NMA 1837 (11,5 × 9 cm) 

 
Uitgebreide besprekingen in de algemeen-culturele tijdschriften vielen de MINI niet 
ten deel. Een enkele keer werd er aandacht besteed aan de inhoud933 maar doorgaans 
zagen de recensenten dit almanakje als een mooi uitgevoerd Nieuwjaarsgeschenkje 
waarvan vooral het uiterlijk van belang was: 
 

[De Miniatuur-Almanak] is een allerliefst toiletgeschenkje voor onze 
jonge Dames. In miniatuurformaat geeft het twee fraaije steendrukjes 
naar REGENMORTER en EECKHOUT; nog een paar andere, die 
ook niet kwalijk uitgevoerd zijn; een muzijkstukje, een’ lieven titel en 
bevallig omslag. De versjes zijn ook voldoende, waaronder een lui-
mig stukje van E.A. BORGER. Meer kan men redelijkerwijze niet 
vergen. Wij wenschen het aardige boekje een lang leven.934  

  
Ook voor dit genre almanak was er veel belangstelling, de eerste jaargang werd zelfs – 
vermeerderd en verbeterd – herdrukt. De wens van de recensent ging in vervulling. 
Uitgever Bosch, sinds 1837 L.E. Bosch & Zoon, zou hem nog twintig jaar, vanaf de 

                                                   
933 Bijv. wanneer een recensent opmerkt dat er wel erg veel jonge dichters aan de Miniatuur-Almanak 
meewerken (REC 1838, I, p. 47-48) of wanneer hij de redactie aanmaant tot een strenge selectie van de 
bijdragen die naar zijn mening in de jaargang 1838 niet alle voor het vrouwelijk lezerspubliek geschikt 
zijn. (ALM 1838, p. 37) 
934 Volledige tekst van de bespreking van de jaargang 1837 in de VL 1837, I, p. 45-46. 
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jaargang 1852 onder de titel Erato. Miniatuur-Almanak voor Neerlands schoonen, uitge-
ven.935 
 
De eerste jaargang van de MINI uit 1836 is met recht een miniatuuralmanak. Het 
boekje meet slechts 6 × 4,5 cm. Waarschijnlijk is het oorspronkelijk voorzien geweest 
van een papieren omslagje. Dat is echter niet met zekerheid vast te stellen omdat het 
enige in een openbare collectie bewaard gebleven exemplaar in een niet-oorspronkelijk 
bandje ingebonden is. Dit almanakje, dat er niet erg aantrekkelijk uitziet, kostte 25 
cent. De eerste jaargang uit 1837 was veel duurder, 90 cent. Daarvoor kreeg de koper 
een gekartonneerde almanak, verguld op snee en in een koker, een titelpagina in kleur, 
vier plaatjes en een muziekstukje. Hij is ook groter dan zijn voorganger uit 1836, 9,5 × 
6,5 cm. Daarmee bleef hij overigens nog steeds een miniatuuralmanak, de jaargang 
1837 van de NMA meet 11,5 × 9 cm, de S&G 11,5 × 8 cm. De jaargangen 1838 tot 
1840 werden op dezelfde manier uitgegeven met doorgaans vier plaatjes en een mu-
ziekstukje. De prijs bleef gehandhaafd op ƒ 0,90.936 De omvang van het mengelwerk 
varieert. De eerste jaargang van 1836 telt 80 pagina’s, de jaargangen 1837 tot 1840 
hebben er gemiddeld 134.937  
 
De MINI werd doorgaans weggezet als niet meer dan een mooi ogend cadeautje maar 
aan iedere jaargang werkten wel dichters mee die al bekend of in opkomst waren. Zo 
hebben Petronella Moens, Adriaan van der Hoop Jr., J.J.L. ten Kate, S.J. van den 
Bergh en zelfs Immerzeel één of meer bijdragen geleverd. De Miniatuur-Almanak ver-
diende een serieuzere behandeling door de recensenten. 
 
7.1.16 Calliope (1837-1838) 
Bij de Leidse boekdrukkers en boekhandelaars L. Herdingh en Zoon, onder meer 
uitgevers van de Leidsche Studenten-Almanak, verscheen in 1836 ook een literaire alma-
nak voor algemeen publiek. De niet met name genoemde redactie van deze almanak 
constateerde bij de Nederlanders een “toenemenden smaak voor eene aan verschei-
denheid rijke lektuur” en zag daarin aanleiding om jaarlijks een aan de poëzie gewijd 
bundeltje onder de naam Calliope uit te brengen.938 In een krantenadvertentie nodigde 
zij de vaderlandse dichters uit een bijdrage te leveren aan het jaarboekje “om de inner-
lijke waarde van hetzelve zoo veel mogelijk luister bijtezetten”. Naamloze stukken 
zouden niet worden opgenomen.939 Dat gebeurde in enkele gevallen echter wel, op 
dringend verzoek van de auteurs.940 Medio november 1836 verscheen de eerste jaar-

                                                   
935 Voor de in de database opgenomen gegevens heb ik de tweede druk van de eerste jaargang gebruikt. 
Vanaf de zestiende jaargang (1852) is de naam gewijzigd in Erato, Miniatuur-Almanak voor Neerlands Schoo-
nen. Met de jaargang 1857 viel voor deze almanak het doek. 
936 In de jaargang 1838 zijn twee muziekstukjes opgenomen, de jaargang 1839 telt vijf plaatjes. 
937 Het minste aantal pagina’s mengelwerk telt de jaargang 1840 (112), de meeste pagina’s (156) de jaar-
gang 1839. Voor de bepaling van het gemiddelde ben ik uitgegaan van de tweede druk van de jaargang 
1837 (141), de eerste druk telt 129 pagina’s. 
938 Calliope 1837, [Voorwoord], ongepagineerd. 
939 Advertentie in de HrC van o.m. 7 mei 1836. 
940 Calliope 1837, [Voorwoord], ongepagineerd.  
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gang.941 De Herdinghs gaven alleen de eerste jaargang van CAL uit. De tweede jaar-
gang voor 1838 werd uitgebracht door de Rotterdamse boekhandelaar A. Wijnands.  
   CAL werd door de recensenten over het algemeen positief beoordeeld. Soms werd 
opgemerkt dat er geen informatief voorwerk was opgenomen maar dat werd nergens 
als een bezwaar gezien. De plaatjes vielen niet altijd in de smaak – al verschilden ook 
daarover de meningen942 – maar de bijdragen kwamen er doorgaans goed vanaf. De 
Gids en het ALM leverden de meest uitgebreide en meest kritische recensies. De re-
censent van het ALM gaf een oordeel over iedere bijdrage, variërend van “eene niets 
beteekenende navolging van een niets beteek[en]end origineel” voor Van der Hoops 
‘De maagd van Tura’, tot “Alleen hij, die dichter is, kan zulk een heerlijk vers schrij-
ven” voor Maroniers943 ‘De dichter’.944 In De Gids werd vastgesteld dat bijna alle vete-
ranen ontbreken maar dat ook de beste jeugdige dichters niet meegewerkt hebben.945 
Na een beoordeling van de verschillende bijdragen adviseerde de recensent de redactie 
van CAL strenger te zijn bij de selectie van de op te nemen inzendingen, ook al zou 
haar dat misschien de medewerking van “eenige kitteloorige medearbeiders” kosten. 
Dat moest geen probleem zijn, CAL vervulde volgens de recensent immers geen 
standmeterrol. 
 

Haar [de redactie] Jaarboekje verkeert niet in de ongelukkige verplig-
ting van den Ned. Muzen-Almanak, om eene revue onzer Dichters te 
moeten houden, hoe het er ook mede geschapen sta – al zijn er ook 
nog zoo vele scheeven, kreupelen en lammen onder946 

  
Het advies kwam te laat. Wijnands staakte de uitgave na deze jaargang. Tot in 1841 
bleef hij het bij hem uitgegeven jaarboekje nog te koop aanbieden,947 pas in 1844 werd 
het restant van de oplage aan de Dordtse boekhandelaar F. Boekee verkocht.948 
 
Hoewel de twee jaargangen van CAL elk bij een verschillende uitgever verschenen 
vertonen ze uiterlijk veel gelijkenis. Ze hebben beide dezelfde afmetingen (13 × 11 
cm) en voor de titelpagina is dezelfde gravure gebruikt. In beide jaargangen werd geen 
kalender en informatief voorwerk opgenomen. Omdat op de titelpagina een jaaraan-
duiding ontbreekt, behield CAL zijn waarde als een verzamelbundel van niet eerder 
gepubliceerd werk van Nederlandse dichters. Wijnands kon daardoor zijn jaarboekje 
nog een paar jaar aanbieden. Het mengelwerk, waarin uitsluitend poëzie is opgenomen 
telt 216 pagina’s in de jaargang 1837 en 192 in de jaargang 1838. In de bij Herdingh 

                                                   
941 Advertentie in de HrC van o.m. 12 november 1836. 
942 Wijnands beloofde in zijn aanbieding drie gegraveerde plaatjes (Calliope 1838, [Voorwoord], ongepagi-
neerd) maar leverde steendrukken. De ene recensent vindt het “kunstjuweeltjes” (ALM 1838, p. 38), bij 
de andere “verdienen ze onze aanprijzing niet” (De Gids 1838, p. 155-156).  
943 Hendrik Maronier (1792-1872). (BWNZL, p. 495). Kantoorbediende. (Vriendelijke mededeling Stads-
archief Rotterdam). 
944 ALM 1838, p. 38-40. 
945 De Gids 1838, p. 156. 
946 Idem, p. 159. 
947 NvdB 28 januari 1841. 
948 NvdB. Bijvoegsel 29 augustus 1844. 
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verschenen jaargang zijn drie gravures en een muziekstukje opgenomen, Wijnands 
beperkte zich tot drie steendrukplaatjes. Zoals hierboven al vermeld is verschilden de 
oordelen over de kwaliteit van deze plaatjes. Controleerbaar zijn deze verschillende 
beoordelingen niet. In het enige in een openbare collectie bewaarde exemplaar949 ont-
breken de plaatjes. De verminderde omvang, de goedkopere plaatjes en het weglaten 
van een muziekstukje leidden niet tot een lagere prijs voor de jaargang 1838. Integen-
deel, de jaargang 1837 kostte ƒ 1,80, de jaargang 1838 ƒ 2,10. Voor dit bedrag kreeg 
de koper zijn jaarboekje dan wel “in een zeer netten cartonnen band, verguld op snede 
en koker”.950 
 
Met CAL dachten de uitgevers te voorzien in de behoefte aan een almanak waarin 
uitsluitend poëzie was opgenomen. Daarmee richtte deze almanak zich op dezelfde 
doelgroep als de NMA. Hij heeft de concurrentiestrijd echter al na twee jaargangen op 
moeten geven. 
 
7.1.17 Tesselschade (1838-1840) 951 
Bij zijn zoektocht in 1837 naar een nieuwe redacteur voor zijn NVA kwam de Am-
sterdamse uitgever H. Frijlink terecht bij de letterkundige E.J. Potgieter. Potgieter was 
redacteur van het in dat jaar voor het eerst verschenen algemeen-culturele tijdschrift 
De Gids en werd gezien wordt als de leider van het “Jonge Holland”.952 Potgieter kreeg 
de kans de almanak naar zijn eigen ideeën in te richten en in plaats van een nieuwe 
jaargang van de NVA verscheen de eerste jaargang van Tesselschade (TES).953 Riep in 
1818 Immerzeel met de NMA een literaire almanak in het leven die de buitenlandse 
almanakken naar de kroon moest steken, een kleine twintig jaar later was het daarvoor 
de beurt aan TES. Uitgever Frijlink en redacteur Potgieter achtten de tijd opnieuw rijp 
voor zo’n representatieve almanak “een jaarboekje, dat zich niet zou behoeven te 
schamen, naast die onzer naburen in het werkmandje onzer Dames te liggen.”954 
   Met de naam Tesselschade benadrukte Potgieter het Nederlandse karakter van de 
nieuwe almanak. Tesselschade955, door beroemde dichters als Hooft956, Vondel957 en 
Huygens958 bezongen als het ideaal van vrouwelijke schoonheid, deugd en begaafdhe-
den,959 was voor hem bij uitstek geschikt als naamgeefster van een letterkundig jaar-
boekje dat, zoals hij in zijn inleiding op de eerste jaargang schrijft, “eene hulde aan het 

                                                   
949 Universiteitsbibliotheek Leiden 1753 F 1.  
950 Advertentie in de RC van 9 december 1837. 
951 Zie voor een uitgebreide verhandeling over Tesselschade Jacobi 1986. 
952 Groenewegen 1894, p. 181. 
953 Kruseman 1886, II, p. 334-335. 
954 De Gids 1838, p. 142. 
955 Maria Tesselschade Roemersdr. Visscher (1594-1649), dichteres. Haar tweede voornaam kreeg zij ter 
herinnering aan het verlies van de schepen dat haar vader in 1593 bij Tessel geleden had. (Lauwerkrans p. 
171). 
956 Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647). Drost van Muiden en baljuw van Gooiland. (NVlA, p. 278-
281).  
957 Joost van den Vondel (1587-1697). Kousenkoopman en vanaf zijn zeventigste suppoost bij de bank 
van lening te Amsterdam. (NVlA, p. 607-614). 
958 Constantijn Huygens (1596-1687). Secretaris van stadhouder Frederik Hendrik. (NVlA, p. 291-293). 
959 Zie hiervoor Worp 1918. 
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schoon geslacht” is.960 Kosten noch moeite werden gespaard om het uiterlijk van TES 
te verfraaien:  
 

Dit boekje onderscheidt zich door plaatwerk, letterdruk, formaat, 
bindsel en verdere uitvoering boven alle anderen van gelijken aard, 
en is bij uitnemendheid geschikt tot een Geschenk, bij Nieuwjaar of 
andere gelegenheden, aan dierbare betrekkingen.961 

 
Poëzie speelde in TES een ondergeschikte rol, de nadruk lag op – veelal lange – pro-
zaverhalen terwijl een informatief voorwerk geheel ontbreekt. Voor het mengelwerk in 
De Gids kon Potgieter niet al te kieskeurig zijn, maar met TES wilde hij een letterkun-
dig jaarboekje realiseren dat het beste bevatte dat de Nederlandse literatuur te bieden 
had.962 Voor Frijlink was het echter ook een onderneming die geld moest opleveren. 
Die twee opvattingen botsten. Potgieter lijkt in zijn opzet geslaagd te zijn. De literaire 
wereld oordeelde doorgaans gunstig over TES,963 al signaleert Jacobi in haar artikel 
over TES ook vijandige beoordelingen door recensenten die hun oordeel laten beïn-
vloeden door hun negatieve gevoelens ten opzichte van De Gids.964 Voor Frijlink lag 
het anders. De kosten voor de uitvoering van de tweede jaargang waarin hij de goed-
kopere steendrukken die in de eerste jaargang voorkwamen vervangen had door staal-
gravures waren bijna verdubbeld965 terwijl de verkoop tegenviel. Hij wilde van TES af 
en bood hem in augustus 1839 ter overname aan.966 Er meldden zich waarschijnlijk 
geen geschikte gegadigden want de jaargang 1840 verscheen nog bij Frijlink. Ook deze 
jaargang had hem veel geld gekost: 
 

De uitgever beveelt deze waarlijk kostbare onderneming, in alle be-
scheidenheid, aan de aandacht van alle voorstanders en bevorderaars 
van Vaderlandsche Kunst en Letterkunde aan. Hij had zijne gemaak-
te kosten zeer ligt aanmerkelijk kunnen verminderen indien hij zich 
van nagravures, of (wat nog gemakkelijker zou zijn geweest) van af-
drukken van Engelsche annual-platen967 had willen bedienen, daar onze 
buren aan gene zijde van het Kanaal zeer genegen zijn, den Holland-
schen Boekhandel daarmede voor een prijsje te gerijven; doch wij 
begrepen, dat zoo iets de onderneming tot weinig eer zou hebben 
gestrekt, en hij daardoor tevens ook weinig aanspraak had kunnen 
maken op de ondersteuning van hen, die het “met Vaderlandsche Kunst 

                                                   
960 TES 1838, p. [III]. 
961 Advertentie in o.a. de Groninger Courant van 5 december 1837. 
962 Aerts 1997, p. 161. Voor het mengelwerk van De Gids is Potgieter gebonden aan een vast aantal pagi-
na’s. Om die pagina’s te vullen moet hij soms ook minder geschikte bijdragen plaatsen. 
963 Groenewegen 1894, p. 186-189. 
964 Jacobi 1986, p. 139. 
965 Advertentie in o.a. de RC van 6 december 1838. 
966 Advertentie in NvdB van 15 augustus 1839. 
967 Frijlink verwijst hier naar de eerste jaargang van Aurora, met uitzondering van de titelgravure zijn alle 
illustraties van Engelse oorsprong. 
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en Letterkunde”968 wel meenen.” Hij durft gerust het Plaatwerk in dit 
Jaarboekje aanvoeren, als bewijs van den Graveerkunst hier te lan-
de.969  

  
Na deze jaargang was voor Frijlink de maat vol. In november 1840 bood hij de boek-
handel de drie jaargangen gezamenlijk aan tegen een sterk verminderde prijs.970 De 
Haagse uitgever K. Fuhri nam TES van Frijlink over en ruimde in 1842 de laatste 
exemplaren op.971 Met de overname voorkwam hij tevens een doorstart van TES bij 
een andere uitgever die er de door hem uitgegeven literaire almanak AUR mee zou 
kunnen beconcurreren. Na drie jaargangen was het met TES gedaan. 
 
De drie jaargangen van TES werden uitgegeven in een formaat van 14,5 × 11 cm. 
TES heeft geen informatief voorwerk, waaruit blijkt dat ook voor deze almanak de 
literaire inhoud zijn bestaansgrond was. Om in het gemis van een kalender en de jaar-
afhankelijke informatie te voorzien kreeg de koper er bij zijn jaarboekje vanaf de 
tweede jaargang gratis een almanak “in fraai gedrukt omslag” bij.972 Het aantal pagina’s 
varieert, gemiddeld telt een jaargang er 250.973 Per jaargang zijn zes plaatjes opgeno-
men; in de eerste jaargang zijn dat nog een steendruk, een houtgravure, twee koper-
gravures en twee staalgravures, de laatste twee zijn volledig met staalgravures geïllu-
streerd.974 De eerste jaargang van TES kostte ƒ 3,75, de tweede en de derde ƒ 4,50, 
alle verguld op snee en in een koker. Daarmee was Tesselschade in 1838 de duurste 
literaire almanak, duurder dan de NMA die al vele jaren voor ƒ 3,50 aangeboden 
werd. Gedurende een paar maanden was de NMA voor 1839 duurder, tot de overna-
me door Laarman kostte de NMA ƒ 5,00. De duurste almanak voor 1840 was nieuw-
komer AUR, waarvan de eerste jaargang zelfs ƒ 4,90 kostte. 
 
TES was wat inhoud en uitvoering betreft een goed geslaagde almanak die echter bij 
het publiek niet aansloeg. Misschien dat een voortgezette uitgave door een uitgever 
met meer geduld wel succes gehad zou hebben. Dat risico wilde Fuhri, de uitgever van 

                                                   
968 Mogelijk een verwijzing naar de bespreking in de VL 1836 (‘Nog een woord over de prachtwerken van 
den heer Beijerinck’ p. 448) van een drietal door Beijerinck uitgegeven prachtwerken waarin hij gebruik 
maakte van Engelse staalgravures. De VL geeft een negatief aankoopadvies voor deze prachtwerken. Zij 
zijn “de ondersteuning van allen onwaardig, die het met den Nederlandschen kunst- en letterroem wél 
meenen.”. 
969 Advertentie in o.a. het Dagblad van ’s Gravenhage van 15 november 1839. 
970 Advertentie in NvdB van 19 november 1840. 
971 Advertenties in NvdB van 8 en 15 september en van 1 december 1842. 
972 Advertentie in o.a. de RC van 6 december 1838 en de Groninger Courant van 3 december 1839. Een ex-
emplaar van een bij Tesselschade bijgeleverde almanak heb ik niet kunnen vinden. Waarschijnlijk gaat het 
om een almanak als omschreven in het eerste gedeelte van de betekenis van ‘almanak’ in het WNT II [1-
2], kol. 219, een blad met een kalender en de overige doorgaans in het voorwerk van een almanak opge-
nomen jaarafhankelijke informatie.  
973 Het minste aantal pagina’s telt de jaargang 1839 (243), de meeste pagina’s (259) de jaargang 1838. 
974 Frijlink adverteert met zeven staalgravures voor de jaargang 1840 (advertentie in o.a. de HrC van 7 de-
cember 1839), de zevende staalgravure heb ik echter in geen enkel exemplaar aangetroffen. Mogelijk 
rekent Frijlink de titelgravure onder de 7 illustraties, bij de eerste en tweede jaargang doet hij dit echter 
niet. 
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AUR, niet nemen en om de herstart van een potentiële concurrent van zijn almanak te 
voorkomen nam hij het uitgaverecht van TES van Frijlink over.  
 
7.1.18 Aurora (1840-1878) 975 
De laatste nieuwe literaire almanak die tijdens Immerzeels redacteurschap van de 
NMA op de markt kwam, was AUR. In oktober 1839 kondigde de Haagse boekver-
koper K. Fuhri aan het publiek en de boekhandel aan dat hij op korte termijn AUR, 
jaarboekje voor 1840 verzenden zou. De prijs was nog niet vastgesteld maar die zou 
voor de luxueus uitgevoerde almanak in prachtband tussen de vier en vijf gulden lig-
gen. “De Uitgever vleit zich dat de wijze van uitvoering weinig te wenschen zal overig 
laten en het beschaafde publiek in elk opzigt voldoen.”976 Er was geen sprake van een 
specifieke doelgroep voor de nieuwe almanak. Aurora werd, onder redactie van Mr. 
J.I.D. Nepveu,977 gevuld met bijdragen in poëzie en proza. Een informatief voorwerk 
ontbreekt, slechts een voorrede gaat aan de literaire bijdragen vooraf. Redacteur Nep-
veu was er geen voorstander van om alweer een nieuwe almanak aan de vele al be-
staande toe te voegen maar, zo schreef hij in het voorwoord van de eerste jaargang 
van AUR, als die er dan toch komt, kan hij als redacteur beter proberen te voorkomen 
dat die nieuwe almanak gevuld gaat worden met bijdragen van “dien zwerm van kruk-
kelingen, Die onderling de lier zich uit de handen wringen.”978 Nepveu stelde vast dat 
in deze eerste jaargang nog veel namen ontbraken “welke onze Vaderlandsche Letter-
kunde tot grote sieraad verstrekken” maar kon melden dat velen aan de nog komende 
jaargangen zouden meewerken.979  
   In de besprekingen van AUR was er veel aandacht voor de gravures. Die waren niet 
door Nederlandse kunstenaars vervaardigd en daarop kwam veel kritiek. Zo vroeg de 
recensent van de VL zich af wat de Erfprinses van Oranje wel moest denken van de 
staat van de graveerkunst in haar nieuwe vaderland als de uitgever van de aan haar 
opgedragen almanak zijn landgenoten moest voeden met de kruimels die van een 
Britse tafel vielen.980 De literaire bijdragen kwamen er beter vanaf. De recensent van 
De Gids kon zijn uitgebreide bespreking besluiten met de vaststelling dat Nepveu erin 
geslaagd was “uit zijnen Almanak te verwijderen al, wat verre beneden het middelma-
tige was.”981 In de jaren na 1840 zou AUR zich ontwikkelen tot een van de belangrijk-
ste literaire almanakken en het uiteindelijk, door uitgever J.H. Laarman in de jaargang 
1865 samengevoegd met zijn Vergeet Mij Niet. Muzen-Almanak, als Aurora. Muzen-
Almanak tot 39 jaargangen brengen (fig. 14).982 De jaargang 1878 was de laatste.  

                                                   
975 Zie voor Aurora Eijssens 1993a. 
976 Advertentie in de HrC van 5 oktober 1839. 
977 Jan Ignatius Daniel Nepveu (1810-1887). Werkzaam bij de rechterlijke macht. Redacteur van Aurora 
van 1840-1854). (BWNZL, p. 543). 
978 Er zijn veel te veel ‘dichters’ die hun werk gepubliceerd willen hebben. Nepveu verwijst hier naar een 
passage op pag. 10 van de Academische tafereelen van Burlage waarin deze vaststelt dat door de producten 
van literaire kneuzen “menig pronkjuweel van echte Poëzij” in het gedrang komt. 
979 Aurora 1840, p. VIII-IX. 
980 VL 1840, p. 47. 
981 De Gids 1840, p. 96. 
982 Met ingang van de jaargang 1850 nam de Haarlemse uitgever A.C. Kruseman de uitgave van Aurora 
over, vanaf de jaargang 1866 was J.H. Laarman de uitgever. Laarman had voor de jaargang 1848 de door 
hem uitgegeven NMA en de door hem in 1847 van de gebroeders Diederichs gekochte Vergeet-Mij-Niet 
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Fig. 14. Overzicht van aan de NMA gerelateerde almanakken.  

 
AUR was de duurste Nederlandse literaire almanak voor 1840. Verguld op snee en in 
een (leren) prachtband van 17 bij 10,5 cm. kostte hij ƒ 4,90. Daarvoor kreeg de koper 
271 pagina’s proza en poëzie, de berijmde opdracht aan Hare Koninklijke Hoogheid 
Sophia Frederika Mathilda, Erfprinses van Oranje meegerekend. In de almanak zijn 
naast de door Nederlandse kunstenaars vervaardigde titelgravure zeven Engelse staal-
gravures opgenomen, alle waarschijnlijk uit buitenlandse almanakken afkomstig.983 
 
Evenals TES werd AUR opgezet als een almanak waarin bijdragen in proza en poëzie 
werden opgenomen. Ondanks de hoge prijs zou AUR zich in de komende jaren niet 
alleen weten te handhaven maar ook uitgroeien tot de toonaangevende literaire alma-
nak die vanaf de jaren vijftig jaarlijks de concurrentie aanging met Holland, de almanak 
van Jacob van Lennep. 
 

                                                                                                                                 
samengevoegd tot Vergeet-Mij-Niet. Muzen-Almanak. Na de overname van Aurora staakte hij de uitgave van 
de Vergeet-Mij-Niet. Muzen-Almanak en voegde op de band van Aurora de ondertitel Muzen-Almanak toe. 
Vanaf de voorlaatste jaargang (1877) werd deze ondertitel ook op de titelpagina gevoerd. Deze jaargang 
werd uitgegeven in een afwijkend - groot - formaat: 26,5 × 20,5 cm. De laatste jaargang (1878) werd weer 
afgeleverd in het sinds de jaargang 1871 gebruikelijke formaat van 17 × 11,5 cm. De naam Muzen-
Almanak bleef na het verdwijnen van de zelfstandige uitgave van de NMA in 1847 steeds gehandhaafd.  
983 Ik heb er vier kunnen traceren, alle in de Forget-Me-Not van 1840. De illustraties in Aurora tegenover 
pag. 24, 64, 128 en 221 zijn in de Forget-Me-Not te vinden tegenover resp. pag. 73 (Count Egmont surren-
dering to the Duke of Alba), 343 (The Tapestried Chair), 85 (The Masquerade) (zie p. 35) en 257 (The 
Captived Princess).  

Nederlandsche Muzen-

Almanak 
(1819-1847) 

Vergeet mij Niet 
(1844-1847) 

Vergeet Mij Niet 

Muzen-Almanak 
(1848-1865) 

Aurora 
(1840-1865) 

Aurora 

Muzen-Almanak 
(1866-1878) 
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7.2 Samenvatting 
 De voorgaande paragrafen geven al aan dat de almanakkoper voor zijn Sinterklaas- of 
Nieuwjaargeschenk984 in de periode 1819-1840 uit verschillende literaire almanakken 
kon kiezen. Het waren er ieder jaar minstens vier (fig. 15)  
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Fig. 15. Aantal literaire almanakken dat voor de jaren 1819-1840 op de markt is. 

 
Ieder jaar opnieuw was er de NMA, vanaf 1821 kwam daar de S&G bij maar verder 
kon het aanbod per jaar verschillen. Krantenadvertenties van uitgevers en boekhan-
delaars zorgden er jaarlijks voor dat de kopers wisten welke almanakken er verkrijg-
baar waren en de algemeen-culturele tijdschriften gaven er, al dan niet op tijd om een 
aankoopbeslissing te beïnvloeden, hun oordeel over. Literaire almanakken werden 
vaak als Kerst- of Nieuwjaarsgeschenk voor het “schoone geslacht” aangeprezen maar 
deze doelgroep wordt in de advertenties lang niet door alle uitgevers van literaire al-
manakken aangesproken. Immerzeel noemde de “schoone sekse” wel in zijn prospec-
tus maar het slagen van de NMA was niet alleen van hun bescherming afhankelijk, 
“Vaderlandsliefde” en “zucht voor letter- en kunstverdienste” waren eveneens facto-
ren die voor het succes van zijn plan tot uitgave van de nieuwe almanak van belang 
waren.985 Potgieters TES was nadrukkelijk een hulde aan het schone geslacht maar 
alleen de recensent van VdV bestemde TES voor het werkkorfje van de Nederlandse 
vrouwen.986 Andere beoordelaars zagen er een mededinger van de NMA in987 of signa-
leerden in TES zelfs een “streven naar een onafhankelijk, oorspronkelijk kunstideaal” 

                                                   
984 Ik beperk de keus tot Nederlandse literaire almanakken. Het aanbod aan buitenlandse almanakken laat 
ik buiten beschouwing. 
985 Zie bijlage 2. Prospectus NMA. 
986 VdV 1838, p. 35 over de jaargang 1838. 
987 VL 1838, I, p. 97 over de jaargang 1838. 
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waarmee deze almanak “een hoogstbelangrijk verschijnsel in onze Letterkunde” 
was.988 
   Uiterlijke kenmerken als formaat, omslag en omvang van het mengelwerk zullen 
daarnaast de aankoopbeslissing beïnvloed hebben. Alle literaire almanakken werden 
aanvankelijk geleverd in een kartonnen bandje dat beplakt was met gekleurd papier 
 

       
         Afb. 32. NVA voor 1836. 

 
waarop een gegraveerde afbeelding was afgedrukt. Soms kon per jaargang gekozen 
worden uit een aantal verschillend gekleurde omslagen. Voor de koper die een derge-
lijk geschenk niet mooi genoeg vond waren er in sommige gevallen luxe exemplaren 
verkrijgbaar, verguld op snee. Een koker, meestal niet bewaard gebleven, was bij de 
NMA standaard bij de goedkoopste uitvoering en werd bij andere almanakken vaak als 
een cachetverhogend extra aangeboden. Voor wie goedkoper uit wilde zijn, waren er 
na 1830 ook ingenaaide almanakken in een papieren omslag (afb. 32).  
   De illustraties, die in de recensies vaak uitgebreid besproken werden, zullen ook een 
belangrijke rol gespeeld hebben. Per almanaktitel varieerde het aantal illustraties dat 
werd opgenomen, maar, met uitzondering van de AA en het JNK, waren het er mini-
maal toch wel twee (fig. 16). 

                                                   
988 De Gids 1840, p. 107 over de jaargang 1840. 



 

 208 

   Muziekstukjes zoals die structureel in de NMA en incidenteel in andere almanakken 
waren opgenomen en de facsimile’s in de NMA, konden een almanak nog eens extra 
aantrekkelijk maken.  
 
 

Gemiddeld aantal illustraties (incl. portretten) per almanaktitel
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Fig. 16. Gemiddeld aantal illustraties (inclusief portretten) per almanaktitel. 

 
   Er waren ook nog andere, meer inhoudelijke selectiecriteria. Het voorwerk van de 
almanakken zal bij de keuze niet veel gewicht meer in de schaal gelegd hebben. In de 
meeste almanakken bleef dit beperkt tot een kalender met de jaarafhankelijke gege-
vens, soms aangevuld met de verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis. De 
jaargang 1824 van de V&H was de laatste jaargang van een literaire almanak waarin 
nog een voorwerk te vinden was met uitgebreide informatie over zaken als de tijden 
waarop “volk- en marktschuiten, schepen, postwagens en diligences” vertrekken en de 
tijdstippen waarop de poortklokken in Amsterdam geluid worden. De NMA nam al 
vanaf de eerste jaargang dergelijke informatie niet meer op. Dit voorbeeld werd door 
de andere literaire almanakken gevolgd. Zal de invloed van het voorwerk bij de aan-
koopbeslissing te verwaarlozen geweest zijn, voor het mengelwerk lag dat anders. 
Wilde de potentiële koper een almanak waarin uitsluitend poëzie te vinden is of ging 
zijn voorkeur uit naar een almanak waarin zowel poëzie- als prozabijdragen waren 
opgenomen (fig. 17)?  De NMA,989 de B&D 1823 en het B&Dj,990 de BMA, de MI-
NI991 en CAL beperkten zich tot uitsluitend poëzie, in de overige almanakken zijn in 
verschillende verhoudingen zowel poëzie- als prozabijdragen te vinden (fig. 18).  

                                                   
989 Bij de NMA heb ik uitsluitend de Nederlandstalige poëzie als uitgangspunt genomen. De levensberich-
ten en de twee Franstalige bijdragen van Auguste Clavareau heb ik niet meegerekend. 
990 Door het gebruik van gemiddelden in fig. 17 is niet afleesbaar dat de B&D voor 1823 ook uitsluitend 
met poëziebijdragen is gevuld. 
991 De jaargang 1836 van de MINI telde nog 10 pagina’s proza, de jaargangen 1837-1840 waren volledig 
met poëzie gevuld. In fig. 17 heb ik de jaargang 1836 apart vermeld. 
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Aantal pagina's poëzie en proza per almanaktitel per jaargang 1819-1840 (gemiddeld)
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Fig. 17. Gemiddeld aantal pagina’s poëzie en proza per jaargang 1819-1840.992  

 
 

Percentages proza en poezie per almanaktitel 1819-1840 (gemiddeld)
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Fig. 18. Percentages proza en poëzie per almanaktitel 1819-1840 (gemiddeld).993  

 
 
 
 
 

                                                   
992 Voor de AA is hier het aantal pagina’s Nederlandstalige poëzie en proza opgenomen, 77 pagina’s van 
deze almanak zijn gevuld met Franstalige poëzie en proza. 
993 Voor de AA is hier de verhouding Nederlandstalige poëzie en proza opgenomen, 21% van deze alma-
nak is gevuld met Franstalige poëzie en proza. 
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  1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 

NMA 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

V&H 0,90 0,90  1,00 1,20 1,50 1,50 1,90 1,90 1,90  

B&D 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50       

B&Dj      2,50 2,50 2,50    

JVK 1,25           

OSS 1,25            

L&V 1,25 1,50          

AA 0,80 0,80 1,00 1,00        

S&G   1,50 1,50 1,50 1,50 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

V&S    1,20        

VVDV    1,20 1,20       

JNK      1,50      

BMA        2,50 2,50 2,50 3,00 

(N)AB        0,50 0,50 0,50 0,50 

 
Fig. 19a. Prijs van de goedkoopste uitvoering van de literaire almanakken 1819-1829. 

 
  1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 

NMA 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 3,50 

V&H        0,90 1,20   

S&G 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

BMA 3,00           

(N)AB 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60   

L&E  0,80          

AHB  0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

NVA  0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,75 0,75  0,75 0,75 

MINI       0,25 0,90 0,90 0,90 0,90 

CAL        1,80 2,10   

TES         3,75 4,50 4,50 

AUR           4,90 

 
Fig.19b. Prijs van de goedkoopste uitvoering van de literaire almanakken 1830-1840.994                         
 

                                                   
994 Omgerekend naar 2015 was de koopkracht van ƒ 1,00 in 1819 € 8,33, in 1840 was dat € 9,66. 
(http://www.iisg.nl/calculate2-nl.php. Geraadpleegd 27 juni 2016). Ter vergelijking: de prijs van een bij 
Immerzeel uitgegeven bundel gedichten varieerde in de jaren 1818-1820 van ƒ 1,80 tot ƒ 3,90. In 1840 
bracht Suringar de nieuwe bundel van Tollens uit voor ƒ 3,60, de complete gedichten (4 dln.) van Span-
daw kostten ƒ 5,00. 

http://www.iisg.nl/calculate2-nl.php.%20Geraadpleegd%2027%20juni%202016
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Elke almanak had zijn prijs.995 De NMA was met ƒ 3,50 voor de goedkoopste uitvoe-
ring gedurende negentien jaar de duurste gebleven. Na 1837 veranderde dat, de jaar-
gang 1838 van de nieuw op de markt gekomen Tesselschade kostte ƒ 3,75, de beide 
volgende jaargangen zelfs ƒ 4,50. Aurora voor 1840 spande de kroon maar voor 
ƒ4,90 kreeg de koper wel een in leer gebonden almanak. Voor degenen die tevreden 
waren met een goedkope almanak werd het aanbod in de loop der jaren groter. Voor 
ƒ 0,50 was er vanaf 1826 de AB, spoedig gevolgd door andere almanakken die alle 
voor minder dan een gulden verkrijgbaar waren (Fig. 19a en 19b).  
    
De in dit hoofdstuk behandelde aspecten van de literaire almanak geven nog geen 
informatie over de standmeterrol die één of meer van deze almanakken mogelijk ver-
vulde. Die aspecten komen aan de orde in hoofdstuk 9. 
 

                                                   
995 Voor de prijsstelling van de almanakken raadpleegde ik de Naamlijst Saakes en Brinkman 1858. Wan-
neer een almanak niet in een van deze bronnen voorkwam zocht ik met behulp van Delpher advertenties 
in de verschillende kranten in dit bestand. 
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Hoofdstuk 8 Contemporaine uitspraken over de standmeterrol van de Neder-
landsche Muzen-Almanak 
 
8.1 Afspiegeling van de toestand van de Nederlandse dichterlijke letterkunde 
Toen almanakredacteur Immerzeel al was overleden en zijn opvolger Beets zijn redac-
teurschap met ingang van de jaargang 1844 had overgedragen aan de nieuwe redac-
teurs J. van Lennep, A. Beeloo en J.P. Heije formuleerde Van Lennep namens dit 
driemanschap de doelstelling van de NMA: 
 

De oorspronkelijke rigting van den Muzen Almanak was, eene af-
spiegeling te zijn, van den toestand onzer dichterlijke Letterkunde. 
Gedurende langen tijd is hij, nu eens met meer, dan met minder ge-
luk, aan die bestemming getrouw gebleven. Overtuigd, gelijk wij zijn, 
dat, ook hierin, vereeniging van krachten wenschelijk en vruchtbaar 
mag geacht worden voor den invloed en de ontwikkeling onzer 
Poezy, hebben wij niet geaarzeld de Redactie van den Muzen alma-
nak op ons te nemen. Wij stellen ons daarbij voor, alleen het betere 
in elke rigting onzes tijds, plaats te verleenen en, door heusche en 
onpartijdige critiek bij het verzamelen, dit Jaarboekje te doen dienen 
tot zamenvatting van het voortreffelijke, tot aankweeking van het 
veelbeloovende.996  

 
Van Lennep bracht hiermee onder woorden hoe de NMA van het begin af aan opge-
vat werd: een afspiegeling van het peil van de poëzie. Aan deze doelstelling was vol-
gens Van Lennep de almanak soms wat meer, soms wat minder trouw gebleven. De 
nieuwe redactie streefde met zijn “zamenvatting van het voortreffelijke” dezelfde 
doelstelling na als Immerzeel: het publiceren van een almanak waaraan de voornaam-
ste dichters meewerkten. In zijn prospectus uit 1818 kon Immerzeel laten weten dat 
hij voor zijn nieuwe almanak de medewerking van de “voornaamste Dichters” van 
Nederland had verkregen en in 3.5.2. hebben wij gezien dat de recensenten van de 
algemeen-culturele tijdschriften vaststelden dat dit inderdaad het geval was. In een 
terugblik op de eerste tien jaargangen stelde Immerzeel vast dat de NMA de almanak 
geworden was die hij voor ogen had. Hij schreef over zichzelf in de derde persoon: 
  

Toen in het jaar 1818 de Boekhandelaar IMMERZEEL het ontwerp 
vormde tot het uitgeven van een jaarboekje, onder den titel van: Ne-
derlandsche Muzen-Almanak, werd dit voornemen niet alleen toege-
juicht en door eene algemeene belangstelling begunstigd, maar ook 
de uitvoering van hetzelve krachtiglijk bevorderd door de werkdadi-
ge deelneming en hulp van nagenoeg alle beoefenaren der edele 
Dichtkunst, die door de vroegere uitgave van poëtische voortbreng-
selen zich bereids eenen naam van onderscheiding hadden verwor-

                                                   
996 Brief van 25 juli 1843 aan S.J. van den Bergh, ondertekend door de Commissie der Redactie J. van 
Lennep, A. Beeloo, J.P. Heije. In handschrift Van Lennep. Letterkundig Museum L 04272 B 1. Met dank 
aan Marita Mathijsen. 
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ven. […]. Eene zamenwerking van die talenten, om, van jaar tot jaar, 
onzen letterschat te vermeerderen, moest daarom ook de bijzondere 
opmerkzaamheid trekken van een ieder, wien ’s lands eere ter harte 
gaat, omdat men uit de beschouwing van het jaarboekje, als behel-
zende zoo vele ten toon gehangen tafereelen van verschillende nog 
levende meesters, even zoo den staat onzer Dichtkunst zou kunnen 
opmaken, als wij door de jaarlijksche tentoonstellingen van schilde-
rijen ons van den aanhoudenden bloei der Schilderkunst kunnen 
overtuigen. Geen dichter van gevestigden roem heeft zich geheel en 
al aan de medewerking onttrokken; vele aankomende talenten heb-
ben zich bekend gemaakt. Zoo dat, indien men het afgeloopen tien-
jarig tijdperk beschouwt, de Nederlandsche Muzen-Almanak inder-
daad, in beknopt bestek, eenen vrij getrouwen staat onzer nationale 
poëzij gedurende dien tijd aanbiedt, en dus voor de Letterkundige 
geschiedenis van ons land ontegenzeggelijk van eene niet geringe 
waarde zal blijven.997  

 
Hij beriep er zich dus op dat hij bij de oprichting al alle beroemde namen wist te be-
wegen om mee te werken, en dat zich dat elk jaar herhaalde, zodat zijn boekje een 
soort tentoonstelling van werken van levende meesters werd, zoals men die indertijd 
kende van de schilderkunst. Dichters van naam werkten steeds mee en aankomende 
talenten kondigden zich aan. De NMA was daarmee niet alleen een standmeter, maar 
zou ook geschiedenis schrijven. Immerzeel evalueerde zijn eigen product daarmee 
bepaald niet bescheiden:  “van eene niet geringe waarde”. 
   In de jaargang 1840, de laatste door hem geredigeerde jaargang, richtte Immerzeel 
zich indirect tot de belangrijkste Nederlandse dichters toen hij de hoop uitsprak dat de 
nieuwe uitgever de NMA op dezelfde voet zou kunnen voortzetten: 
 

Mogen ook onze in letteren en kunst uitmuntende talenten tot deze 
gewenschten uitslag het hunne welwillend blijven bijdragen! 998  

  
Met de nadruk op de status van de meewerkende dichters zette Immerzeel de toon 
voor recensenten in de algemeen-culturele tijdschriften. Zij namen zijn voorzet over 
en kenden de NMA inderdaad een standmeterrol toe en beoordeelden de verschillen-
de jaargangen op het al dan niet vervullen van die rol. Zij verwachtten dat de NMA 
een representatief beeld gaf van de Nederlandse dichterswereld en uit de recensies kan 
afgeleid worden dat daarmee bedoeld werd dat liefst alle dichters van naam, alle ver-
dienstelijke dichters, jaarlijks een bijdrage leverden. In het hiernavolgende laat ik zien 
dat recensenten veelvuldig de vervulling van de standmeterrol centraal stelden in hun 
beoordelingen. 
 

                                                   
997 NMA 1829, p. [253]-255. Immerzeel is de auteur van de inleiding op de levensberichten zoals blijkt uit 
een brief van N.G. van Kampen, de opsteller van de levensberichten, van 8 september 1828. (KB 133C11 
Van Kampen XVI). 
998 NMA 1840, [Voorwoord, ongepagineerd]. 
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8.2 De standmeterrol in de algemeen-culturele tijdschriften   
De NMA werd in de periode 1819-1840 vele tientallen keren in de algemeen-culturele 
tijdschriften besproken en ieder jaar opnieuw waren er recensenten die de status van 
de meewerkende dichters in hun oordeel betrokken.999 Hoewel in besprekingen van 
andere literaire almanakken soms ook op de status van een meewerkende dichter werd 
gewezen, was dat in die gevallen doorgaans alleen maar bedoeld om een kwaliteitsoor-
deel van de betreffende almanak te geven. De medewerking van zo’n dichter was een 
pluspunt maar, anders dan bij de NMA, geen voorwaarde. De enige uitzondering was 
de BMA. De recensenten van die almanak zagen hem als een directe concurrent van 
de NMA en betrokken dan ook de medewerking van vooraanstaande dichters in hun 
beoordeling. Bij de NMA was dat veelal het voornaamste punt van recensies. In 
bloemrijke taal verwoordde de recensent van de VL zijn bevindingen over de NMA 
van 1820:  
 

Wederom zien wij ons, met het naderend wintersaizoen, dat bloem 
en blad ons rooft, dezen dichterlijken bloemhof ontsloten, die gloed 
en geur rondom verspreidt, en, even als gene, met elken jaarkring 
zich vernieuwt. Met reinen wellust doorwandelden wij andermaal de-
zen herlevenden tuin der Zanggodinnen, waarin geene andere dan in-
landsche gewassen, maar deze meestal van den besten pluk en soort, 
welig tieren. En geen wonder! Waar een BILDERDIJK en FEITH 
en TOLLENS en SPANDAW en nog zoo vele andere onzer beste 
Nederlandsche Hoveniers de zaden kweeken en verzorgen, daar kan 
niet anders dan een keurige en geurige bloei te voorschijn komen. 
Wat zullen, wat behoeven wij meer te zeggen?1000   

  
Ook de recensent van het LMWKS heeft niets dan lof voor de tweede jaargang van de 
NMA waaraan een dertigtal dichters “en daaronder al de meestbegunstigde 
troetelkinderen van den god des Nederlandschen Helikon” meewerkten.1001  
   Toen de jaargang 1825 gerecenseerd werd in de VL citeerde de recensent een passa-
ge uit een brief van de secretaris van de Tweede Klasse van het Koninklijk Insti-
tuut,1002 S. Ipsz.Wiselius, zelf ook dichter. Deze had in zijn functie van secretaris van 
het Instituut een dankbrief aan Immerzeel geschreven nadat Immerzeel een compleet 
stel jaargangen aan het Instituut had aangeboden, ongetwijfeld omwille van het extra 
gewicht dat de NMA zou krijgen wanneer zijn almanak in de bibliotheek van het Insti-
tuut opgenomen zou worden.1003 Wiselius schreef hem in zijn dankbrief:  
 

                                                   
999 Ik beperk mij tot aspecten die betrekking hebben op de standmeterrol, beoordelingen van bijdragen, 
bijwerk en uiterlijk laat ik buiten beschouwing.  
1000 VL 1819, I, p. 698-699. 
1001 LMWKS 1819, I, p. 716-717. 
1002 Het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten is de negentiende-
eeuwse voorloper van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.  
1003 Zie voor de rol van Wiselius zijn brieven van 10 en 22 december 1823 en van 14 januari, 11 en 13 
maart 1824. (KB 133C11 Wiselius 20, 21, 22, 23 en 24). 
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Men mag uw jaarboekje, in zekeren zin, aanmerken als eene beknop-
te Geschiedenis der Dichtkunst sedert het jaar 1819, niet weinig ver-
fraaid en opgeluisterd door de afbeeldingen van levende Dichters te 
elken jaargang. 1004  

 
Niet alle recensenten waren echter zo positief. Doorgaans was men het er wel over 
eens dat de NMA de belangrijkste almanak was: “De Muzen-Almanak praalt meer dan 
ooit aan het hoofd onzer jaarboekjes”1005 of heeft “voor de Letterkundige Geschiede-
nis des Vaderlands groote waarde”1006 maar de standmeterrol was vaak aan kritiek 
onderhevig – waarmee impliciet duidelijk werd dat die wel van de NMA verwacht 
werd. Al vanaf de tweede jaargang klonken er morrende geluiden wanneer recensenten 
het ontbreken van bijdragen van vooraanstaande dichters signaleerden: 
 

Het is te veel gezegd, hetgeen wij, indien ons geheugen ons niet 
bedriegt, in een derzelve [nl. in de REC] lazen, dat alle dichters van 
naam er bijdragen toe geleverd hadden. Wij missen onder anderen 
SIMONS, VAN HALL, H.H. KLYN, KINKER, BORGER, DE 
KRUIFF Senior, VAN WALRÉ, SIEGENBEEK, VAN ROYEN 
enz., om van de levende Dichteressen (behalve mevr. BILDER-
DYK) niet te spreken.1007  

 
Eenzelfde geluid horen wij van dezelfde recensent van de VL die hierboven met in-
stemming Wiselius citeerde. Hij plaatste toch wel een kanttekening bij diens waarde-
ring van de NMA als beknopte geschiedenis van de Nederlandse dichtkunst. Want die 
kon niet gelden voor de jaargang 1825, omdat niet iedereen die daarvoor in aanmer-
king kwam er een bijdrage aan had geleverd: 
 

wij missen (…) die van meer dan een’ onzer beste Dichters. Noch 
TOLLENS, noch VAN HALL, noch ’S GRAVENWEERT, noch 
DA COSTA, noch DE CLERCQ, noch SIMONS, noch een van de 
Gebroeders KLIJN hebben dit boekje met hunne bijdragen verrijkt, 
en men ontmoet aan derzelver plaats stukjes van minbekende en 
mingeoefende dichters.1008  

 
Er was overigens wel begrip voor dat niet iedere dichter ieder jaar aan de NMA kon 
meewerken: 
 

                                                   
1004 Geciteerd in de VL 1824, I. p. 679. 
1005 VL 1831, I, p. 87. 
1006 ALM 1831, p. 30. 
1007 AKLB 1820, I, p. 71. De recensent verwees hier naar de bespreking van de NMA in REC (1819, I. p. 
576). De constatering van het gemis van de Kruiff Sr is opmerkelijk. Jan de Kruijff Junior, eind 1819 66 
jaar oud, leverde als Jan de Kruijff Junior voor de NMA 1820 ‘Nederlands vlag voor Algiers. Augustus 
1816’. Zijn vader, de dichter Jan de Kruijff Sr., overleed in 1775. 
1008 VL 1824, I, p. 680. 
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Het zou zeker, wij belijden het, wat al te veel gevergd zijn, als wij 
wilden, dat er ieder jaar van alle bekwame Dichters bijdragen in den 
Nederlandschen Muzen-Almanak voorkwamen. In allen gevalle hangt 
zulks van eens ieders bijzondere verkiezing telkens af, zonder dat een 
eenige hunner in verpligtende verbindtenis tot het Publiek, of ook, 
zoo veel ons bekend is, tot den uitgever, staat; terwijl, ook bij den 
besten wil, en den vurigsten ijver voor de kunst, en voor de instand-
houding eener, den Lande vereerende onderneming, vele redenen 
aanleiding kunnen geven, dat deze of gene nu of dan niets ten offer 
brengt.1009  

 
Begrip of niet, volgens sommige recensenten ging het niet goed met de standmeterrol 
van de NMA. De recensent van de VL moest in 1830 vaststellen: 
 

dat het even onmogelijk is, om het geheele heirleger onzer Dichters 
en Verzenmakers onder ééne banier te vereenigen, als om jaarlijks 
zelfs een klein zakboekje slechts met puikjuweeltjes en kabinetstukjes 
te vullen. Dat kleine getal onzer Zangers, wier dichtvruchten altijd 
met den stempel van het genie gemerkt zijn, is gedeeltelijk te traag, 
gedeeltelijk te hoogvoelend, en werpt meestal slechts eenige afgeval-
lene broodkruimels op de tafel, door Mercurius IMMERZEEL aan-
geregt; en dat groote getal onzer Dichtertjes, die met elkander hard-
draven om de eer, wie toch het eerst zijnen geheelen dichtproviand 
aan den Restaurateur der Nederlandsche Muzen tot uitkiezing en sau-
sing zal toezenden, is te lastig en indringend, om het zich van het lijf 
te kunnen houden; de goeden komen te schaars, en, daar zij zóó 
schaars komen, is er geen ander redmiddel op, dan dat de middelma-
tigen, om van geene ergeren te spreken, te dikwijls en te veel optre-
den.1010  

 
Het was niet mogelijk alle dichters onder een banier te verenigen maar daarvan was 
niet alleen de veronderstelde onwil van de “betere” dichters de oorzaak. De andere 
literaire almanakken deden eveneens een beroep op hen en het aantal concurrenten 
nam toe. De beoordelaar van de NMA 1836 in de VL zocht vergeefs naar “zoo vele 
oudere, geliefde namen”1011 terwijl een andere recensent van dezelfde jaargang zich in 
zijn bespreking beperkte tot een opsomming van de namen van de meewerkende 
dichters “waaruit ieder kan opmaken van wie er dit jaar ontbreken”.1012 Ook voor de 
volgende jaargang was het raak en de recensent van De Gids stelde onomwonden vast 
dat in de NMA 1837 de standmeterrol in het gedrang is geraakt: 
 

                                                   
1009 VL 1823, I, p. 131-132. 
1010 VL 1830, I, p. 37-38. 
1011 VL 1836, I, p. 45. 
1012 AKLB 1836, p. 124. 
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Wanneer het Nederlands voortreffelijksten Zangers had mogen be-
hagen, de onderneming des Uitgevers te ondersteunen, de beoor-
deeling van den Muzen-Almanak zoude ons, als vroeger, een lust zijn 
geweest – de Vaderlandsche kunst ware waardiglijk vertegenwoor-
digd geworden! – Mogen wij een volgend jaar meer van hen ver-
wachten? Het publiek gevoelt hun gemis.1013  

 
Het zou niet beter worden. Opnieuw werd in De Gids, nu met betrekking tot de jaar-
gang 1840, de standmeterrol van de NMA ter discussie gesteld:  
 

Volgens sommigen behoort de Muzen-Almanak tot onze letterkun-
dige geschiedenis. Naar hunne meening is hij een standmeter van de 
hoogte, waarop onze vaderlandsche poëzij staat, en van de rigting die 
zij neemt. Wij willen liefst noch den Muzen-Almanak, noch onze 
Poëzij beleedigen, en daarom uit onzen aanhef niets anders afleiden, 
dan dat die Almanak ten allen tijde, zoowel ten goede als ten kwade, 
literarische merkwaardigheden heeft bevat, die ook dit jaar niet ont-
breken.1014  

  
Of deze jaargang van de NMA een standmeterrol vervulde liet recensent Bakhuizen 
van den Brink1015 min of meer in het midden. Hij legde voor het standmeterschap wel 
de relatie met de medewerkende dichters: hij miste vele “te regt beroemde” namen. 
De klachten over de onvolledigheid van het dichteraanbod in de NMA zijn met vele 
andere voorbeelden aan te vullen.1016 Gezamenlijk geven zij de indruk dat het met de 
standmeterrol van de NMA in de loop der jaren bergafwaarts is gegaan. In hoofdstuk 
9 zullen wij zien of deze indruk door de cijfers bevestigd wordt.  
   Mr. P.S. Schull,1017 samen met Adriaan van der Hoop Jr. de oprichter van de Bijdra-
gen tot Boeken- & Menschenkennis, liet zijn beoordeling van de NMA 1834 in dit tijd-
schrift voorafgaan door een beschouwing over de status van de NMA tussen de ande-
re almanakken: 
 

Aan het hoofd onzer Almanakken staat de Nederlandsche Muzen-
Almanak, van welke de zestiende jaargang voor ons ligt. Er is meer 
dan één oogpunt, waaruit men deze belangrijke onderneming van 
den dichterlijken verzamelaar zoude kunnen beschouwen. Hetzij als 
eene tentoonstelling van onze voornaamste Dichters, waar zij de 

                                                   
1013 De Gids 1837, Boekbeoordelingen, p. 104. De recensent is E.J. Potgieter. (Register 1877, p. 51). 
1014 De Gids 1840, Boekbeoordelingen, p. 40-41 over de NMA voor 1840. De recensent is R.C. Bakhuizen 
van den Brink. (Register 1877, p. 51). 
1015 Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink (1810-1865). Student Theologie en Letteren, moest in 1842 
wegens schulden het land verlaten. (NVlA, p. 57-58). 
1016 Zie behalve de in de tekst verwerkte voorbeelden ook bijv. voor de jaargang 1837 VL 1837, I, p. 44 
en REC 1836, I, p. 533, voor de jaargang 1838 REC 1837 I, p. 534 en de AKLB 1837, II, p. 411. Voor de 
jaargang 1839 VdV 1839, p. 102-103 en de VL 1839, I, p. 87-88 en voor de jaargang 1840 de AKLB 1840, 
I, p. 56 en de VL 1840, I, p. 43-44. 
1017 Peter Steven Schull (1791-1835). Notaris. (BWNZL, p. 706). 
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voortbrengselen van hun genie doen prijken, en waar het uitvoerig 
tafereel of de schets des meesters gehangen is tegenover de eerste 
proeven des aanvangenden zangers. In dit geval zoude deze Almanak 
een uitgewerkte beschouwing vorderen, hetgeen ons tegenwoordig 
oogmerk niet medebrengt. Hetzij als eene verzameling van Dichters, 
zaamgekomen om het beschaafd en poëzij-beminnend publiek eene 
aangename uitspanning te leveren, als wanneer deze Almanak op 
meer dan gewone bescheidenheid in het beoordelen regt heeft. En 
wij gelooven dat dit het standpunt is, waaruit het overzigt van elken 
jaargang moet genomen worden, want om dezelve als eene peilschaal 
te behandelen van den stand der Dichtkunst in deze landen, is min-
der aan te raden, naarmate dit van de toevallige luim des Dichters 
zoude afhangen, of van de plaatsing der ingezondene stukken door 
den Heer Redacteur, op wiens kunstoordeel wij hoogen prijs stellen, 
maar die uit de aard zijner betrekking tot de inzenders zelve, ongaar-
ne zich belast zoude zien met de waarneming der hoogte van het al-
gemeen dichterlijk vernuft op de peilschaal van de kritiek, en die 
daarenboven slechts kiezen kon uit hetgeen hem werd aangeboden; 
terwijl bij zoodanig eene vaststelling van den stand der poëzij, indien 
dezelve al doenlijk ware, een vereischte zoude zijn, dat aan hem de 
keur verbleven was, om ook uit het niet aangebodene te nemen, wat 
hij voor dat oogmerk dienstig zoude oordeelen, een regt, dat verba-
zend belemmerend zoude zijn voor de Dichters, liefhebbers toch bij 
uitstekendheid van eene gepaste vrijheid.  
Waaruit volgt, dat te dezen opzigte uit den Muzen-Almanak geene 
consequentie is op te maken, en men denzelven te beschouwen heb-
be als eene keurige verzameling door een oordeelkundig man van 
dichtstukken, hem door de bekwaamste onzer Zangers aangebo-
den.1018  

 
Schulls omslachtige woorden komen erop neer dat een recensent op twee manieren 
naar almanakken kon kijken: als een tentoonstelling van de voornaamste dichters ge-
mengd met proeven van debutanten, óf als een verzameling gedichten die vooral aan-
genaam moest zijn voor het ontwikkelde publiek. Wanneer het eerste het geval was 
zou er een uitvoerige kritiek moeten komen, maar als het toeval een rol speelde bij de 
samenstelling van een almanak, mocht een kritiek minder diepgang hebben. Dat laat-
ste was het geval bij de NMA, want de redacteur had niet de vrijheid wat hem toege-
stuurd werd te verwerpen en hij was afhankelijk van wat de dichters hem afstonden. 
Voor Schull kon een jaargang van de NMA geen standmeter van de poëzie zijn. De 
recensent van het LMWKS nuanceerde Schulls opvatting. Hij stelde vast dat de NMA 
1835 opnieuw “een vrij naauwkeurig overzigt van den tegenwoordigen staat onzer 
poëzij” geeft, maar 
 

                                                   
1018 Bijdragen tot Boeken- & Menschenkennis III (1834), p. 123-126. 
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Men versta ons wel! Wij willen door dit aan te voeren geenszins te 
kennen geven, dat men in elk der achtervolgens uitgekomen Deeltjes 
telkens het kunstwerk aangetroffen heeft van alle Dichters en Dich-
teressen, die onzen Parnas tot eere verstrekten of nog strekken. Dit 
kon even zoo min à priori voorondersteld worden, als met redelijk-
heid te vergen of te verwachten was. De medewerking toch aan eene 
dergelijke onderneming is eene individueel vrijwillige daad van be-
leefdheid of belangstelling in onzen letterroem. Bovendien kunnen 
somtijds toevallige oorzaken aanleiding geven, dat men van deze of 
gene bedrevene hand er geene bijdragen in aantreft. Genoeg is het, 
naar waarheid te kunnen zeggen, dat sedert 1818 tot op het tegen-
woordige moment geen dichterlijk talent geschitterd heeft, of het 
heeft hier aan de Muzen geofferd.1019  

 
Voor hem hoeft de NMA niet jaarlijks bijdragen van alle dichters en dichteressen te 
bevatten om toch de staat van de poëzie van het betreffende jaar in kaart te brengen. 
Zijn laatste geciteerde zin kan echter geïnterpreteerd worden als een constatering dat, 
gezien over een langere periode de NMA de Nederlandse dichterswereld representa-
tief weergeeft. Hij sloot daarmee aan bij de hierboven genoemde uitspraak van Im-
merzeel in de elfde jaargang van de NMA waarin hij over de voorgaande tien jaargan-
gen vaststelt dat “de Nederlandsche Muzen-Almanak inderdaad, in beknopt bestek, 
eenen vrij getrouwen staat onzer nationale poëzij gedurende dien tijd aanbiedt.”1020 
 
8.3 Conclusie  
Het woord standmeter komt weliswaar slechts af en toe voor in de tijdschriftrecensies 
maar uit de besprekingen wordt duidelijk dat de NMA die rol door de recensenten 
geregeld werd toebedeeld. Wanneer zij in hun besprekingen van de NMA bij herhaling 
signaleren dat er vooraanstaande dichters ontbreken, geeft dat impliciet aan dat zij 
vinden dat de NMA geen representatief beeld geeft van de Nederlandse dichterswe-
reld en dus geen standmeter is. De standmeterrol wordt dus vooral gekoppeld aan het 
in de almanak voorkomen van bijdragen van voorname dichters, inhoudelijke aspecten 
blijven vrijwel altijd buiten beschouwing. De recensenten verwachtten een standme-
terrol van de NMA op grond van het door Immerzeel geformuleerde streven om in 
zijn almanak bijdragen van de voornaamste dichters op te nemen. In de praktijk bleek 
dat slechts gedeeltelijk te lukken, waardoor geen enkele jaargang op zich een represen-
tatief beeld van de stand van de Nederlandse poëzie geeft. Dit lijkt anders als het to-
taal van de verschenen jaargangen in ogenschouw wordt genomen. Gedurende de 
periode waarin Immerzeel redacteur van de NMA was, de jaargangen 1819-1840, zou 
iedere dichter van betekenis wel een keer een bijdrage geleverd moeten hebben. De 
NMA zou daarmee over een langere periode bezien wél een representatief beeld van 
de Nederlandse dichterswereld geven. In het volgende hoofdstuk wordt vastgesteld of 
deze veronderstelling door de cijfers bevestigd wordt. 

                                                   
1019 LMWKS, 1834, 1, p. 481. 
1020 NMA 1829, p. 254-255. 
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Uit de recensies blijkt dat de literaire almanak in het literaire veld niet langer uitslui-
tend een rol speelt bij de materiële maar ook bij de symbolische productie van litera-
tuur. Aanvankelijk publiceerden dichters hun werk anoniem in de literaire almanakken 
en ontleenden zij hun reputatie  grotendeels aan de zelfstandige publicaties van hun 
werk, de bespreking daarvan in en medewerking aan de algemeen-culturele tijdschrif-
ten1021 en soms ook door hun optreden in literaire genootschappen. In de NMA en 
andere literaire almanakken ondertekenden vrijwel alle meewerkende dichters hun 
bijdragen met hun naam. De besprekingen van deze almanakken in de tijdschriften 
droegen sindsdien bij tot de vorming van de reputaties van de dichters die aan deze 
almanakken meewerkten, waarmee de literaire almanak een nieuwe rol vervulde. Het 
gebruik van de term “standmeter” is een extra indicatie dat literaire almanakken – in 
dit geval de NMA maar het zouden ook andere literaire almanakken kunnen zijn – een 
rol speelden bij de symbolische productie van literatuur: de status van de almanakme-
dewerkers was immers bepalend voor het standmetergehalte van de  NMA. Het eerste 
deel van mijn vraagstelling – krijgt de literaire almanak in de loop van de negentiende 
eeuw een nieuwe rol in het literaire veld – is hiermee bevestigend beantwoord. 
 

                                                   
1021 Johannes 1995, p. 156-165. 
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Hoofdstuk 9 Bepaling van de standmeterrol van de Nederlandsche Muzen-
Almanak en de andere literaire almanakken. De NMA als ‘Tentoonstelling van 
werken van levende meesters’ 
 
De in hoofdstuk 7 opgenomen kenmerken van de verschillende concurrerende literai-
re almanakken geven nog geen informatie over de standmeterrol van deze almanakken 
en of zij zich op dit gebied met de NMA kunnen meten. Die rol bepaal ik aan de hand 
van de status van de dichters die aan de almanakken meewerkten. De NMA was in 
1819 de eerste literaire almanak waarin het overgrote deel van de medewerkers met 
hun volledige naam naar buiten trad. Voordien waren in een almanak anonieme of 
met initialen of een pseudoniem ondertekende bijdragen gebruikelijk. Toen de literaire 
almanakken aan prestige gingen winnen nam het aantal medewerkers toe dat een bij-
drage met zijn of haar volledige naam ondertekende. Hoewel de identiteit van sommi-
ge medewerkers die hun bijdragen niet met hun volledige naam ondertekenden bij het 
verschijnen van de almanak misschien wel bij een deel van het publiek bekend is ge-
weest of in een later stadium door een literatuurhistoricus werd onthuld, sluit ik derge-
lijke bijdragen uit bij het bepalen van het standmetergehalte van een almanak. In dit 
onderzoek wordt de status van een dichter bepaald met behulp van het aantal keren 
dat hij of zij voorkwam in de algemeen-culturele tijdschriften en van dichters van wie 
de identiteit niet door hun volledig ondertekende almanakbijdragen bekend is, is dat 
niet mogelijk. Bij het maken van de vergelijkingen tussen de NMA en de overige lite-
raire almanakken worden door het ontbreken van met een volledige naam onderte-
kende bijdragen het JVK (1819), de V&H (1819-1820, 1822), de V&S (1822) en de 
VVdV (1822-1823) niet meegenomen. 
 
9.1 Aantallen almanakmedewerkers 
Wanneer de standmeterrol van een literaire almanak bepaald zou kunnen worden aan 
de hand van het aantal medewerkers is de NMA de voor de hand liggende kandidaat. 
De NMA is vrijwel steeds de literaire almanak met het grootste aantal aan poëzie ge-
wijde pagina’s en kan daardoor plaats bieden aan een groot aantal medewerkers. In 
figuur 20a en 20b is af te lezen dat wat het aantal medewerkers betreft de NMA – in 
de kolommen zwart weergegeven – alleen door de BMA overtroffen wordt. De BMA 
is met een groot aantal pagina’s en uitsluitend poëziebijdragen op dezelfde leest ge-
schoeid als de NMA.Voor de jaargangen 1827, 1828 en 1829 wist redacteur J.J.F. Wap 
meer medewerkers aan te trekken dan Immerzeel, voor de laatste jaargang is het aantal 
medewerkers aan de twee almanakken gelijk. Zoals we in 7.1.10 gezien hebben maakte 
Immerzeel zich zorgen over deze concurrent en deze cijfers lijken hem gelijk te geven. 
Met uitzondering van de jaren 1827-1830 is de NMA echter de literaire almanak die 
jaarlijks het grootste aantal medewerkers telt. 
 
9.2 De status van de medewerkers 
Op basis van aantallen medewerkers kan de standmeterrol van een almanak echter niet 
vastgesteld worden. Wanneer de standmeterrol van een almanak bepaald wordt aan de 
hand van de status van de medewerkende dichters is een almanak met bijdragen van 
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vijf voorname dichters representatiever voor de stand van de Nederlandse poëzie dan 
een almanak met bijdragen van zestig onbekende dichters.  
In 3.7.1 heb ik aangegeven hoe ik de status van de medewerkers aan de eerste jaargang 
van de NMA heb bepaald. Dezelfde methode heb ik toegepast voor het vaststellen 
 

 
 
  Fig. 20a. Aantal dichters per jaargang 1819-1830. 

 
 

 
 
  Fig. 20b. Aantal dichters per jaargang 1831-1840. 

 
van de status van de medewerkers aan zowel de overige jaargangen van de NMA als 
van de almanakken die ik met de NMA vergelijk. Ik maak daarbij onderscheid tussen 
voorname dichters – dichters die in de drie aan de betreffende almanakjaargang voor-
gaande jaren meer dan gemiddeld in de algemeen-culturele tijdschriften voorkomen – 
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en bekende dichters – dichters die in die periode minder dan gemiddeld in deze tijd-
schriften voorkomen. De restcategorie –  dichters die in de betreffende periode niet in 
de tijdschriften voorkomen –  noem ik enigszins oneerbiedig onbekende dichters. Die 
kwalificatie betekent niet dat het hier om volstrekt onbekende dichters gaat. Het kun-
nen voorname of bekende dichters zijn die in de betreffende periode niets gepubli-
ceerd hebben of niet in de tijdschriften besproken zijn maar het kan ook om dichters 
gaan die debuteerden in een literaire almanak en in de daarop volgende jaren wel de 
status bereikten van voornaam of bekend dichter. 
 
9.2.1 Voorname dichters 
De aantallen voorname dichters die meewerkten aan de literaire almanakken worden 
weergegeven in de figuren 21a en 21b. De eerste jaargangen laten overtuigend zien dat 
Immerzeel en Tollens er goed in slaagden een aanzienlijk deel van de voorname dich-
ters bij de NMA te betrekken. Toen Tollens en Immerzeel enige tijd gebrouilleerd 
waren en Tollens zijn medewerking aan de NMA staakte werd dat weerspiegeld in het 
cijfer voor de jaargang 1823.1022 Niet alleen Tollens maar ook enige met hem sympa-
thiserende dichters lieten Immerzeel dat jaar in de steek.1023 Een vergelijking van de 
jaargangen 1828 en 1829 van de NMA en de BMA laat opnieuw zien dat de BMA een 
serieuze concurrent van de NMA leek te worden: aan beide jaargangen werkten er 
meer voorname dichters aan de BMA mee. Na het verdwijnen van de BMA was het 
jarenlang opnieuw de NMA die jaarlijks de meeste voorname dichters aan zich wist te 
binden. Pas met de jaargang 1840, de laatste door Immerzeel geredigeerde jaargang, 
nam de S&G deze positie over.  
 

 
 
  Fig. 21a. Voorname dichters in de literaire almanakken 1819-1830. 

                                                   
1022 Zie noot 439. 
1023 H.H. Klijn, Loots, Nierstrasz en Tollens werkten niet mee aan de NMA voor 1823. Da Costa ontbrak 
eveneens, hij liet weten geen kans te zien een geschikte bijdrage te leveren. Klijn leverde wel een bijdrage 
aan de B&D voor 1823, Loots leverde een bijdrage aan de S&G voor 1823 en Nierstrasz en Tollens 
werkten mee aan zowel de B&D als aan de S&G voor 1823.  
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  Fig. 21b. Voorname dichters in de literaire almanakken 1831-1840. 

 
9.2.2 Bekende dichters 
De figuren 22a en 22b geven vrijwel hetzelfde beeld ten aanzien van de bekende dich-
ters als de figuren 21a en 21b dat geven voor de voorname dichters. Ook hier is de 
BMA de grote concurrent die in de jaargangen 1828-1830 meer bekende dichters aan 
zich wist te verbinden dan de NMA. Maar ook hier is na het verdwijnen van de BMA 
de NMA de almanak die jaar in, jaar uit het grootste aantal bekende dichters publi-
ceerde. 
 

 
Fig. 22a. Bekende dichters in de literaire almanakken 1819-1830. 
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Fig. 22b. Bekende dichters in de literaire almanakken 1831-1840. 
 

9.2.3 Onbekende dichters 
Hierboven gaf ik al aan dat een onbekende dichter geen onbelangrijke dichter hoeft te 
zijn. Jaarlijks kregen de almanakredacteurs werk toegestuurd van dichters die enige tijd 
niet in de publiciteit gestaan hadden maar van wie zij al werk kenden en van wie zij 
nieuw ingestuurd werk geschikt achtten voor publicatie. Onder de toegestuurde ge-
dichten bevond zich echter ook werk van auteurs van wie zij nog nooit gehoord had-
den of van wie zij nog nooit iets gelezen hadden. In 4.2 gaf ik voor de NMA een aan-
tal voorbeelden van deze categorie dichters. 
 

 
  
Fig. 23a. Onbekende dichters in de literaire almanakken 1819-1830. 
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Fig. 23b. Onbekende dichters in de literaire almanakken 1831-1840. 

 
De figuren 23a en 23b laten zien dat er in de NMA veel plaats is geweest voor deze 
beide categorieën dichters. De BMA valt ook hier weer op. In de eerste drie jaren van 
zijn bestaan vonden in deze almanak aanzienlijk meer onbekende dichters een plaats 
voor hun bijdragen. Hier speelt echter ook de onbekendheid van de in de BMA opge-
nomen Zuid-Nederlandse dichters in de Noord-Nederlandse algemeen-culturele tijd-
schriften een rol. In de jaargangen vanaf 1836 is voor de NMA de afnemende bereid-
heid tot medewerking van de voorname en bekende dichters een mogelijke verklaring 
voor het grote aantal onbekende dichters dat een plaatsje wist te bemachtigen in de 
NMA. 
 
9.3 Bepaling van de standmeterrol 
Met behulp van de gegevens over de aantallen en de status van de medewerkers aan de 
literaire almanakken kan vastgesteld worden welke almanak of almanakken een 
standmeterrol vervuld hebben. De almanak die per jaargang het hoogste percentage in 
de algemeen-culturele tijdschriften voorkomende voorname en bekende dichters aan 
zich weet te binden, vervult de standmeterrol het beste.  
 
9.3.1 Voorname dichters 
Uit de figuren 24a en 24b blijkt dat in negentien van de tweeëntwintig jaargangen van 
de literaire almanakken die in de periode 1819-1840 verschijnen de NMA de almanak 
is waaraan door het hoogste percentage voorname dichters een bijdrage werd gele-
verd. Met de jaargangen 1828 en 1829 overtrof de BMA de NMA, met de jaargang 
1840 slaagde de S&G erin het hoogste percentage van de in de algemeen-culturele 
tijdschriften voorkomende voorname dichters te publiceren. 
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Fig. 24a. Percentage voorname dichters in de literaire almanakken 1819-1830. 

 

 
 
Fig. 24b. Percentage voorname dichters in de literaire almanakken 1831-1840. 

 
9.3.2 Bekende dichters 
De cijfers in de figuren 25a en 25b identificeren de NMA als de literaire almanak die 
achttien van de eenentwintig jaargangen het hoogste percentage bekende dichters 
publiceerde. De BMA doorbrak de hegemonie van de NMA in de jaargangen 1828, 
1829 en 1830, maar nadat deze concurrent van het toneel verdwenen was, is voor wat 
het percentage bekende dichters betreft, geen enkele andere literaire almanak in staat 
geweest de NMA van deze positie te verdringen. 
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Fig. 25a. Percentage bekende dichters in de literaire almanakken 1819-1830. 

 
 

 
 
Fig. 25b. Percentage bekende dichters in de literaire almanakken 1831-1840. 

 
9.4 Conclusie 
In de periode 1819-1840 was alleen de BMA in de jaren 1827-1829 een serieuze con-
current van de NMA en in 1840 was het percentage voorname dichters dat aan de 
S&G meewerkte hoger dan dat voor de NMA. Dit waren echter uitzonderingen. Ge-
durende het overgrote deel van de periode 1819-1840 werkte jaarlijks het grootste 
aantal dichters – voornaam en bekend – aan de NMA mee en was de NMA jaar op 
jaar de literaire almanak waarin het hoogste percentage voorname en bekende dichters 
te vinden was. De NMA kan in de jaren 1819-1840 gezien worden als de standmeter 
van de Nederlandse poëzie, als een ‘Tentoonstelling van werken van levende meesters’ 
waarmee ook het tweede deel van mijn vraagstelling bevestigend beantwoord is. 
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Samenvatting 
 
De literaire almanak als standmeter van de Nederlandse poëzie. Gedemonstreerd aan 
de Nederlandsche Muzen-Almanak (1819-1840) 
 
De eerste literaire almanak verscheen in Frankrijk in 1765. Nederlandse navolgingen 
kwamen vanaf 1790 op de markt, al waren er vóór dat jaar ook al almanakken ver-
schenen waarin het aandeel van het literaire bijwerk in omvang was toegenomen. Om 
een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen dergelijke almanakken en de alma-
nakken die vergelijkbaar waren met de Almanach des Muses verfijnde ik de definitie van 
de literaire almanak die sinds de late jaren zeventig van de vorige eeuw gebruikelijk is, 
namelijk “een jaarlijks verschijnende periodiek met literaire bijdragen” tot: “een jaar-
boekje, al dan niet met een kalender, primair bestemd voor de publicatie van niet eer-
der verschenen poëzie en fictioneel proza”. Zo’n almanak was de Nederlandsche Muzen- 
Almanak (NMA). Al vanaf de eerste jaargang voerden de recensenten van de alge-
meen-culturele tijdschriften hem op als de standmeter van de Nederlandse poëzie. 
Daarmee bedoelden zij dat de NMA een representatief beeld zou geven van de con-
temporaine Nederlandse poëzie. In de beeldende kunsten begonnen vanaf 1808 de 
jaarlijkse ‘Tentoonstellingen van werken van levende meesters’. Die waren bedoeld 
om de beste werken van levende kunstenaars aan het publiek te laten zien. De NMA 
kreeg door de recensenten een daarmee vergelijkbare rol toebedeeld. 
 
De voorlopers van de NMA zijn almanakken die in het literaire veld uitsluitend een 
rol spelen als materieel product, zij leverden geen bijdrage aan de symbolische produc-
tie van literatuur. Hun medewerkers zijn anoniem en deze voorlopers kunnen daar-
door geen rol spelen in de statusbepaling van dichters en schrijvers. Slechts zelden 
trekken zij de aandacht van de recensenten in de algemeen-culturele tijdschriften. 
Deze constateringen leidden tot mijn tweeledige vraagstelling:  
– Krijgt de literaire almanak in de loop van de negentiende eeuw een nieuwe rol in het 
literaire veld? 
– Kan binnen het genre van de literaire almanakken de NMA gelden als de belangrijk-
ste standmeter en krijgt hij daarmee de functie van ‘Tentoonstelling van werken van 
levende meesters’?  
Voor de beantwoording van deze vragen beperk ik mij tot de periode 1819-1840, de 
jaren waarin Immerzeel de redactie voerde over de NMA.  
 
In hoofdstuk 1 laat ik zien dat de geschiedschrijvers van de Nederlandse literatuur 
maar weinig belangstelling hebben gehad voor de literaire almanak. Pas aan het eind 
van de twintigste eeuw verschenen er dankzij de oplevende belangstelling voor de 
negentiende eeuw deelstudies waarin enkele individuele almanakken beschreven wer-
den. Inmiddels was een inventarisatie van Nederlandse literaire almanakken ter hand 
genomen waarvoor een tweeledige definitie van het begrip almanak opgesteld was. Op 
basis van deze definitie konden literaire almanakken onderscheiden worden van de 
vele andere almanakken waarin geen al dan niet literair bedoeld bijwerk voorkwam.  
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De eerste literaire almanak, de Franse Almanach des Muses, was vanaf het begin een 
groot succes en vond ook navolging in en buiten Frankrijk. Een overzicht van de 
geschiedenis van deze almanakken geef ik in hoofdstuk 2. Tevens komt in dit hoofd-
stuk de geschiedenis van de voorlopers van de Nederlandse literaire almanak aan de 
orde. Deze voorlopers waren inferieur aan de buitenlandse almanakken. Hun uiterlijke 
vormgeving was weinig aantrekkelijk en voor de koper was niet of nauwelijks te ach-
terhalen wie de auteurs waren van de opgenomen teksten. In de algemeen-culturele 
tijdschriften werden ze niet besproken. Buitenlandse almanakken werden in Neder-
land goed verkocht. Dat stak de Rotterdamse boekhandelaar en uitgever J. Immerzeel 
Jr. Hij kondigde in 1818 plannen aan voor de uitgave van een nieuwe, kwalitatief 
hoogwaardige almanak waaraan voorname dichters zouden meewerken en die op die 
manier de concurrentie kon aangaan met de buitenlandse almanakken.  
 
Hoe Immerzeel te werk ging bij het realiseren van zijn plannen is het onderwerp van 
hoofdstuk 3. Hij had in het prospectus waarin hij zijn plan aankondigde opgesomd 
hoe hij zijn nieuwe almanak zou inrichten. Hij gaf aan van wie hij ten aanzien van de 
verschillende onderdelen van de NMA al medewerking had verkregen. Voor het be-
langrijkste onderdeel van de NMA, de gedichten, had Immerzeel degenen die hij als de 
voornaamste dichters van Nederland beschouwde uitgenodigd. Ruim twintig van hen 
hadden toegezegd een bijdrage te zullen leveren. Kunnen deze dichters inderdaad als 
de voornaamste dichters van Nederland in die periode gezien worden? Om dat te 
kunnen beoordelen moest ik proberen het kwalitatieve oordeel “voornaamste dichter” 
wat meer te objectiveren. Dat heb ik gedaan door de status van de meewerkende dich-
ter kwantitatief vast te stellen. Daarvoor maakte ik een inventarisatie van de dichters 
die in een bepaalde periode actief waren. De inventarisatie heb ik gemaakt met behulp 
van de algemeen-culturele tijdschriften uit de betreffende periode. Ik turfde hoe vaak 
de naam van een dichter daarin voorkwam, waarbij ik zowel het totaal van hun primai-
re bijdragen vastlegde als het aantal keren dat er werk van hen gerecenseerd werd. 
Deze cijfers gebruikte ik om de status van een dichter vast te stellen: kwam hij in een 
bepaalde periode meer dan gemiddeld voor dan noemde ik hem voornaam, bekend 
noemde ik een dichter die minder dan gemiddeld voorkwam. Een dichter die in een 
bepaalde periode niet in de tijdschriften voorkwam kreeg het stempel onbekend opge-
drukt.Vastgesteld kan worden dat Immerzeel zijn prospectustoezeggingen grotendeels 
waargemaakt heeft. 
 
De eerste jaargang van de NMA was een succes en Immerzeel zette de uitgave voort. 
Daarvoor had hij de medewerking van de Nederlandse dichters nodig. Zij zijn het 
onderwerp van hoofdstuk 4. Ik beschrijf daarin op welke manieren een dichter met 
zijn werk in de NMA terecht kon komen. Immerzeel kon ze om een bijdrage vragen 
maar ze konden zich ook zelf aanmelden. Bij de laatste categorie ging het vaak om 
onbekende en debuterende dichters die probeerden een plaatsje voor hun geesteskind 
in de NMA te krijgen. Zij slaagden daar niet altijd in maar van een aantal nam Immer-
zeel wel werk op. In sommige gevallen had die eerste publicatie in de NMA een gun-
stige invloed op hun latere carrière. Een aantal voorname en bekende dichters heeft 
overigens nooit aan de NMA of aan welke literaire almanak dan ook meegewerkt. In 
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vergelijking met de andere literaire almanakken brengt de NMA het er echter goed 
vanaf. Van de 230 in de algemeen-culturele tijdschriften gesignaleerde dichters die in 
de periode 1819-1840 werk in de literaire almanakken publiceerden werkten er 154 
(67%) mee aan de NMA. In de zestien andere literaire almanakken samen waren dat er 
in deze periode 193, inclusief de medewerkers die daarnaast ook in de NMA te vinden 
waren. 
 
Voor het succes van de NMA waren niet alleen de bijdragen van de dichters belang-
rijk. Immerzeel velde in 1818 een hard oordeel over de bestaande literaire almanakken 
die op alle terreinen van inferieure kwaliteit waren. De NMA moest daar verbetering 
in brengen. In hoofdstuk 5 beschrijf ik hoe Immerzeel daarbij te werk ging. Tal van 
aspecten vereisten zijn zorg waarbij vooral de plaatjes en de dichterportretten de aan-
dacht trokken. Immerzeel was naast boekhandelaar en uitgever tevens kunsthandelaar 
en betrok een groot deel van de plaatjes voor de NMA van contemporaine kunste-
naars. De portretten waren een jaarlijkse bron van zorg, niet alleen was er soms ru-
moer over de keuze van de te portretteren of geportretteerde dichters maar ook de 
gelijkenis van de portretten zorgde soms voor het nodige commentaar. Andere aspec-
ten komen in dit hoofdstuk eveneens aan de orde, de verschillende uitvoeringen waar-
in de NMA leverbaar was maar ook het overige bijwerk zoals de muziekstukjes, de 
facsimile’s van dichterhandschriften en de levensberichten van overleden dichters.  
 
Immerzeel wilde met de uitgave van de NMA laten zien dat een Nederlandse almanak 
niet onder hoefde te doen voor de fraai verzorgde buitenlandse almanakken. Dat was 
natuurlijk niet zijn enige motief, hij wilde er ook geld mee verdienen. Hoofdstuk 6 is 
gewijd aan de financiële kant van de NMA. Er is nauwelijks materiaal overgebleven 
dat een goed inzicht geeft in de jaarlijkse productiekosten en de opbrengsten. Wel 
duidelijk is dat de uitgave van de NMA voor Immerzeel winstgevend is geweest. De 
NMA was handelswaar, als jaarboekje waarvoor de koper naar de boekhandel ging en 
als fondsartikel waarvoor ook andere uitgevers belangstelling konden hebben. Met de 
verschillende aan de smaak van de kopers aangepaste uitvoeringen behaalde Immer-
zeel jaarlijks een flinke winst. Desondanks heeft hij tot twee keer toe geprobeerd de 
NMA onderhands te verkopen voordat hij de NMA tegelijk met de rest van zijn fonds 
in veiling bracht. Ook toen werd de NMA niet verkocht en pas enkele jaren later 
slaagde Immerzeel erin een koper te vinden. Deze koper zette de uitgave voort maar 
hield niet als Immerzeel de voorraad oude jaargangen aan. Ze werden al snel door een 
derde partij verramsjt. In dit hoofdstuk komt ook – hoewel hierover evenmin financi-
ele gegevens bekend zijn – het hergebruik van almanakbijdragen aan de orde. Immer-
zeel kon hierover beschikken omdat hij in vele gevallen de eigenaar van de kopijrech-
ten was. Na het vervallen van de rechten kwamen enkele almanakbijdragen in meer 
recente bloemlezingen terecht, hun aantal nam in de loop der jaren sterk af.  
Na het overlijden van Immerzeel leverde de NMA nog geld op voor de erven. Bij de 
veiling van zijn bibliotheek kon bijna twintig procent van de totale opbrengst worden 
toegeschreven aan handschriften, tekeningen en bijzondere exemplaren van de NMA.  
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De NMA ging de concurrentie aan met een aantal al langer bestaande literaire alma-
nakken maar kreeg als succesvolle almanak ook te maken met concurrenten die nieuw 
op de markt kwamen. In hoofdstuk 7 worden de in de periode 1819-1840 concurre-
rende almanakken vergeleken op uiterlijk, samenstelling van de inhoud en prijsstelling. 
Deze aspecten speelden een rol bij de aankoopbeslissing: elk jaar kon de almanak-
koper uit ten minste vier literaire almanakken kiezen.  
 
Uitspraken over de standmeterrol van de NMA komen aan de orde in hoofdstuk 8. 
Hoewel het woord standmeter maar een enkele keer voorkomt in de almanakbespre-
kingen in de algemeen-culturele tijdschriften werd de NMA in tegenstelling tot de 
andere literaire almanakken frequent aangesproken op een veronderstelde standmeter-
rol. Daarbij werd vooral gerefereerd aan het aantal en de kwaliteit van de meewerken-
de dichters, inhoudelijke aspecten kwamen nauwelijks aan de orde. De recensenten 
hadden hoge verwachtingen, maar stelden toch vaak teleurgesteld vast dat de NMA er 
niet voldoende in slaagde om een representatief beeld van de contemporaine Neder-
landse poëzie te geven. Wel werd er geconstateerd dat gedurende het redacteurschap 
van Immerzeel iedere dichter van betekenis wel een keer een bijdrage aan de NMA 
geleverd had.  
   In dit hoofdstuk beantwoord ik het eerste deel van mijn vraagstelling: krijgt de lite-
raire almanak in de loop van de negentiende eeuw een nieuwe rol in het literaire veld? 
Ik stel vast dat medewerking aan een almanak bijdraagt tot de vorming van de reputa-
tie van een auteur. Wanneer recensenten een literaire almanak zien als een standmeter 
van de contemporaine poëzie onderstreept dit de rol van de literaire almanak bij de 
symbolische productie van literatuur: de status van de almanakmedewerkers is het 
belangrijkste criterium voor de standmeterbepaling. Het eerste deel van mijn vraag-
stelling is hiermee bevestigend beantwoord. 
 
Het antwoord op het tweede deel van mijn vraagstelling is te vinden in hoofdstuk 9. 
Daarin heb ik onderzocht in hoeverre de uitspraken van de recensenten cijfermatig 
onderbouwd kunnen worden. Per jaar en per almanak heb ik bekeken hoeveel voor-
name en bekende dichters aan de NMA en zijn concurrenten meewerkten en hoe 
groot het percentage onbekende dichters was dat per jaar aan een almanaktitel mee-
werkte. Aan de NMA werkte in de periode 1819-1840 de meeste dichters mee en het 
percentage voorname en bekende dichters was, op een enkele jaargang na, hoger dan 
in enige andere literaire almanak. De NMA kan op grond van deze cijfers inderdaad 
gezien worden als de almanak die de standmeterrol in de periode 1819-1840 het best 
heeft vervuld waarmee hem de functie van ‘Tentoonstelling van werken van levende 
meesters’ kan worden toegekend. 
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Summary 
 
The literary almanac as indicator of the state of Dutch poetry. Demonstrated on the  
Nederlandsche Muzen-Almanak (1819-1840) 
 
The first literary almanac was published in France in 1765. Dutch imitations became 
available from 1790, although almanacs in which literary contributions played an in-
creasing role had appeared earlier. In order to make a clear distinction between such 
almanacs and those that were comparable to the Almanach des Muses, I refined the def-
inition of the literary almanac that is common since the late seventies of the last centu-
ry, namely, ‘a periodical published annually with literary contributions’ to: ‘a yearbook, 
with or without a calendar, primarily intended for the publication of previously un-
published poetry and fictional prose’. 
One such publication was the Nederlandsche Muzen Almanak (NMA) which from its 
first year was regarded as the indicator of Dutch poetry by reviewers of the general 
cultural periodicals. By this they meant that the NMA gave a representative picture of 
contemporary Dutch poetry. From 1808 the visual arts were represented by the annual 
'Exhibitions of Living Masters’, which were intended to show the best works of living 
artists to the public. The NMA was assigned a similar role by reviewers. 
 
The precursors of the NMA almanacs were exclusively involved in the literary field as 
a material product, they did not contribute to the symbolic production of literature. 
Their authors being anonymous, these precursors therefore played no role in deter-
mining the status of poets and writers. Only rarely did they attract the attention of the 
critics in the general cultural magazines. These observations led to my twofold ques-
tion: 
– Did the literary almanac acquire a new role in that field, in the course of the  
nineteenth century? 
– Can the NMA be regarded as the most important  indicator of the state of Dutch 
poetry within the genre of literary almanacs and did it attain the function of the ‘Exhi-
bition of Works of Living Masters’? 
In answering these questions, I limit myself to the period 1819-1840, the years in 
which Johannes Immerzeel Jr. was editor of the NMA. 
 
In Chapter 1 I describe the lack of regard that historians of Dutch literature had in the 
literary almanac.  Only at the end of the twentieth century some individual almanacs 
were described, thanks to the revival of interest in nineteenth century literary studies. 
Meanwhile, a survey of Dutch literary almanacs was undertaken for which a two-fold 
definition of the term was drawn up. Based on this definition, literary almanacs could 
be distinguished from those without literary contributions. 
 
The first literary almanac, the French ‘Almanach des Muses’, was from the start a great 
success and was copied in France and abroad. In Chapter 2  I’ll give an overview of 
the history of these almanacs, as well as a history of the forerunners of their Dutch 
literary counterparts. These precursors were inferior to those abroad, with an outward 
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design which was unappealing, and the readers had difficulty in discerning the authors 
of the texts included. They were not discussed in the general-cultural magazines.  For-
eign almanacs sold well in the Netherlands. In order to compete with such foreign 
journals the indignant Rotterdam bookseller and publisher J. Immerzeel Jr. announced 
plans in 1818 for a new, high-quality almanac in which distinguished poets would 
cooperate. 
 
How Immerzeel proceeded to realize his plans is the subject of chapter 3. The pro-
spectus in which he announced his plan formulated the blueprint for his new almanac. 
He indicated from whom he had obtained cooperation regarding the various sections 
of the NMA. Immerzeel had invited those he considered the leading Dutch poets of 
the day. He had the agreement of more than twenty of them to contribute, but could 
they be regarded as the principal poets of the Netherlands at that time? To assess this 
I have tried to objectify the qualitative judgment 'primary poet’  by establishing the 
status of those cooperating poets more quantitatively. I made an inventory of the 
poets who were active in a given period by using the general cultural magazines of the 
day. I checked how often the names of the poets had occurred, both from their total 
initial contributions and the number of times that their work had been reviewed. 
These figures I used to determine the status of a poet: if his name came up above 
average he was "primary", whereas a poet whose name occurred less than average: 
"known", and one who did not appear in the magazines I regarded as "unknown". It 
can be concluded that Immerzeel had largely fulfilled the prospectuses commitments. 
 
The first edition of the NMA was successful and Immerzeel continued to publish, but 
he needed the cooperation of the Dutch poets. They are the subject of chapter 4, in 
which I  describe the ways poets could enter their work for publication. Immerzeel 
would either ask them for a contribution or they would offer their work themselves. 
The latter category were often unknown poets trying to introduce their work in the 
NMA. Not all succeeded  but in some cases Immerzeel accepted their work. Some-
times these first publications had a favorable impact on their future career. Some 
prominent  poets never contributed to the NMA or any other literary almanac, never-
theless the NMA compared well with other literary almanacs.  Of the 230 poets identi-
fied, who published in the general cultural periodicals from 1819 to 1840, over two 
thirds (154) participated in the NMA. In the sixteen other literary almanacs of that 
period that number was 193, including those who were also to be found in the NMA. 
 
The success of the NMA rested not only on the contributions of the major poets. In 
1818 Immerzeel handed out a harsh judgment on the existing literary almanacs which 
he regarded in every way of inferior quality. The NMA would bring about improve-
ments. In Chapter 5, I describe how Immerzeel proceeded. Numerous aspects came 
under his scrutiny, for instance, the use of portraits of the poets which attracted par-
ticular attention. As well as being bookseller and publisher Immerzeel was also an art 
dealer and commissioned contemporary artists to produce images for the NMA. The 
portraits were an annual source of comment, both in the likeness and choice of the 
poets portrayed. Other aspects in this chapter discuss the different editions in which 
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the NMA was available but also other contributions as music pieces, the facsimiles of 
poets’ manuscripts and obituaries of since deceased poets. 
Immerzeel wanted to demonstrate with the publication of the NMA that a Dutch 
edition could compete with the beautifully presented foreign almanacs. That was not 
his only motive, he also wanted to earn money with it. Chapter 6 deals with the finan-
cial side of the NMA. There is hardly any residual material that gives a good insight 
into the annual production and yields. However, it is clear that the publication of the 
NMA was profitable for Immerzeel. The NMA was a product, a yearbook for which 
the buyer went to the bookstore, and a publication in which other publishers would be 
interested. The different editions appealed to the varying tastes of the buyers and de-
livered Immerzeel a hefty annual profit. Nevertheless, he had twice tried to sell the 
NMA privately before he brought the NMA to auction, together with the rest of his 
holdings. Even then the NMA was not sold until some years later, when Immerzeel 
managed to find a buyer. This buyer continued to publish the NMA, but did not 
maintain the stock of outdated volumes, as Immerzeel did. They were soon bought up 
and sold cheap by a third party. Chapter 6 also discusses the reuse of almanac contri-
butions, although again no financial data are available. Immerzeel could do this be-
cause he was often the copyright holder. After the expiry of the rights several almanac 
contributions appeared in more recent anthologies, although their numbers declined 
in the passing years. 
After the death of Immerzeel, his heirs still profited from the NMA. When his library 
was auctioned, almost twenty percent of the total revenue was attributable to manu-
scripts, drawings and unique examples of the NMA. 
The NMA was competing with a number of long-standing literary journals, but as a 
successful almanac faced new competitors as well. In chapter 7 the competitive alma-
nacs in the period 1819-1840 are compared in appearance, composition of the content 
and pricing. These issues played a role in the purchase decision: each year the potential 
buyer had a choice of at least four literary almanacs. 
Statements about the indicator role (‘standmeterrol’) of the NMA are discussed in 
chapter 8. Although the word  ‘standmeter’ only occurs occasionally in the almanac 
discussions, in the general cultural periodicals the NMA was, unlike other literary al-
manacs, frequently addressed as to its supposed indicator role. This mainly referred to 
the number and quality of the participating poets whereas substantive issues were 
barely discussed. The reviewers had high expectations, but indicated their disappoint-
ment that the NMA failed sufficiently to give a representative picture of contemporary 
Dutch poetry. However, they acknowledged that during Immerzeels editorship every 
poet of significance had contributed. 
In this chapter I will answer the first part of my question: does the literary almanac 
achieve a new role in the literary field in the course of the nineteenth century? I note 
that participation in an almanac contributes to the formation of the authors reputa-
tion. When critics see a literary almanac as a indicator of contemporary poetry, this 
emphasizes the role of the literary almanac in the symbolic production of literature: 
the status of the almanacs contributors determines its indicator status. The answer to 
first part of my question is therefore affirmative. 
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The answer to the second part of my question is to be found in Chapter 9. In this 
chapter I investigated to what extent the statements of the reviewers can be statistical-
ly underpinned. I sought out for each year how many prominent and well-known 
poets cooperated with the NMA and its competitors, and how large the percentage of 
unknown poets was that contributed annually to an almanac title. Between 1819-1840  
the percentage of principal and well-known poets who contributed to the NMA was 
in general higher than in any other literary almanac. On the basis of these figures, the 
NMA indeed can be looked upon as fulfilling the indicator role for this period and 
deserving the title of ‘Exhibition of Works of Living Masters’. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 Uitnodigingsbrief van J. Immerzeel Jr. aan de dichters die uitverkoren waren een bijdrage 
aan de NMA te leveren.1024 
 
      ROTTERDAM 3 Januarij 1818 
 
  Het is te bevreemden, dat ons Land, hetwelk zoo vele uitmuntende 
talenten in Dicht-, Teeken- en Graveerkunde bezit, en in hetwelk zoo vele schoonuit-
gevoerde werken van tijd tot tijd te voorschijn komen, tot hiertoe nog zoo verre ten 
achteren is, zoo wel wat den inhoud als de typographische uitvoering aangaat, in zijne 
p r a c h t - of  g e s c he n k- A l m a n a k k e n. 
 Wat wij tot hiertoe van dien aard hebben zien verschijnen; wat er in te lezen 
is; hoe papier, drukletter, platen en bindsel er in ’t algemeen uitzien, is U bekend. 
 Tevens is U bewust, dat in Duitschland en Frankrijk dergelijke jaarwerkjes 
uitkomen, die even geestig geschreven, als in allen opzigten fraai uitgevoerd zijn. 
 Het kan dus geene verwondering wekken, dat men in ons Land zulk een ver-
bazend getal Hoogduitsche en Fransche Almanakken ziet circuleren, waarvan wij de 
schoonheid bewonderen ten kosten van het Geld, dat onze naburen, tot onze schade, 
toegeworpen wordt. 
 Het is mij dan voorgekomen meer dan tijd te zijn, te beproeven of er in ons 
Land, in onze eigene taal niet een Jaarboekje ware uit te geven, waarvan de inhoud 
even belangrijk, de platen even fraai uitgevoerd, papier en letter even schoon en het 
bindsel even net en sierlijk waren als van de fraaiste Duitsche en Fransche Almanak-
ken. 
 Ik wenschte derhalve uit te geven, te beginnen met 1819, een 
 
    NEDERLANDSCHE 
 

M U Z E N - A L M A N A K 
 
zamengesteld uit Gedichten van onze voornaamste Poëten, en versierd, behalve met 
een fraai titelvignet, met zes platen, als, drie naar Schilderijen uit het Koninklijk 
Kunstkabinet, en drie, waarvan de onderwerpen genomen zijn uit de te ontvangen 
Dichtstukjes; allen met de meeste zorg te graveren door onze beste Kunstplaat-
snijders. 
 Bovendien meen ik een Vaderlandsch Gezang, of eene Romance, voor den 
zang met accompagnement voor de piano, te doen componeren. 
 Voor den druk wilde ik eene nieuwe letter, voor papier allerbest velin doen 
nemen. 
 In één woord, ik wil moeite noch kosten sparen, om dit Jaarboekje belangrijk 
en fraai voor den dag te doen komen. 

                                                   
1024 Circulaire van Immerzeel met toevoeging door H.Tollens Cz. aan C. Loots. KB 72D57, Brieven aan 
Loots, nr. 92. 
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 Op de openingen, die ik van dit mijn ontwerp aan enkele van onze gedis-
tingueerdste Dichters deed, heb ik de voldoening mogen hebben, dat zij niet slechts 
mijn voornemen toegejuicht, maar ook mij hunne bijdragen beloofd hebben. Onder 
deze zal ik alleen noemen den Heer TOLLENS, die zelfs, ten mijnen verzoeke, zich 
wel wil belasten, als inwoner der stad, waar de uitgave geschiedt, daarover het oog te 
laten gaan. 
 De directie over de platen vleije ik mij, dat de uitnemende Haagsche Kunst-
schilder PIENEMAN, op mijne invitatie, wel zal willen op zich nemen; terwijl ik niet 
twijfele of de verdienstelijke Componist WILMS zal zich wel met het vervaardigen der 
muziek willen belasten. 
 Het zal er nu voornamelijk op aankomen, dat ik van de zijde onzer beste 
Dichteren de mij onontbeerlijke medewerking ondervinde, zonder welke ik buiten 
staat zoude zijn mijn oogmerk te volvoeren. 
 Ik neem alzoo beleefdelijk de Vrijheid UEd. bij dezen uit te noodigen en te 
verzoeken, mij hierin door uwe verdienstelijke bijdragen behulpzaam te wezen, en mij 
die, zoo mogelijk, vóór 1 April aanstaande te willen doen toekomen. 
 Vooraf echter zou het mij hoogst aangenaam zijn, met eenig gunstig ant-
woord, kon het zijn binnen 8 of 10 dagen, vereerd te mogen worden, ten einde mijne 
maatregelen daarnaar te kunnen nemen. Dit eischt daarom te meer spoed, dewijl ik 
voornemens ben door middel van een P r o s p e c t u s mijn oogmerk te doen kennen 
en eene inteekening te openen, om daarnaar de oplage enz. te kunnen regelen. Gelukt 
dit naar wensch, zoo als ik zeker geloof, dan is mijn oogmerk om bij de gemelde pla-
ten nog te voegen een afbeeldsel van een’ onzer voornaamste Dichters, en zulks van 
jaar tot jaar voortzettende, alzoo eene Gallerij onzer bekwaamste mannen in dit vak te 
vormen. 
 Ik verzoek U de verzekering aan te nemen van mijne ongeveinsde Hoogach-
ting, en mij te gelooven,  
 
                     UEd. dienstw. Dienaar.  
  
 
Bijlage 2 Tekst van het boekhandelsprospectus voor de NMA 
 

PROSPECTUS. 
  Zonderling is het zeker, dat ons Land, hetwelk in zoo vele vakken van Wetenschap, 
Kunst en Smaak uitmunt boven, of met andere Landen gelijk staat, zoo aanmerkelijk 
ver ten achteren is in zijne PRACHT- of GESCHENK ALMANAKKEN, zoo wel 
wat de belangrijkheid en verscheidenheid van den inhoud der zelve, als de netheid, 
sierlijkheid en smaak van derzelver uitvoering zoo in- als uitwendig aangaat. 
  Jaren lang hadden wij A l m a n a k k e n wier inhoud in 't algemeen weinig strookte 
met den staat onzer dicht- en letterkunde, en veeleer een parodie daarvan scheen; en 
welker armzalige uitvoering aan dien kreupelen inhoud in allen deelen waardiglijk be-
antwoordde. 
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  In de laatste jaren deden wij wel eene schrede voorwaarts, dank hebbe vooral de 
loffelijke arbeid van onzen bekwamen W e s t e r m a n, maar wij bleven steeds op ver-
ren afstand achter onze naburen. 
  Niet vreemd dan, dat onze Landgenooten, die het voordeel hadden van de Fransche 
en Hoogduitsche Talen magtig te zijn, bij voorkeuze zich aanschaften A l m a n a k k e 
n, in die talen gedrukt, en dus den Vreemdelingen ten besten gaven sommen van be-
lang, die, hadden wij zelven een daarmede wedijverend nationaal voortbrengsel van 
dien aard bezeten, zeer zeker binnen onze grenzen gebleven en genoten zouden zijn 
geworden door zoo ontelbare handen, als daaraan te pas komen. 
  De beperkte cirkel, binnen welken de Nederlandsche lettervruchten omloopen, laat 
niet toe, dat wij prachtuitgaven bezitten van zoo vele uitmuntende werken in prosa en 
poesij, als vroeger en later in onze taal geschreven zijn. In dit opzigt dus kunnen wij 
met geene mogelijkheid in wedstrijd treden met de Franschen en Duitschers, en 
evenmin met onze Overzeesche naburen. En waarlijk men moet het aan de vrij alge-
meene leeslust en de onbekrompen zucht voor nationale voortbrengselen toeschrij-
ven, dat men nu en dan nog kostbare uitgaven van Nederduitsche werken mag zien 
verschijnen. 
  De beperktheid echter van den omloop onzer taal kan geene reden zijn, dat wij niet 
een jaarboekje bezitten, hetwelk in allen opzigten met die van andere volken gelijk sta, 
en zelfs, althans wat den inhoud belangt, die overtreffe. 
  Wij bezitten toch oorspronkelijke Dichters, die de besten onder de vreemden niet 
behoeven te wijken; wij mogen roem dragen op uitmuntende meesters in de Teeken- 
en Graveerkunde, wij hebben Papierfabrieken, waarvan de voortbrengselen geheel de 
wereld door gewild zijn; en indien onze Lettergieterijen en Drukkerijen niet mogen 
gelijk staan met die der Didots en Bodonis, bewijzen echter de van tijd tot tijd alhier 
uitkomende boekwerken, dat deze tak van nationale industrie, wel verre van verwaar-
loosd te worden, integendeel zeer bloeijende is, en zeker onder een langer genot van 
vrede steeds meerder bloei verkrijgen zal. 
  De ondergeteekende, Boek- en Kunsthandelaar te Rotterdam, heeft derhalve het 
ontwerp gevormd om, te beginnen met den jare 1819, uit te geven een jaarboekje, 
onder den titel van 

NEDERLANDSCHE  
M U Z E N - A L M A N A K. 

 Tot bereiking van zijn oogmerk, heeft hij de voornaamste Dichters van ons Land 
uitgenoodigd om hem hierin de behulpzame hand te bieden, met zoo gelukkig gevolg, 
dat hij op werkdadige medehulp rekenen mag van de Heeren:  
 
 BILDERDIJK.               (Mr. Wm.) LOOTS.      (C.)  
 BILDERDIJK.               (Mevrouw)  LULOFS.      (Mr. B. H.) 
 BORGER.           (E.A.)   MESSCHERT.       (WM.) 
 BRINK.                          (JAN TEN) NIERSTRASZ, Jr.  (J. L.) 
 DA COSTA.                 (J.)   RIETBERG.       (L.) 
 FEITH.    (Mr. R.) SCHENK.      (A. C.) 
 HALL.         (Mr. M.C. VAN)  SCHOUTEN.      (JAN) 
 IMMERZEEL, Jr.  (J.)   SIMONS.      (A.) 
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 KLIJN.      (H.H.)   SPANDAW.      (Mr. A.H.) 
 KLIJN, Bz.    (B.)   TOLLENS, Cz.      (H.) 
 KRUYFF,   (Mr. J. DE)  WARNSINCK, Bz. (WM. HK) 
 LOGHEM.    (H. VAN)  WISELIUS,      (Mr. S. IPZ.) 
 
wordende van nog enkele andere Heeren verdienstelijke bydragen te gemoet gezien. 
Terwijl de Heer T o l l e n s; op des ondergeteekendes verzoek; zich meer bijzonder wel 
heeft willen belasten om, als woonachtig in de plaats waar de uitgave geschiedt, daar-
over het oog te laten gaan. 
  En hiermede dus het voornaamste bezwaar opgeruimd zijnde, heeft de ondergeteek-
ende verder de aandacht gevestigd op de platen, die het werkje zouden behooren te 
versieren, en gemeend, dat het getal derzelve zich zou kunnen bepalen tot zes stuks, 
behalve het titelvignet. Hij heeft derhalve besloten om drie der platen, met gemeen 
overleg, te kiezen uit onderwerpen der dichtstukken, en de drie anderen te doen ver-
vaardigen naar Vaderlandsche meesterstukken uit het Koninklijk Kunstkabinet. 
  Met het beleid over dit gedeelte van het werkje heeft zich wel willen belasten de 
voortreffelijke Kunstschilder, de Heer J. W. P i e n e m a n, Mede-Directeur van de 
Vorstelijke Kunstgallerij in ‘s Gravenhage. 
  Tot het graveren der platen zullen verzocht worden onze bekwaamste Kunstgra-
veurs, die buiten twijfel in dit geval geheel hun talent zullen te kosten leggen, om niet 
over de vergelijking met buitenlandsche kunstprodukten te behoeven te blozen. 
  De bekwame Componist, de heer J. W. W i l m s, Lid van 't Koninklijk Nederlandsch 
Instituut, heeft gaarne op zich genomen om voor eenig Vaderlandsch Gedicht of eene 
romance uit den bundel, Zangmuziek zamen te stellen, met accompagnement voor de 
Piano. 
  Terwijl de Ridder O d e v a e r e, Schilder van Z.M. den Koning en ijverig voorstander 
der Nederlandsche Letterkunde, aan dit werk wel deel heeft willen nemen door het 
vervaardigen eener teekening voor een der gedichten. 
  Allen de exemplaren zullen op inlandsch velin papier, met eene nieuwe letter ge-
drukt, en zeer net in onderscheiden banden gebonden of gekartonneerd worden. 
  Daar tot de uitvoering van dit ontwerp een aanzienlijk kapitaal wordt vereischt, en 
het uit hoofde der nieuwheid van deze onderneming niet wel te berekenen is tot welk 
getal exemplaren het debiet van dit werkje zich zou kunnen bepalen, (dat toch tot het 
regelen der oplage noodzakelijk is,) moet de ondergeteekende zijne toevlugt nemen tot 
het openen eener Inteekening. En deze is hem bovendien voorgekomen van evenveel 
belang te zijn voor zijne Landgenooten, als voor hem: voor hen, omdat zij dan door het 
doen aanteekenen van hunne bestellingen, zekerheid bekomen van het werkje op zijn' 
tijd, en - naar keuze gebonden, te zullen verkrijgen; en voor hem, dat hij dan het dubbeld 
nadeel misgaat, van of te weinig of te veel exemplaren te hebben doen drukken 
  Vindt deze onderneming, uit vaderlandsliefde, uit achting en zucht voor letter- en 
kunstverdienste de vereischte aanmoediging; wordt dezelve door onze Schoone Sekse, 
zoo bevoegd om werk van smaak te waarderen, zoo fier op nationale talenten, in be-
scherming genomen, en slaagt alzoo deze inteekening naar verwachting, dan is het 
voornemen van den ondergeteekenden om boven en behalve al het voorschrevene, dit 
jaarboekje nog te versieren met het Afbeeldsel van een onzer voornaamste Dichteren. 
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  De prijs, tot welke deze A L M A N A K den Inteekenaren zal berekend worden, is 
als volgt: 
  In karton met een fraaijen geplaatdr: omslag  ƒ 3:10: ― 
  - rood of groen maroquin . . . . . . . . . . . . . . .. ,,  5: 10: ― 
  - do. of     dito        en do. koker……,,      7: ―: ― 
  - satijn. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,,  6: ―: ― 
  - do. en dito koker………………………  ,  7: 10: ―  
  Er wordt niets vooruit betaald, en de inteekening is niet verbindend voor volgende 
jaren. 
  Behalve bij den Uitgever zelven, liggen Inteekenlijsten gereed bij alle de voornaamste 
Boekhandelaren. De Heeren Postmeesters op plaatsen, alwaar geene Boekhandelaren 
gevonden worden, gelieven zoo goed te zijn zich met het aannemen van bestellingen 
te belasten en die aan den uitgever te doen toekomen; zullende hunEd. op eerste aan-
vrage daartoe inteekenlijsten gezonden worden. 
  De inteekening is open tot den laatsten Maart dezes jaars. 
  Aan later bestellingen is men niet zeker te zullen kunnen voldoen. 
 
R O T T E R D A M,    J. I M M E R Z E E L, Junior.  
1 February 1818.          
 
(Bron: UBA-BC, Collectie Cahais, Deel H, nr. 54) 

 
 
Bijlage 3 In de Nederlandsche Muzen-Almanak debuterende dichters   
     
- Debuterende dichters die eenmalig aan de NMA meewerkten 
 
Arntzenius, D.J.A.  1837 
Bell, C.J. van.   1823 
Brouwer, A.   1824 
Charante, N.A. van  1836 
Gallé, F.J.   1821 
Gielen, W.C. van  1839 
Hoop Scheffer, J.G. de  1837 
Irhoven van Dam  1838 
Karsten, J.A.   1825 
Kasteele, J.C. van de  1821 
Langereis, A.   1827 
Lejeune, J.C.W.   1832 
Lelijveld, Th. B. van  1826 
Lugt, I.J.   1840 

Munnich, S.   1838 
Nolet de Brauwere  
   van Steeland   1840 
Oostvelt, N. van den  1828 
Oudemans, A.C.  1824 
Pot, J. van der   1826 
Ravenstein, G.   1838 
Rijpma, K.J.   1834 
Schippers-Kleyn, A.G.  1833 
Smeer Jr., F.   1824 
Swaving, H.J.   1837 
Vlielander van den Bergh 1828 
Wissel Tz, J. van der  1836 

 
 
- Dichters die meer dan één keer aan de NMA meewerkten 
 
Arntzenius, P.N.  1831 Bergh, E.J. van den  1833 
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Bosscha, J   1819 
Georges, E.F.   1839 
Graadt Jonckers, R.H.  1832 
Lespinasse, A.F.H. de  1838 

Nepveu, L.J.   1834 
Schepers, W.   1836 
Walré, W. van   1827 

 
- Dichters die niet alleen aan de NMA maar ook aan andere literaire almanakken 
meewerkten 
 
Berkhout, A.M.   1833 
Broek, L. van den  1825 
Bruggencate Hz, G. ten  1826 
Duval Slothouwer, G.C.* 1825 
Eeden, J.A. van   1829 
Gebhard, J.H.   1836 
Gisius Nanning, F.P.  1822 
Harderwijk Rzn, J. van  1821 
Hasebroek, J.P.   1833 

Hilman, J.   1830 
Jong Gtz, A. de   1823 
Jong, Arn. de   1823 
Kerkhoven, T.J. *  1820 
Nagel, G.H.   1829 
Oosterwijk Bruijn, J. van  1819 
Storm van 's Gravesande, N.J.  1819 
Wal, J. de   1836 
Zeggelen, W.J. van  1838 

 
* debuteerden in hetzelfde jaar ook in een andere literaire almanak  
 
Bijlage 4 Voorname dichters die niet aan literaire almanakken meewerkten 
(De cijfers achter de namen geven aan hoe vaak van deze dichters poëzie is gerecenseerd en/of gepubliceerd in de 
algemeen-culturele tijdschriften 1819-1840. Een voorname dichter komt 7 keer of meer voor), een bekende dichter 1 
tot 6 keer). 

 
Abbink, J.J.    22 
Bloemen, H.     7 
Boerman, E.A.     7 
Brandt Maas, G.     8 
Büser, J.T.   12 
Camper, P.   12 
Crans, P.     7 
Deenik, A.     7 
Elst Jr., A. van der  15 
Greeven, K.H.     8 
Idema, W.R.   53 
Krieger, L.J.     8 

Laurentius, H.W.    9 
Maarseveen, G. van   11 
Meurs, G.G. van   7 
Oosten van Staveren, G.L. van  9 
Oudkerk Pool, S.P.   12 
Outhuijs, G.    13 
Penon, J.     7 
Perk, J.C.     7 
Schuurman, L.N.   7 
Senden, G.H. van   7 
Timme, G.    14 
Tydeman, B.F.     7 

 
Bijlage 5 Voorname dichters die niet aan de NMA maar wel aan andere almanakken meewerkten 
(De cijfers achter de namen geven aan hoe vaak van deze dichters poëzie is gerecenseerd en/of gepubliceerd in de 
algemeen-culturele tijdschriften 1819-1840. Een voorname dichter komt 7 keer of meer voor) 

 
Andriessen, P.J.   14 
Barbaz, A.L.   13 
Beeloo, A.   14 
Beverwijk, J.M. van  10 
Boer, F. de    9 

Bosson, P.J. de   13 
Calisch, E.M.    12 
Decker Zimmerman, J.  15 
Harting, T.   17 
Hoet Jz, C. ten   20 
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Klopman Lemmers, J.J.G. 19 
Kloppert, A.     8 
Kraan, W.    16 
Looijen, Cornelis  50 
Poort, van der         7 
Roorda van Eysinga, P.P.  21 
Schaap, J.J.      9 

Schalk, J. van der   10 
Stafford, A.     7 
Thouars, G.A.C.W. de            137 
Vastrik, W. van    7 
Wap, J.J.F.    27 
Wijsman, F.    21 
Zutphen, A. van    18 

 
Bijlage 6 Dichters van wie een portret is opgenomen in de NMA 
 
Beets, N.   1838 
Bilderdijk, Mr. W.  1820 
Borger, E.A.   1822 
Boxman, Mr. Abraham  1828 
Brink, Mr. Jan ten  1837 
Clercq, Willem de  1830 
Dam van Isselt, E.W. van 1838 
Feith, Mr. R.   1819 
Gravenweert, Mr. J. van 's 1829 
Hall, Mr. M.C. van  1827 
Harderwijk Rzn, J. van  1840 
Hasebroek, J.P.   1839 
Hoop Jr., A. van der  1832 
Immerzeel Jr., J.   1834 
Kinker, Mr. J.   1825 
Klijn Bz., B   1826 
Klijn, Hendrik Harmen  1824 
Lennep, J. van   1832 

Loots, C.          1821 
Meijer Jr., Hendrik         1829 
Nierstrasz Jr., J.L.         1828 
Oosterwyk Bruyn, Jb van        1833 
Pellecom, A.N. van          1835 
Robidé van der Aa         1833 
Schenk, Adrianus Cornelis 1824 
Sifflé, Mr. A.F.   1836 
Someren, R.H. van   1834 
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Warnsinck Bz., W.H.  1831 
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Bendorp, J.C.    1820-1827, 1829, 1836 (18) 
Breuhaus de Groot, F,  1832 
Breukelaar Jr., H.  1835 
Cate, H.G. ten   1834 
Craeijvanger, R.   1835-1839 (10) 
Eekhout, J.J.   1833 
Florimont, C.F.B. de  1835 
Gautherot, P.C.*  1821 
Haanen, G.G.   1829-1830, 1833, 1835, 1837 (6) 
Haanen, R.A.   1835 
Heideloff, Ns.   1819 (4) 
Hoevenaar, W.   1836 
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Kruseman, C.   1840 
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Michaëlis, G.J.   1831 
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Nuyen Bz., W.J.J.  1831, 1834 (3) 
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Schelfhout, A.   1825-1826, 1828-1831, 1837-1838 (10) 
Schmetterling, E.  1827 
Schmetterling, J.F.  1828 
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Schotel, J.C.   1819, 1823-1825, 1827-1829, 1839 (10) 
Schreiner, J.G.*   1840 
Sluyter, D.J.   1839 
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Verschuur, W.   1833, 1839 (2) 
Versteegh, M.   1835 
Vinkeles Rz., A.   1826 
Waldorp, A.   1836 
Zeelander, A.L.   1840 
 
- niet geïdentificeerd  1820, 1822, 1824, 1834 (4) 
 
* = deze schilders of tekenaars hebben niet geëxposeerd op Tentoonstellingen van werken van Levende 
Meesters. Pierre Claude Gautherot (1769-1825) was een Fransman, Jean Baptiste Madou (1796-1877) was 
een Belg, Johann Georg Schreiner (1801-1859  ) was een Duitser. 

 
- oude meesters 
Cignani, C.   1819 
Dijk, Phil. van   1819 
Dou, G.   1840 
Dujardin, K.   1820 
Maas, Nicolaas   1830 
Meijer, H.   1832 
Metzu, Gabriël   1832 
Ostade, A. van   1830 
Schalken, G.   1820 
Steen, Jan   1819, 1826, 1839 (3) 
Terburg, G.   1820 
Uchtervelt, J.   1831 
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Brink, C. ten  1829 
Craeyvanger, K.A. 1840 
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Faul, G.C.  1830 
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Hütter, S.L.  1822 
Mühlenfeldt  1821 

Oudijk van Putten, J. 1837 
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Wilms, J.W.   1819 

 
Bijlage 9 Facsimile’s in de NMA 
 
Bilderdijk, K.W.  1831 
Bilderdijk, W.  1829 
Feith, R.  1825 (2x) 
Hall, M.C. van  1832 
Kinker, Johs  1831 
Klijn, H.H.  1833 
Lennep, J. van  1840 

Loots, Cornelis   1830 
Spandaw   1833 
Staring, A.C.W.   1833 
Tollens Cz, H.   1830 
Walré, J. van   1834 
Wiselius, S.I.Z.   1832 
 

 
Bijlage 10 Levensberichten in de NMA 
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Borger, E.A.  1820 
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Loots, C   1834 
Nierstrasz Jr., J.L.  1828 
Pruimers, J.C.   1822 
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Verveer, Jan   1830 
Walré, J. van   1837 

 
Bijlage 11.1 Dichters van wie poëzie is gerecenseerd en/of gepubliceerd in de algemeen-culturele tijd-
schriften 1819-1840  Alfabetisch geordend 
(Een voorname dichter komt 7 keer of meer voor, een bekende dichter 1 tot 6 keer). 

 
Aa, A.J. van der   5 
Abbink, J.J.             22 
Abbring, H.J.   5 
Abcouw, C.J. van  1 
Adama van Scheltema, K.S. 1 

Adèr, F.B.   2 
Adriaan, M.   4 
Alderwereld, A.G. van  2 
Alphen, H. van   5 
Alphen, J.W. van  6 
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Bange, J.F.   1 
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Bax, D.    2 
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Beer Poortugael, D.J. den          14 
Beer Poortugael, J.C.C. den 1 
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Beke, D. van   2 
Bellamy, J.   2 
Benedictus van Embden, J. 1 
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Berg, G.A. van den  2 
Bergh, L.Ph.C. van den  6 
Bergh, S.J. van den            21 
Berkum, H. van   3 
Berman, J.             11 
Bertram, J.T.   5 
Best, P.    1 
Beusekom, E.T. van  3 
Beverwijk, J.M. van            10 
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Bilderdijk, K.W.               37 
Bilderdijk, W.            118 
Blieck, F.J.   1 
Bloemen, H.   7 
Boddaert Junior, P.  1 
Boer, F. de   9 
Boerman, E.A.   7 
Bogaers, A.   3 
Bogaerts, C.J.   1 
Boonders, M.   1 
Boot, C.H.B.   2 
Boot, J.C.   1 

Booy, M.P.   1 
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Borger, E.A.   6 
Borger, P.A.   5 
Born, Z.   4 
Borneman, N.   3 
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Bosscha, P.   1 
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Bouman, K.H.   4 
Bouten, K.   2 
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Braam, J.N.   1 
Braccander, A.   2 
Brahé, J.J.   1 
Brand van Cabauw, J.  5 
Brandt Maas, G.   8 
Breet, J. de   7 
Bresser, J.W.   1 
Brester Az, J.   8 
Brillenburg, G.C.  1 
Brink, B. ten   1 
Brink, J. ten   9 
Brinkman, G.J.   3 
Broedelet jr, D.   2 
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Broekhuizen, G.H.  1 
Broens, A.H.   3 
Bronckhorst, G. van  1 
Brouwer, J.   1 
Bruggemans, M.J.  2 
Bruggencate Hz, G. ten            10 
Buddingh, S.A.   1 
Burg, J. van der   1 
Burlage, Mr. J.H.  3 
Busch, H.   1 
Büser, J.Th             12 
Bussingh, J.W.   1 
Bussink, J.W.   1 
Calisch, E.M.             12 
Calkoen, geb. van Ingen,  
   A.E.A. van   2 
Campbell genaamd Kumpel,  
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Campen, W.C. van  1 
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Carillon, B.C.   5 
Carras, H.W.   1 
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Christemeijer, J.B.  9 
Clemens, C.H.   3 
Clercq, W. de   1 
Cleve, J.C.   2 
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Conrad, F.W.   2 
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Crans, P.   7 
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Daane, J.   2 
Dalhuis, P.   1 
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Dam van Isselt, E.W. van          22 
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Decker Zimmerman, J.            15 
Deenik, A.   7 
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Dieperink, T.H.M.  1 
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Dijkhoff, J.H.   1 
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Donkersloot, N.B.  1 
Doornaert, A.J.   2 
Doornik, J.G.   1 
Dorissen, J.   1 
Doijer Tz, A.   1 
Doijer Aszn, H.   2 
Doijer, J.   3 
Dozy, A.H.   1 
Dresselhuys, H.C.  5 
Droevalk, J.   1 
Drost, A.   4 
Droz Valk, J.J.   1 
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Duisdeiker, J.H.   1 
Dusseau, P.J.V.   5 
Duval Slothouwer, G.C.  2 
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Duyse, P. van   6 
Dyker, W.J.   1 
Ebeling, Joh.   2 
Eeden, J.A. van   1 
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Eichstorff, P.F.L. von  2 
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Embden, D.G. van  1 
Engelen, A.W.                        36 
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Erkelens Cooke, W.  1 
Ernst Kroon, L.   1 
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Gallé, P.H.   5 
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Ghert, mr. P.G. van  1 
Giebert, M.   3 
Gisius Nanning, F.P.            13 
Gleuns Jr, W.   5 
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Gollenstede, R.J.  1 
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