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VIII 

'VERCIERDE H I S T O R I E N ' : 

EEN VERKENNING NAAR DE 

COMMERCIËLE LEESBIBLIOTHEKEN 

IN DE REPUBLIEK 

IN DE A C H T T I E N D E EEUW 



Werd bekend gemaekt dat binnen deze s tad Amsterdam is gearriveert, een Indiaense Prins en een dito Princes, dewelke ge
vangen zyn in een bataille ten Zuyden van Carolina in de Westindien, de Prins is genaemt lila Cadego, zynde een zoons 
zoon van Tamenon, Koning van Florida, de Princes haer naem is Toche Hoga, dogter van Ogalamy Hoctegge, Koning van 
Yschachtaliggi; en zyn te zien op de Fluweleburgwal, by de Lombert. 

AC 1720,109. 
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Een nieuwe verschijning in de boekenwereld van de 
achttiende eeuw was de commerciële leesbibliotheek, 
waar men tegen betaling van contributie of een 
bepaald bedrag per deel, boeken en tijdschriften kon 
lenen of ter plaatse lezen. Deze leesbibliotheken wer
den door boekverkopers opgezet en geëxploiteerd. In 
1974 startten De Blauw en Van Hout een onderzoek 
naar de achttiende-eeuwse leesbibliotheken in de 
Republiek en gingen op zoek naar overgeleverde 
catalogi. Hun speurtocht leverde voor de achttiende 
eeuw zes catalogi met later daarop verschenen vervol
gen op.1 Twee van deze catalogi stammen van leesbi
bliotheken van rond het midden van de achttiende 
eeuw. Het betreft de leesbibliotheek van R.J. Noord
beek uit Leeuwarden, waarvan een catalogus uit 1754 
bewaard is, en die van Hendrik Scheurleer Fz en Pieter 
Gerard van Balen in Den Haag, waarvan zij een catalo
gus uit 1757 hadden achterhaald. Van jongere datum 
was de catalogus van de leesbibliotheek van Hendrik 
Bakhuyzen in Den Haag uit 1777- De vierde catalogus 
werd in 1791 uitgegeven door Gerrit Bakhuyzen, de 
zoon van Hendrik. In dit geval ging het om een en de
zelfde leesbibliotheek want Gerrit zette, nadat zijn 
vader zich in 1790 deels uit de boekhandel had terug-

1 De Blauw & Van Hout, 'De 18e eeuwse leesbibliotheekcata-
logie', p.110-113, nrs.i t/m 6. 
2 Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, p.11. 
3 De Blau w en Van Hout, 'De 18e eeuwse leesbibl iotheekcata-
logie', p.114. De advertentie was verschenen in GC 1779,6. 
4 De Blauw en Van Hout.'De 18e eeuwse leesbibliotheekcata-
logie', p.114. De advertentie was verschenen in de RC 1804,13 
mrc. 
5 Voor de jaren van werkzaamheid van Jacobus Bronkhorst 
geeft Gruys & De Wolf, Thesaurus, 1768-1800. 
6 Jäger, 'Leihbibliotheken, Lesegesellschaft und Buchmarkt 
im 18. und 19. Jahrhundert", P.Z46.Jäger &Schönert,'Die Leih
bibliothek als literarische Institution im 18. und 19. Jahrhun
dert*. Jäger, Martino & Wittmann (Hrsg.), Die Leihbibliothek der 
Goethezeit. Exemplarische Kataloge zwischen 1790 und 1830, p.477-
51s; P-478: tot nu (1977) toe zijn er 150 catalogi gevonden. 
Ligocki, 'Anfänge der Leihbibliothek in der Zeit der Aufklä
rung*. Martino, Die deutsche Leihbibliothek; idem, 'Die deutsche 
Leihbibliothek und ihr Publikum'.Zieookdebespreking van 
Minino,DicdeutscheLeihbibliothek, door Luger, 'Een gewichtig 
boeket*. Sieges, Die Bedeutung der Leihbibliothekfür die Lesekultur 
in Hessen-Kassel 1733-1866; idem, Lesen in Marburg 1758-1848. Eine 
Studie zur Bedeutung von Lesegesellschaften und Leihbibliotheken. 
Graf, Buch- und Lesekultur in der Residenzstadt Braunschweig, 
p.157-180. 

7 Volgens Popkin, 'Print culture in the Netherlands on the 
eve of the Revolution', p.281-282, telde Nederland in 1810-1812 
49 leesbibliotheken. 
8 Buijnsters.Spectatorialegeschriften, p.33-34. 
9 Raven, 'From promotion to proscription: arrangements 
for readingand eighteenth-century libraries', p.178. 

getrokken, de leesbibliotheek onder zijn naam voort.2 

Voor de late jaren van de achttiende eeuw vonden De 
Blauw en Van Hout nog een catalogus van de leesbi
bliotheek van Johannes Jacobus Beets in Haarlem uit 
1797 en een van Jan van Guliks 'Publieke bibliotheek' 
in Amsterdam, verschenen in hetzelfde jaar. Een toe
vallig aangetroffen advertentie zette hen bovendien 
op het spoor van de Nederduitsche leesbibliotheek 
van de Amsterdamse boekverkoper Gerrit Bom, die 
in 1779 een catalogus liet verschijnen.3 In 1804 werd 
de nagelaten leesbibliotheek van de Rotterdamse 
boekverkoper Jacobus Bronkhorst in zijn geheel te 
koop aangeboden.4 Het is heel goed mogelijk dat 
deze bibliotheek reeds in de achttiende eeuw haar 
deuren voor het publiek had geopend.5 

Dit resultaat van zes, mogelijk zeven, leesbiblio
theken staat in schril contrast tot met name de bevin
dingen in Duitsland, waar vanaf het midden van de 
achttiende eeuw het aantal leesbibliotheken steeds 
talrijker werd met een groeispurt vanaf de jaren ze
ventig.6 Omstreeks 1800 beschikte vrijwel elke stad 
in Duitsland over een of meerdere commerciële lees
bibliotheken, waarvan bovendien een haast overwel
digende hoeveelheid catalogi bewaard is gebleven. In 
die omvang kwam het fenomeen van de leesbiblio
theek in de Noordelijke Nederlanden niet voor, maar 
het aantal leesbibliotheken was zeker beduidend gro
ter dan dit aantal bekende catalogi doet vermoeden.7 

De Blauw en Van Hout waren op zoek naar de cata
logi van leesbibliotheken omdat zij die beschouwden 
als belangrijke bronnen voor het inzicht in de 
boekconsumptie, met name voor de verspreiding van 
triviaalliteratuur. Gezien deze onderzoeksvraag is 
het niet verwonderlijk dat bij het geringe aantal 
bewaard gebleven catalogi de belangstelling van de 
onderzoekers verflauwde. Vanuit het gezichtspunt 
van de boekdistributie is de leesbibliotheek natuurlijk 
interessant omdat via deze instellingen teksten het 
publiek op een nieuwe manier konden bereiken. In 
de technieken van de boekproductie veranderde wei
nig in de achttiende eeuw, maar inhoudelijk traden 
wel belangrijke veranderingen op. Er ontstonden niet 
alleen andere literaire interesses en lectuuurbehoef-
ten, in het bijzonder het lezen ter ontspanning kwam 
onweerstaanbaar op, met als specifieke vorm de ro
man.8 De commerciële leesbibliotheek is een ver
nieuwing in de boekdistributie die hand in hand 
ging met de veranderingen in de smaak en de wensen 
van het publiek.9 Deze instellingen worden dan ook 
beschouwd als een bewijs dat er lezers waren die meer 
boeken en tijdschriften wilden lezen dan zij konden 
of wilden aanschaffen. Een boekverkoper die met 
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enige kans op succes een leesbibliotheek wilde exploi

teren moest terdege rekening houden met de smaak 

en de voorkeuren van zijn klanten. De verbreiding 

van de leesbibliotheken wordt meer nog dan de op

komst van de particuliere leesgezelschappen, gezien 

als een indicatie van veranderingen in het leesgedrag, 

in het bijzonder van de uitbreiding van het lezen voor 

verstrooiing.10 

Dit hoofdstuk bevat enige resultaten van een onder
zoek naar de verbreiding van leesbibliotheken in de 
Republiek in de achttiende eeuw, waarvoor voorna
melijk advertenties in kranten werden gebruikt.11 

Leesbibliotheekhouders adverteerden regelmatig voor 
de catalogi en nieuwe supplementen van hun'publie-
ke bibliotheken'. Daarnaast zijn ook enige leesbibli
otheken opgenomen die in de secundaire literatuur 
worden besproken of die bij toeval werden gevonden. 
Het hier geschetste overzicht maakt geen aanspraak 
op volledigheid, maar laat wel zien dat de leesbiblio
theek hier in de jaren zestig wortel schoot. Wat het 
boekenbezit betreft geven advertenties natuurlijk 
veel minder informatie dan catalogi, maar toch valt 
uit de advertentieteksten het een en ander af te leiden 
betreffende het aanbod. Zelfs kan daaruit worden 
opgemaakt dat er sprake was van een zekere differen
tiatie. 

HET ONTSTAAN VAN DE LEESBIBLIOTHEEK: 

ACHTERGRONDEN 

De bakermat van de commerciële leesbibliotheek lag 
in Engeland in de jaren twintig van de achttiende 
eeuw.12 De snelle verspreiding van dit nieuwe biblio
theektype in Engeland vanaf de jaren veertig van de 
achttiende eeuw was voor Raven aanleiding om zijn 
in 1996 verschenen artikel over de 'arrangements 
for reading and eighteenth-century libraries', aan te 
vangen met de boute verklaring 'There was a library 
revolution in eighteenth-century England'.13 Vanaf 
ongeveer 1740 groeide in Engeland het aantal grote 
leesbibliotheken en contemporaine schattingen van 
omstreeks 1800 komen uit op een totaal van ongeveer 
1000 voor geheel Engeland.14 In de tweede helft van 
de achttiende eeuw verschenen ook in Duitsland, 
Frankrijk en de Republiek commerciële leesbiblio
theken.15 De leesbibliotheken ontwikkelden zich uit 
de gewoonte van sommige boekhandelaren om boe
ken en kranten tegen betaling uit te lenen. Voorbeel
den daarvan zijn voor Engeland al uit de jaren zestig 
van de zeventiende eeuw bekend en ook in Duitsland 
werden in de zeventiende eeuw boeken verhuurd.16 

In het begin van de achttiende eeuw adverteerden 

Engelse boekverkopers voor romans en toneelstuk

ken, die zij tegen betaling te leen aanboden. Dergelij

ke vroege voorbeelden zijn voor de Republiek niet 

bekend. Op 15 juli 1707 werd te Amsterdam een obli

gatie gepasseerd van Jan van der Deyster, aan zijn 

'meuije' Catryna van der Deyster, weduwe van de 

Leidse boekverkoper Jochem Poereep, ten behoeve 

van een lijfrente van 40 gulden 's jaars.17 Jan van der 

Deyster had de lijfrente betaald door haar 'leesboec-

ken' en boekwinkel over te nemen. Mogelijk ging het 

bij deze 'leesboecken' om boeken die zij tegen 

betaling uitleende, maar het kan ook een andere 

benaming voor bijvoorbeeld schoolboeken zijn. 

In elk geval moet het verhuren van kranten in de 

Republiek heel gewoon zijn geweest in de boekhan-

10 Engelsing, Der Burger als heser, p.223, 245-247; idem, Anal
phabetentum und Lektüre, p.56; idem, 'Die Perioden der Leser
geschichte in der Neuzeit', p.122-123; 132; 144-145. 
11 Leydse Courant 1720; 1725 t/m 1735,1740-1741; 1745 t/m 1770. 
Van de Amsterdamsche Courant zijn de jaargangen 1720, 1730, 
1740,1750 t/m 1753,1760 t/m 1763 en 1770 onderzocht. Nico 
Kool heeft voor zijn onderzoek naar de Amsterdamse boek
verkoper Steven van Esveldt, de jaargangen 1735 t/m 1749, 
1754 t/m 1759,1764 t/m 1769 en 1771 t/m 1776 van de Amster
damsche Courant onderzocht en daarbij tevens advertenties 
voor leesbibliotheken verzameld, waarvoor ik hem zeer erken
telijk ben. Dank ook aan Arianne Baggerman die alle adver
tenties die in de Rotterdamsche Courant in de jaargangen 1770 
tot en met 1790 voorkwamen, heeft aangereikt. 

ïz Kaufman, Libraries and their users, p.188-209. Hamlyn, 
'Eighteenth-century circulating libraries in England'. Man-
ley, 'London circulating library catalogues of the 1740s'. 
»3 Raven, 'From promotion to proscription: arrangements 
for reading and eighteenth-century libraries', p.i75-
14 Kaufman, Libraries and their users, p.191-192. Kelly, Public 
libraries in Great Britain before 1850, p.143-151. Manley, 'London 
circulating library catalogues of the 1740's'. 
15 Voor Duitsland: zie de literatuur genoemd in n.6. In 
Frankrijk is nog weinig onderzoek gedaan naar dit type biblio
theek: Pailhès, 'En marge des bibliothèques: l'apparition des 
cabinets de lecture'; Benhamou, 'The reading trade in pre-
revolutionary France'; idem, 'The reading trade in Lyon: 
Cellier's cabinet de lecture'. Braud, 'La diffusion des diction
naires au siècle des Lumières: les cabinets de lecture (1764-
1789)'; Chartier & Roche, 'Les pratiques urbaines de l'imprimé', 
p.414-415. Ook in de Scandinavische landen was dir type 
bibliotheken bekend: Björkman, 'Circulating libraries in late 
eighteenth-century Stockholm'. 

16 Francis Kirkman in Londen bood in 1661 na de voorstelling 
van Websters and Rowley's comedy The Thracian Wonder het 
publiek aan 'If any Gentlemen repair to my House, aforesaid, 
they may be furnished with all manner of English, or French 
Hisrories, Romances, or Poetry, which are ro be sold, or read 
for reasonable considerations'. De weduwe Page, 'at the An
chor and Mariner near London Bridge', adverteerde in 1674 



Het onstaan van de leesbibliotheek: achtergronden 235 

del. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de nota die de Haagse 
boekverkoopster, de weduwe van de Haagse boekver
koper Charles Le Vier, in 1742 indiende in het faillisse
ment van een zekere Du Liz. Deze was haar ondere 
andere een bedrag schuldig 'Voor het lezen van 
vijf differenten nederduytsche couranten'.18 Toen de 
Staten van Holland in 1749 te kennen gaven een be
lasting te willen heffen op periodiek verschijnende 
publicaties, protesteerde het Leidse boekverkopers-
gilde met kracht tegen de voorgenomen maatregel.19 

De hoofdlieden van het gilde vreesden dat door deze 
belastingmaatregel 'het laten lezen van Nouvelles' 
weer belangrijk zou toenemen, ten koste van het de
biet. Het protest haalde weinig uit en met ingang van 
14 maart 1750 werd de Ordonnantie, na dewelke in den 

Lande van Holland en West-vriesland... sal geheven werden 

'All sorts of Histories to buy, or let out to be read by the week' 
{Kc\\y,PubliclibrariesinCreatBritainbeforei8so,p.i43-i^4).H^m-
lyn, 'Eighteenth-century circulating libraries in England', 
p.197. Jäger & Schönert, 'Die Leihbibliothek als literarische 
Institution im 18. und 19. Jahrhundert, p.8. Martino, 'Die 
deutsche Leihbibliothek und ihr Publikum', p.2-4. 
17 GAL NA 1316, nr.153. (Met dank aan Paul Hoftijzer die mij 
op deze acte attent maakte). Jan van der Deyster werd op 14 
mei 1708 ingeschreven als vrijmeester boekverkoper in Leiden 
(GAL Gilden 83A, fo.U3v). Zie ook: Van Eeghen, De Amsterdamse 
boekhandel, dl.3, p.99. 
18 Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, p.240. 
19 GAL, gilden 61, fo.82-84v, d.d. 1 nov. 1749. 
20 Sautijn Kluit, 'Belasting op de nieuwspapieren (1674-
1869)', p.11. 
21 Sautijn Kluit, 'Belasting op de nieuwspapieren (1674-
i869)',p.n,art.6;p.i6. 
12 Sautijn Kluit,' Hollandsche en Fransche Utrechtse Couran
ten', p. 128. 
23 Het archief van de firma Van Cleef wordt bewaard in het 
Museum van het Boek in Den Haag. De gegevens zijn ont
leend aan de twee bewaard gebleven kladboeken: dl.i (9 juni 
1739 t/m 16 februari 1763); dl.2 (17 februari 1763 t/m 20 septem-
beri773). 
24 Vergelijk: Jäger & Schönert, 'Die Leihbibliothek als litera
rische Institution im 18. und 19. Jahrhundert', p.9, waar gewe
zen wordt op door boekverkopers georganiseerde leescirkels 
voor periodieken. Zie ook: Fussel, 'Leihbibliotheken und Lese
institute in der Universitätsstadt Göttingen', p.231-232: ai in 
1735 exploiteerde de uit Nederland afkomstige boekverkoper 
Abraham VandenHoeck in Göttingen een omvangrijke lees-
cirkel voor het lezen van kranten en tijdschriften, waar ook 
buitenlandse tijdschriften en kranten circuleerden. 

25 Buijnsters.'J.J. Björnstahl's bezoek aan Nederlandse boek-
verzamelaars in 1774/1775', P-74- La Fite was tevens redacteur 
van het tijdschrift Bibliothèque des sciences et beaux-arts en ver
zorgde vele boekbesprekingen. 
26 Wittmann, 'Soziale und ökonomische Voraussetzungen 
des Buch- und Verlagwesens in der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts', p.24. 

den Impost op de soo inlandsche als uitheemsche daarby ge

melde gedrukte papieren ... van kracht. In artikel 6 werd 
bepaald dat 'alle diegeene die iets van buiten ontfan-
gen om te debiteeren, verhuuren of verkoopen ...', 
konden volstaan met het eenmaal per week aan de be
lastinggaarder opgeven van datgene wat zij die week 
hadden binnengekregen en waarover de impost ver
schuldigd was.20 Omdat de administratie van met 
name de verkoop van kranten in de praktijk onhaal
baar bleek, werd in 1751 een akkoord gesloten waarin 
bepaald werd welk bedrag een ui tgever van een perio
diek per jaar moest betalen aan impost, in feite dus 
een afkoopsom.21 De Rotterdamse boekverkoper 
Nicolaas Smithof moest volgens dit akkoord elke drie 
maanden twee gulden betalen 'voor het debiteren of 
verhuren van de Uttegtsche Courant'. In dit accoord 
komt Pieter van Kemenaar voor als verhuurder van de 
Keulsche Courant; hij moest betalen naar gelang van 
het aantal verhuurde exemplaren. Een ander voor
beeld waaruit blijkt hoe gangbaar het verhuren kran
ten was, stamt uit 1773. In dat jaar weigerde de uitge
ver van de Hollandse Utrechtsche Courant deze aan 
boekverkopers te leveren, omdat 'die ze tot hun eigen 
voordeel bij de ingezetenen' lieten lezen.22 

Bij de Haagse boekverkoper Pieter van Cleef (1739-
1776), kon men behalve kranten ook boeken tegen 
betaling lenen, zoals blijkt uit zijn boekhouding.23 

Van Cleef had vaste klanten voor het lezen van 
bepaalde kranten, die daarvoor jaarlijks een zeker be
drag betaalden.24 Zo noteerde hij op 31 december 
1762 voor dominee L'Honoré: 'voor 't leezen van de 
Amsterdamsche Fransche Courant in 't jaar f. 5.-'. La 
Fite (waarschijnlijk Jean-Daniel La Fite, Waals predi
kant in Den Haag) kocht veel boeken maar daarnaasr 
leende hij ook regelmatig werken.25 Op 26 februari 
1760 was hij vier stuivers schuldig 'voor het lezen van 
4 Boeken', en op 14 maart werd er één gulden en veer
tien stuivers op zijn rekening genoteetd 'voor het 
lezen van 24 volumes'. Op 27 maart 1763 was hij 'voor 
't lezen van 8 boeken', acht stuivers debet. Voor meest
al een stuiver per boek of deel kon men dus bij Van 
Cleef ook boeken 'huren'. 

Deze gewoonte van boekverkopers om kranten, 
tijdschriften en boeken te vethuren, maakt het vaak 
moeilijk om de overgang van occassionele nevenacti
viteit naar een intrinsieke afdeling in een boekwinkel 
vast te stellen. De Duitse onderzoeker Wittmann 
weet te vertellen dat in sommige gevallen het gehele 
assortiment kon worden gelezen tegen betaling van 
een vast bedrag per week of per maand.26 Vele, vooral 
kleinere boekverkopers, tweedehandsboekhandela-
ren en boekbinders hadden de gewoonte om boeken 
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tegen betaling uit te lenen. Toen de Nijmeegse boek-
vetkoper Herman Bronsting in 1790 failliet ging, 
bleek zijn 'boedeltje' te bestaan uit enige meubels en 
enige boeken 'die dezelve laat lezen en welken hij, van 
tijd tot tijd verkoopt'.27 Deze vorm van boekdistribu-
tie onttrekt zich vrijwel geheel aan de waarneming 
van de onderzoeker, tenzij er - zoals in het geval van 
Van Cleef- een administratie bewaard is gebleven. 

Boekverkopers stonden niet onverdeeld enthou
siast tegenover de introductie van de leesbibliotheek. 
Van tenminste twee steden in de Republiek is bekend 
dat het boekverkopersgilde de vestiging van een lees
bibliotheek in de achttiende eeuw met succes heeft 
kunnen tegenhouden. De Leidse boekverkoper Jacob 
Murray wilde in 1772 een F ranse leesbibliotheek ope
nen waar men tegen een jaarlijkse contributie van 
twaalf gulden boeken zou kunnen lenen.28 Murray 
had zich nog maar net zelfstandig gevestigd.29 Van 
de weduwe van de in 1770 overleden Leidse boekver
koper Pierre Henri Jacqueau,30 had hij diens nagela
ten boeken gekocht.31 Jacqueau had een aanzienlijk 
fonds en assortiment van allerlei boeken, waaronder 
vele Franstalige uitgaven. Waarschijnlijk hoopte 
Murray munt te slaan uit een deel van deze collectie 
door haar onder te brengen in een leesbibliotheek. 

Murray's plannen ontlokten een fel protest van de 
Leidse boekverkopers.32 Niet alleen waren zij bang 
dat niemand meer een Frans boek zou willen kopen, 
maar ook vreesden zij dat hierdoor de animo om op 
veilingen te kopen aanzienlijk zou teruglopen. Bo
vendien, als men Murray een Franse leesbibliotheek 
zou toestaan, wat belette dan anderen om een Neder-
duitsche of een Latijnse bibliotheek op te zetten? De 
hoofdlieden van het gilde gaven de heren regenten 
bovendien in overweging 

of het niet een gemakkelijke geleegenheid en Open veld 
geeft om onderde naam van boeken te leezen te geven, aan 
Jongelieden verderfelijke boeken, die voor al in 't fransch 
geschreeven werden, in de hand te stoppen en dus het 
quaadzaad verder voort te zetten, 't geen voor al in [een] 
Academie Sud behoort zoveel mogelijk is al gelegenheid 
toe diend benomen te werden.33 

Welke argumenten bij het stadsbestuur de doorslag 
hebben gegeven is niet bekend, maar het gilde kreeg 
haar zin en Murray's bibliotheek werd verboden. 
Misschien had hij zelfs de catalogus al gedrukt; er is 
namelijk een catalogus van Murray's fonds en maga
zijnvoorraad bekend met op de titelpagina het jaartal 
1773. Hierin ontbreken de drie eerste pagina's die 
waarschijnlijk een 'avis du libraire' of iets dergelijks 

hebben bevat en het is niet ondenkbaar dat in deze 
eerste pagina's het gebruik van de bibliotheek werd 
toegelicht. In dat geval was deze catalogus oorspon-
keiijk bedoeld geweest voor de leesbibliotheek en 
heeft Murray na het verbod de titelpagina en het 
voorwoord verwijderd en vervolgens een nieuw ti
telblad laten drukken.34 In vervolg op de actie van 
Murray werd in de nieuwe ordonnantie van het boek
verkopersgilde uit 1775 zelfs een algemeen verbod op 
het inrichten van leesbibliotheken opgenomen.35 

Dat betekende dat tot de algemene opheffing van de 
gilden in 1798, Leiden van een commerciële leesbi
bliotheek verstoken bleef. 

De tweede stad waar het boekverkopersgilde de 
vestiging van een leesbibliotheek had weten tegen te 
houden, was Utrecht. Daar had de boekverkoper Jo-

27 Overgenomen uit: Beghcyn & Peters, Cheprint te Nymegcn, 
p.84. Zie over het verband tussen de handel in antiquarische 
boeken en leesbibliotheken in Duitsland: Graf, Buch- und 
Lesekultur in der Residenzstad Braunschweig, p.156-160. Barber, 
'Pendred abroad', heeft op p.313-325, een Engelse vertaling 
opgenomen van het lemma over de boekhandel uit de Oecono-
mische Encyclopaedic uit 1776, door J.G. Krünitz, die (p.314) 
eveneens verband legt tussen handelaars in gebonden boeken, 
de'Antiquarii' en het tegen betalinglaten lezen van boeken. 

28 GAL Gilden 112 (geen foliëring): het protest van het Leidse 
boekverkopersgilde, art.i. 
29 Op 13 febr. 1772 diende notaris Jan van Ingenegen namens 
Jacob Murray, een verzoek in om te worden toegelaten tot her 
gilde (GAL SA 11,131, fo.286). De beschikking van het gerecht 
d.d 15 febr. 1772, luidde gunstig (GAL Gilden 92). Hij werd op 2 
mrt. 1772 ingeschreven als vrijmeester boekverkoper (GAL 
Gilden 83A, f.36v). Hoewel hij een Leidenaar was, had Murray 
zich niet zonder meer hier kunnen vestigen omdat hij slechts 
een deel van zijn leertijd in Leiden had doorgebracht. In 1766 
was hij bij zijn oom Jan Verbeek als leerling begonnen, maar 
toen deze in 1768 ziek werd en de boeknegotie quitteerde, kon 
Jacob in Leiden niemand vinden die hem wilde opnemen als 
leerling. Hij heeft toen driejaar in een gerenommeerde boek
winkel in Amsterdam gewerkt en is vervolgens teruggekeerd 
naar Leiden waar hij nog zes maanden in de winkel van Elie 
Luzac heeft gediend. 

30 Jacqueau werd op 6 mei 1765 ingeschreven als vrijmeester 
boekverkoper (GAL Gilden 83 A, fo.3iv). 
3» GAL SA 11,131, Gerechtsdagboeken, fo.286. 
32 GAL Gilden 112 (geen foliëring). GAL SA II, Notuulboek 
burgemeesters AA, fo.ii3v, d.d. 9 nov. 1772. 
33 G AL Gilden 112 (geen foliëring), art. 5. 
34 Catalogue de livres François, qui se trouvent à Leide chez Jacques 
Murray; tous de ses propres impressions, que d'assortiments & ceux 
dont il a nombre. Leiden: Jacob Murray, 1773 (BSC, cat.946, mf 
1607). Deze catalogus bevat onder meer veel 'Histoires', waar
onder romans. Murray was al sinds 2 mrt. 1772 ingeschreven 
als boekverkoper (GAL Gilden 83A, f.36v) maar bij vluchtige 
beschouwing bleken er in deze catalogus geen uitgaven van 
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hannes van Schoonhoven in 1769 een leesbibliotheek 
geopend, maar hij had die op bevel van de burge
meesters eind november 1769 moeten sluiten.35 De 
burgemeesters gaven geen argumenten voor deze 
beslissing maar de Utrechtse magistraat was tot haar 
uitspraak gekomen na een protestactie van deUtrecht-
se boekverkopers. Het Leidse boekverkopersgilde 
memoreerde in haar protest tegen Murray's leesbi
bliotheek in 1772, aan het request van de Utrechtse 
gildebroeders.37 

DE LEESBIBLIOTHEEK VAN HENDRIK 
SCHEURLEER, DEN HAAG I75O-I763 

De oudste leesbibliotheek in de Republiek - voor zo

ver tot nu toe bekend - werd in 1750 opgericht door 

hem te ontdekken. 
35 GAL Gilden, 63, Ordonnantie op het gilde der boekverkoopeis, 
1775, art. 10. 
36 Grosheide, Monna & Pcsch, Vier eeuwen Universiteitsbiblio
theek Utrecht, p.121-122 en n.5,6 en 7. 
37 GAL Gilden 112, (geen folié'ring), art. 6. 
38 Janssens-Knorsch, 'Commerce or culture?'; idem, 'A re
markable collection of English books in the Netherlands'. 
39 Janssens-Knorsch, 'Commerce or culture?', p.152-153. 
40 Janssens-Knorsch, 'Commerce or culture?', p. 155-156. 
41 Het enige bekende exemplaai van de catalogus uit 1751 (Bi
bliothèque Nationale, Parijs Q.9253) bestaat uit vier caralogi, 
achtereenvolgens van de Latijnse, de Franse, de Engelse en de 
Nederduitse boeken. Zie Hendrik Scheurleer Fz, Catalogus 
insignium, 1751 (Bijlage iv: Catalogi van leesbibliotheken). 
Janssens-Knorsch, 'Commerce or culrure?', p.156 en n.10, ver
onderstelde in 1991 dat de Franse en Engelse catalogi in dit 
exemplaar in feite de in 1750 vetschenen catalogi waren. In 
haar artikel 'A remarkable collection of English books in the 
Netherlands', p.291, uit 1993, blijkt zij alle vier de catalogi in 
1751 te dateren. Terecht, zoals onder andere blijkt uit in 1751 
verschenen titels die in beide catalogi voorkomen. 

42 Hendrik Scheurleer Fz, Catalogus insignium et in quavisfere 
facultate exquisitissimorum tibrorum, qui venduntur & locantur, 
1751. Het deel met de Nederlands tal ige werken heeft een eigen 
titelblad Catalogus van Nederduytsche boeken, dewelke gekogten ge-
leent kunnen worden volgens de conditien hiernavolgende, [1751] (zie 
voor beide catalogi: Bijlage iv: Caralogi van leesbibliotheken). 
43 Janssens-Knorsch, 'A remarkable collection of English 
books', p.291. 
44 Janssens-Knorsch.'Commerce or culture?', p.160. 
45 Janssens-Knorsch, 'A remarkable collection of English 
books', p.291. 
46 Catalogue des livres français, Avertissement, arr.15. 
47 Zie n.42. Deze gewoonte bestond ook in Duitsland: 
Schepp, 'Nürnbergs Lesegesellschaften an der Wende vom 18. 
zum 19. Jahrhundert", p.111; Sirges,DieBedeutungderLeihbibIiot-
hekfiir die Lesekultur in Hessen-Kassel 1753-1866, p.58. 

de boekverkoper Hendrik Scheurleer Fz in Den Haag. 
De geschiedenis van deze bibliotheek is beschreven 
door Janssens-Knorsch.38 Scheurleers bibliotheek 
kan dienen als model om de gegevens die over andere 
leesbiblotheken gevonden worden, te vetgelijken. 
Janssens-Knorsch maakt aannemelijk dat Scheurleer 
- die regelmatige contacten met Engeland onder
hield - geïnspireerd was door Engelse voorbeelden.39 

Blijkens advertenties in de 's Gravenhaegse Courant 

bood hij de lezers in 1750 Franse en Engelse boeken 
aan, waarvan de catalogi vanaf 16 oktober voor het 
publiek beschikbaar zouden zij n.40 Van deze catalogi 
van de Ftanse en Engelse boeken verscheen in 1751 
een nieuwe versie.41 Bovendien had hij de biblio
theek toen uitgebreid met Latijnse en Nederlands
talige werken.42 

Het inschtijfgeld in 1750 was vastgesteld op elf 
gulden pet jaar.43 In 1751 bedroeg het bedrag van 
intekening voor een jaar op alle vier de afdelingen 
vijftien gulden en vijftien stuivers.44 Voor her lezen 
van alleen Engelse en Franse boeken was men elf gul
den en elf stuivers verschuldigd en wie uitsluitend 
Nederlandstalige boeken wilde lezen, betaalde zeven 
gulden. Ook zonder intekengeld betaald te hebben, 
kon men boeken lenen, in dat geval betaalde men drie 
stuivers voor een werk in duodecimo of octavo, zes 
stuivers voor een quarto en twaalf stuivers voor een 
folio.45 Boeken waarvan de prijs minder dan zes stui
vers bedroeg, werden niet uitgeleend. Kennelijk kon 
men die slechts ter plekke raadplegen. Van tijdschrif
ten die mindet dan zes stuivers per stuk kostten, 
moest een lener meerdere afleveringen tegelijk mee
nemen, bijvoorbeeld alle afleveringen verschenen in 
een tijdsbestek van vier of zes maanden.46 Voor vreem
delingen en diegenen die niet ingetekend hadden, 
gold bovendien dat zij de prijs van het boek als onder-
pand moesten geven. 

Opmeikelijk is dat Scheurleer in zijn catalogi bij 
elk boek de prijs vermeldde. Hij had daar twee rede
nen voor. Had iemand een boek zoekgemaakt of be
schadigd dan wist hij wat hij daarvoor verschuldigd 
was. Maar dit was niet zijn enige oogmetk voor het 
vermelden van de prijzen. Op het titelblad van de La-
tij nse catalogus uit 1751 staat te lezen dat het gaat om 
'Librorum, qui venduntur & locantur' en de catalo
gus van de Nedetduitse boeken vermeldt 'Dewelke 
Vetkogt en Geleent' kunnen wotden.47 Scheurleers 
bibliotheekcatalogus was dus tevens een assottiments-
catalogus, bedoeld om de verkoop te bevorderen. De 
prijzen die Scheurleer in zijn catalogus aangaf, waren 
de prijzen waarvoor de boeken normaal in de boek
winkels werden verkochr: 'On a marqué le prix du 
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Livre en feuilles, mais pour l'ornement de la Biblio
thèque, la plupart des Livres sont reliés; ainsi selon 
que le Livre sera Relié, H. Scheurleer en augmentera 
le prix'.48 

Scheurleer liet aparte briefjes drukken waarop 
leners konden invullen welke boeken zij wilden 
lezen. Om teleurstellingen te voorkomen werd men 
verzocht steeds meerdere titels tegelijk op te geven, 
omdat er boeken konden zij n uitgeleend. Men mocht 
slechts één boek tegelijk lenen en bij werken bestaan
de uit meedere delen kreeg men steeds maar een deel 
mee. De lener diende de boeken te laten afhalen en hij 
moest zelf zorgen dat deze terugbezorgd werden.49 

Scheurleer hield ook rekening met de wensen van 
zijn klanten, want de 'Leners' konden voorstellen in
dienen voor de uitbreiding van de bibliotheek tot een 
maximumbedrag van zeven gulden (dat mochten 
meerdere boeken zijn). Wenste iemand een duurder 
boek in de bibliotheek opgenomen te zien, dan moest 
hij een medestander zien te vinden: met z'n tweeën 
mochten ze dan een boek voorstellen van maximaal 
veertien gulden. Drie intekenaars waren nodig indien 
men een boek van 21 gulden wilde laten aanschaffen, 
enzovoorts. 

De BibliothecaScheurkeriana bestond hoofdzakelijk 
uit serieuze literatuur in het Frans, Engels, Latijn en 
Nederlands, op alle gebieden van wetenschap en was 
ontegenzeggelijk bedoeld voor een publiek van ge
leerden en ontwikkelden, de traditionele boekenko-
pers en lezers.50 In de hofstad Den Haag vertoefden 
vele buitenlandse bezoekers en ook hen rekende 
Scheurleer tot zijn potentiële klanten. In het voor
woord van de catalogus uit 1757 werd er echter expli
ciet op gewezen dat zijn bibliotheek ook bestemd was 
voor lezers die geen boeken konden betalen om 'zo 
veel Weetgierigen als mooglyk is te trekken en uit te 
Lokken tot het Gebruik dezer Boekzaal'.51 De aanwe
zigheid van boeken op het gebied van de mathematica 
en de natuurwetenschappen en het betrekkelijk gro
te aantal Engelse titels, wijzen erop dat Scheurleer 
sterk beïnvloed was door de denkbeelden van de Ver
lichting.52 De roman - het genre dat later bij uitstek 
geassocieerd zou worden met de leesbibliotheek -
kwam wel voor in de catalogus uit 1751 maar dan 'ver
stopt' in de rubriek miscellanea.53 Pas in de catalogus 
die Scheurleer, toen samen met zijn Haagse collega 
Pieter Gerard van Balen, in 1757 het verschijnen 
kwam een afzonderlijke rubriek romans voor onder 
de titel 'Vercierde Historien'. Janssens-Knorsch ver
onderstelde dat de romans de inbreng waren van Van 
Balen die misschien minder intellectueel en idealis
tisch was dan Scheurleer, of in elk geval meer gevoel 

had voor wat het grote publiek wilde.54 De collectie 
bestond zowel uit oude als nieuwe boeken. De laatste 
betrok Scheurleer van collega's en daarvan kon hij na
tuurlijk gemakkelijk meerdere exemplaren in voor
raad houden zodat er geen open plaatsen ontstonden 
indien een boek uit de bibliotheek werd verkocht. 
Wel betekende dit dat hij de boeken voor het gebruik 
in de bibliotheek moest laten inbinden. Tweedehands 
boeken - die vrijwel altijd gebonden waren - kon hij 
op allerlei manieren bemachtigen; voor een deel zal 
hij die hebben gekocht in publieke aucties. Scheurleer 
trad regelmatig op als veilinghouder en Janssens-
Knorsch kon vaststellen dat de verschijningsdata van 
de supplementen op de catalogus van de leesbiblio
theek, correspondeerden met publieke aucties van 
Scheurleer.55 

Intussen bezagen de Haagse boekverkopers de 
onderneming met lede ogen en in 1758 vorderde het 
gilde van Scheurleer en van Van Balen dubbel lid
maatschapsgeld, omdat zij op twee plaatsen 'open 
winkel' hielden: én in hun reguliere boekwinkel én in 
de 'Publieke Bibliotheek' op het Buitenhof, waar de 
leesbibliotheek sinds 1758 gehuisvest was.56 Deze eis 
van het gilde was niet ten onrechte, want in de catalo-

48 Hendrik Scheurleer Fz, Naamlystvan een uitmuntende party 
der beste boeken, 1757, p.iv (zie: Bijlage iv: Catalogi van leesbi
bliotheken (met Pieter Gerard van Balen). 
49 Catalogus vanNederduytscheBoeken,Betigt. 
50 Janssens-Knorsch,'Commerce or culture?', p.157,160. 
51 Hendrik Scheurleer Fz, Naamlystvan een uitmuntende party 
der beste boeken... 1757, p.ij-iij (zie: Bijlage iv: Catalogi van lees
bibliotheken). 
52 Janssens-Knorsch, 'A remarkable collection of English 
books'. Zie ook: Buijnsters, 'Literatuur en bibliofilie', p.877-
885. 
53 Janssens-Knorsch, 'Commerce or culture?', p.157. 
54 Janssens-Knorsch, 'Commerce or culture?', p.162. 
55 Janssens-Knorsch,'Commerce or culture?'p.153; 161-16 2. 
56 Janssens-Knorsch, 'Commerce or culture?', p.162,166. De 
Kruif, Liefliebbers en gewoontelezers, p.82, haalt een protest aan 
van het Haagse boekverkopersgilde uit 1750 dat geen namen 
noemt, maar dat waarschijnlijk is ingediend naar aanleiding 
van de opening van de leesbibliotheek van Scheurleer. Hierin 
wordt onder andere gezegd dat 'zommige Boekverkoopers 
haar Professie maaken van Daagelijks Boeken uit haar Winkels 
te laaten leezen, waardoor in 't generaal aan alle de boekver
kopers groote schade in het Debit word toegebracht' (GG Oud 
atchief BNR 350 inv.nr.4876. Overgenomen naar De Kruif). 

57 Hendrik Scheurleer ¥z, Catalogue des livres, 1759, Post scrip
tum op p.337(zie: Bijlage iv: Catalogi van leesbibliotheken). 
58 GAG bnr 372 notaris Straatman, inv.nr.3223, akte nr.554, 
d.d. 5 maarr 1759, waarbij de voorwaarden voor de ontbinding 
van het compagnieschap werden vastgelegd. Met dank aan 
José de Kruif die mij de tekst van deze acte bezorgde. 
59 GAG bnr 372 notaris Straatman, inv.nr.3223, akte nr.554. 

http://inv.nr.4876
http://inv.nr.3223
http://inv.nr.3223
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gus uit 1759 had Scheurleer medegedeeld: 'De meeste 
Journaalen, Boeksaale, Jaarboeke en Nieuwigheede 
die daagelyks uytkoome, zyn Regulierlyk in deeze 
Bibliotheek te vinden, en worden gelyk alle nieuw 
uytkoomende Boeke tot de minste pryse aan een ie
der die dezelve begeere te houde verkogt.'57 

De gezamenlijke exploitatie van de leesbiblio
theek hield nauwelijks meer dan een jaar stand. Van 
Balen en Scheurleer hadden op 7 februari 1758 voor 
notaris Bijland in Den Haag een 'contract van socië
teit' gepasseerd 'met relatie tot een Publique lees Bi-
bliotheecq en seeker fonds van ongebonde boeken'.58 

De samenwerking was ingegaan op 1 januari 1758 en 
zou lopen tot 31 december 1767. Maar al op 11 januari 
1759 besloten zij om de 'Societijt of Compagnieschap 
te dissol veeren'. In augustus 1758 had Van Balen - een 
boekverkoper die regelmatig in financiële moeilijk
heden verzeilde en daar dan door zijn zuster weer uit 
gered werd - zijn helft van het gezamenlijke bezit 
aan ongebonden boeken en zijn aandeel in de leesbi
bliotheek 'in Vollen Vrijen Eijgendom' overgedragen 
aan zijn zuster Johanna van Balen.59 In november 1758 
bleek Van Balen betrokken te zijn bij twee séditieuse 
uitgaven, waarover hij door het Hof van Holland 

Zieook:Kossmann,Defroefcftflnrfe/re'5-Gr<ira!fa!£e,p.i3-i4,over 
Van Balens' moeilijkheden in 1763 en de rol van zijn zuster 

daarin. 
60 ARA, Hof van Holland, Crimineele papieren, 3.03.01.01, in-
vent. nr.5473-1; 5473-9, 14 nov. 1758, respectievelijk 22 jan. 
1759. Het betreft: Vragen aan ds P.Nieuwland en Schuite-Praatje of 
Saamenspraak tusschen een boer, burgeren advocaat, vaarende in de 
schuit van 'sGravenhaage naar Leiden. Waarin over de disgracie van 
den heer deBack, deLoevesteinscheFactie, en meer andere onderwerpen 
word gehandelt van de advocaat Nicolaus Bondt (Knuttel 18707; 
Jongenelen, Van smaad tot erger, p.zo, nr.6o). Zie over Bondt: 
Jongenelen, 'Vuile boeken maken vuile handen'. 

61 BKVB Luchtmansarchief, bnd.43. Artikel 7 van de overeen
komst voor notaris Straatman betreffende de opheffing van 
het compagnieschap, bepaalde dat de boeken in april 1759 
zouden worden geveild en dat als veilinghouders zouden 
worden uitgenodigd Mattheus Gaillard en Nicolaas van Daa-
len (G AG bnr.372, notaris Straatman, inv.nr.3223, akte nr.554). 
6z GAG bnr.372, notaris Straatman, inv.nr.3223, akte nr.554, 
art.6. 
63 Janssens-Knorsch, 'Commerce or culture?', p.169. Adver
tentie: re 1760,106. 
64 Hendrik Scheurleer Fz, Catalogue des livres, 1762 (zie: Bijlage 
iv, Catalogi van leesbibliotheken). Janssens-Knorsch, 'Com
merce or culture?', p. 170. LC 1763,1. 
65 Voor deze veiling gebruikte Bakhuyzen de catalogus van 
Scheurleer uit 1762, voorzien van twee nieuwe titelbladen: 
een in het Frans en een tweede in het Nederlands (Hendrik 
Bakhuyzen, Catalogue de la Bibliothèque publique de La Haye 1763 
(zie: Bijlage iv: Catalogi van leesbibliotheken). Advertentie: 
LC 1763, 121; 133. De catalogus bevatte nog de prijzen zoals 

werd verhoord. Scheurleer had Van Balen aangeraden 
zich verre te houden van deze pamfletten en gewei
gerd die voor hem te drukken.60 Dit verschil van 
mening was waarschijnlijk de aanleiding voor het 
besluit van Scheurleer en Van Balen om uit elkaar te 
gaan. Bovendien had Van Balen een boete opgelegd 
gekregen, waardoor hij vermoedelijk in financiële 
problemen kwam. Tenminste de ovetdracht van de 
ongebonden boeken en zijn aandeel in de leesbiblio
theek aan zijn zuster, werd op 9 december 1758 weer 
teruggedraaid. De ongebonden boeken die volgens 
het contract, het eigendom van Scheurleer en Van 
Balen samen waren, werden op 17 april 1759 in Den 
Haag geveild.61 Ten aanzien van de leesbibliotheek 
waarin ieder voor de helft deelnam, werd bepaald dat 
Scheurleer het aandeel van Van Balen zou overnemen 
en daarvoor zou betalen met een rechtsgeldige obli
gatie van 6400 gulden.62 Begin 1759 was de gehele 
leesbibliotheek van Scheurleer en Van Balen dus ruim 
12.000 gulden waard en dit bedrag geeft een indicatie 
van de enorme investering die een dergelijke onder
neming vergde. 

Niet de eisen van het gilde waren de aanleiding 
voor de opheffing van de samenwerking, maar de 
problemen waarin Van Balen was geraakt én - waar
schijnlijk - diens onverantwoorde gedrag door zijn 
deel van hun gemeenschappelijk boekenbezit en zijn 
helft van de leesbibliotheek aan zijn zuster over te 
dragen. Door de beëindiging van de overeenkomst 
met Van Balen werd Scheurleer opgezadeld met een 
schuld van 6400 gulden en dit resulteerde in zijn fail
lissement in augustus 1760. Zij n ongebonden boeken 
wetden op 8 september 1760 door zijn collega Pieter 
van Os geveild, op 11 september gevolgd door de ver
koop van zij n boekdrukkerij.63 Alleen zij n leesbiblio
theek behield hij en bleef deze exploiteren. Op 27 
december 1762 bracht hij een nieuwe catalogus ui t die 
meer dan 5000 titels bevatte.64 In deze catalogus was 
een afzonderlijke afdeling met meer dan 700 romans 
opgenomen. Naar mag worden aangenomen, was de 
deelcatalogus zelfstandig verkrijgbaar. Dat zijn voor
raad inmiddels geslonken was, valt op te maken uit 
de voorwaarden voor het gebruik van de bibliotheek. 
De boeken konden alleen nog gekocht worden indien 
er een tweede exemplaar voorradig was ten einde te 
voorkomen dat er open plaatsen zouden ontstaan. 
Het tij bleek echter niet meer te keren, in 1763 ging hij 
opnieuw failliet en deze keer lukte het hem niet nog 
iets te redden. Op 12 december 1763 veilde zijn collega 
Hendrik Bakhuyzen de gehele leesbibliotheek in het 
pand op het Buitenhof.65 De opbrengst van deze ver
koping bedroeg 13.923 gulden en zes stuivers voor de 

http://inv.nr.3223
http://inv.nr.3223


Afbeelding 26. Bibliotheca Scheurleeriana. Titelgravure van 
de Naamlyst van een uitmuntende party der beste boeken, de catalo
gus van Hendrik Scheurleer Fz en Pieter Geard van Balen, 
Den Haag, 1757. Foto. UB A. 



Afbeelding 27. Nederlandse titelpagina van de catalogus voor 
de auctie van de leesbibliotheek van Hendrik Scheurleer door 
Hendrik Bakhuyzen in 1763. De naam van Scheurleer komt 
niet voor op de titelpagina. Voor de veiling gebruikte Bakhuy
zen de catalogus van de leesbibliotheek van Scheurleer uit 
176z. Foto: UBA. 
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boeken, een kleine tweeduizend gulden meer dan het 
bedrag waarop de collectie in 1759 werd getaxeerd.66 

Voor Scheurleer was dit montant waarschijnlijk te
leurstellend omdat de boeken slechts tweederde tot 
helft van de nieuwprijs opbrachten.67 

Scheurleers Bibliothèque Publique bestond uit een 
kapitale boekenrij die misschien alleen werd geëve
naard of overtroffen door die van R.J. Noordbeek in 
Leeuwarden. Van deze leesbibliotheek is een catalo
gus bekend uit 1754, die 5856 nummers omvat. Daar 
waren blijkens het supplement dat in 1756 uitkwam, 
nog eens 4361 titels aan toegevoegd.68 Ter verge
lijking: in 1762 telde Scheurleers bibliotheek 5756 
titels.69 De fortuin van Noordbeeks leesbibliotheek 
was trouwens vergelijkbaar met die van de Bibliotheca 

Scheurleeriana. Noordbeek ging zelf niet failliet maar 
zijn opvolger, Theodorus Nicolaas van Linge, die de 
bibliotheek in 1757 had overgenomen, onderging dit 
lot wel.70 Van Linge dreef zijn boekhandel en de bi
bliotheek op naam van zijn vader, Arent van Linge.71 

In 1761 ging hij failliet, waarna de leesbibliotheek van 
A. van Linge en Comp., tezamen met de winkel, de 
ongebonden boeken en de kopijen in 1762 werd ge
veild door H.A. de Chalmot en G. Roder in Leeuwar
den.72 De catalogus telde toen 8339 nummers en van 
de verkoping werd een hele happening gemaakt die 
meer dan een maand duurde.73 Dergelijke langduri
ge verkopingen - waarbij bijvoorbeeld elke dag een 
paar uur in de avond werd geauctioneerd, waren in 
Engeland vrij gebruikelijk.74 Noordbeeks leesbiblio
theek had evenals die van Scheurleer, een serieus 
karakter en bevatte veel wetenschappelijke werken. 
Ook hij had zijn bibliotheek opgezet met de bedoe
ling tevens het debiet te bevorderen.75 

Voor de boekverkopers Scheurleer en Van Linge had 
de leesbibliotheek een te grote investering betekend 
die te weinig rendement opleverde. Toch schrikte dat 
andere boekverkopers niet af om ook met een leesbi
bliotheek te beginnen. Acht maanden na zijn auctie 
van Scheurleers leesbibliotheek - in augustus 1764 -
annonceerde Hendrik Bakhuyzen op zijn beurt de 
opening van een publieke bibliotheek.76 

DE LEESBIBLIOTHEEK VAN HENDRIK 
BAKHUYZEN, DEN HAAG I764-NA l 8 l 2 

Aangezien Bakhuyzen de leesbibliotheek van Scheur
leer onder de hamer had gebracht, lijkt het vermoe
den gewettigd dat hij in die verkoping een deel van 
Scheurleers boeken had gekocht.77 Blijkens zijn ad
vertentie indcLeydse Courantvoor de opening van zijn 

leesbibliotheek in 1764, bood Bakhuyzen een catalogus 
aan met 'meer dan 500 beste en nieuwste romanesque 
historien, mengelwerken en maandelykse journalen, 
zo in het Fransch, Nederduitsch, als Engelsch... wel
ke aan den Leergierige leezer door hem ter leen wor
den uitgegeeven, volgens Conditien in de catalogus 
vermeldt, de Prys is 3 st[uivers]'.78 Bakhuyzen had het 
fiasco van Scheurleer van nabij meegemaakt en ken
nelijk geconstateerd dat de brede opzet die Scheur
leers leesbibliotheek had gekenmerkt, commercieel 
niet aantrekkelijk was, maar dat een aanbod van 
onderhoudende lectuur wel perspectieven bood. De 
leesbibliotheek van Bakhuyzen was van een heel wat 
bescheidener omvang dan die van Scheurleer, maar 
groeide gestaag blijkens de supplementen die ver
schenen in 1764,1765 en 1766.79 In 1770 verscheen een 
nieuwe catalogus, in 1775 wederom gevolgd door een 
supplement. Tenslotte verscheen twee jaar later - in 
1777 - een nieuwe catalogus.80 Van deze laatste is een 
exemplaar overgeleverd. De bibliotheek bestond toen 
uit Franse, Nederduitse en Engelse boeken in verschil
lende vakgebiedenen omvatte in totaal 3100 nummers 

Scheurleer die had vermeld. Bakhuyzen wees in zijn voor
woord de kopers erop dat deze prijzen niet golden voor de 
auctie en dat een ieder daar naar believen onder of boven kon 
bieden: 'alles zal voor de Vuist verkogt worden...'. 
66 Met dank aan Sv.E. Veldhuijzen, Gemeentearchief 's-Gra-
venhage, die het bedrag van de opbrengst ter beschikking 
stelde. 

67 Janssens-Knorsch,'Commerce or culture?', P.17L n.37-
68 De Blau w & Van Hour.'De 18e eeuwse leesbibliorheekcara-
logie'.p.no. 
69 Janssens-Knorsch,'Commerce or culture?', p.171. 
70 Breuker, 'Eekhoff's geschiedenis van de Leeuwarder druk
kers en uitgevers tot 1870', p.196-197. 
71 Breuker, 'Eekhoff's geschiedenis van de Leeuwarder druk
kers en uitgevers tot 1870', p.i97-
7Z De Blauw & Van Hout, 'De 18e eeuwse leesbibliotheekcata-
logie', p.uo. LC 1762,36. 
73 Fehrmann.'De drukker, uitgever en auteut Jacques Alexan-
dre de Chalmot', p.240-241. 
74 Zie bijvoorbeeld Swaim, 'The auction as a means of book 
distribution in eighteenth-century Yorkshire', p.62-67. Zie 
ookp.218. 
75 Breuker, 'Eekhoff's geschiedenis van de Leeuwarder druk
kers en uitgevers tot 1870', p.196. 
76 LC 1764,76. GC1764, i7aug. 
77 LC 1764, 76. Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, p.n, 
opperde deze veronderstelling reeds op basis van het testa
ment van Hendrik Bakhuyzen uit 1790 waatin hij de 'Publieke 
Lees-Bibliotheek met alles wat er aan toebehoort' vermaakte 
aan zijn zoon en opvolger. Janssens-Knorsch, 'Commerce or 
culture?', p.171, dateerde Bakhuyzens leesbibliotheek uit 1777 
op grond van de catalogus uit dat jaar. 

78 LCl764,76;GCi764,l7aug. 
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'in verscheidenen Faculteiten: Als Philosophische, 
Natuurkundige Historien, Oudheden, Geographische, 
Historische, Reys- en Levensbeschry vingen, Poëtische, 
Romans, en Spectatoriaale Geschriften'. 

Een intekenaar betaalde bij Bakhuyzen per jaar 
tien gulden en tien stuivers, per halfjaar zes gulden, 
per kwartaal vier gulden en per maand een gulden en 
tien stuivers. Niet-intekenaren konden voor drie 
stuivers een boek een week lang lenen, terwijl vreem
delingen en onbekenden een borgsom overeenko
mend met de prijs van het boek, moesten deponeren. 
Voor twee stuivers per stuk kon men de nieuwste af
leveringen van de volgende tijdschriften voor twee 
dagen mee naar huis nemen: 'Bibliothèque des Sciences & 

des Beaux Arts, Mercure Historique, The Universal Magazi

ne of Knowledge and Pleasure, The Gentlemans Magazine, 

Boekzaal der Geleerde Waereld en de Vaderlandsche letter

oefeningen'. Het accent lag in Bakhuyzens bibliotheek 
op de Franstalige literatuur, de catalogus bevatte 
1846 Franse titels, naast 859 Nederlandse en 295 En
gelse werken. De ordening was alfabetisch. De Franse 
afdeling begint met allerlei abrégé's, amusements en 

79 Met bijzondere dank aan de heer Sv.E. Veldhuijzen, die de 
advertenties uit de GC bezorgde, GC 1764, 2 nov.: ie suppl., 
waarmee de bibliotheek 800 nummers omvatte, ix 1765,116: 
2e suppl., augustus 1765, de bibliotheek was toen uitgegroeid 
tot ruim 1000 boeken, GC 1766, 14 apr.: 3e suppl., prijs drie 
stuivers; de complete catalogus kostte elf stuivers; GC 1766,10 
dec: 4e suppl. 
80 GC 1770,24 okt. Voor het supplement werd gedverteerd in 
GC 1775,13 febr. In 1777 verscheen de nieuwe catalogus: Hen
drik Bakhuyzen, Catalogus van de publieke leesbibliotheek in 
'sHage, 1777(zie: Bijlage iv: Catalogi van leesbibliotheken). 
81 Nr.i247enio72indecatalogus. 
82 Bijvoorbeeld nr.2381: leven en bedryf van den doorsliepen 
bedrieger meestervan bedrogenfieltery, door Don Alfonse de Sallo-
sane. Amsterdam, 1657. 
83 Supplementen uit de jaren 1778-1785 (BSC, cat.1219, mf 
2068-2071). Advertenties: GC 1781, 8 jan.: omvang nu 3630 
nummers; GC 1785,17 jan.; GC 1786,10 apr., voor de nieuwe 
catalogus. 
84 GC 1788,12 nov., voor het supplement; 1789,8 juni; 11 dec. 
85 In oktober 1789 werd de boekdrukkerij van Bakhuyzen te 
koop aangeboden (GC 1789, 7 okt.). In 1790 vermaakte Hen
drik Bakhuyzen de publique leesbibliotheek met alles wat 
daartoe behoorde aan zijn zoon (Kossmann, De boekhandel te 
's-Gravenhage, p.11). 
86 GCi789,8juni;ndec. 
87 Catalogus van de publieke leesbibliotheek in's Hage; bestaande in 
een uitmuntendeverzaamelingvan... boeken welkeuitgeleent worden 
om te leezen. Den Haag: G. Bakhuyzen, 1791. Seconde catalogue des 
livres (nummers 3101-5542). Tussen 1802 en 1805 verschenen 4 
supplementen (nummers 5543-6132) (BSC, car.1292, mf 2160-
2164). Het adres op de caralogus was Hoogstraat. 
88 Dongelmans, Van Alkmaar tot Zwijndrecht, p.m. 

amours. Bakhuyzen bood zijn lezers veel romans en 
avontuurlijke verhalen, verder reis- en stadsbeschrij
vingen en enkele natuurwetenschappelijke werken, 
deze laatste vooral in de vorm van beknopte overzich
ten. Zelfs bevat de catalogus enkele titels bedoeld 
voor kinderen, zoals de Beknopte inleiding tot alle de 

wetenschappen, ten gebruike der kinderen en in het Franse 
deel het Magazin des enfans in vier delen.81 Hoewel het 
metendeel van de titels was verschenen in de afgelo
pen twintig jaar, stammen er ook nog veel uit de pe
riode 1730-1750 en zelfs treft men enkele zeventien-
de-eeuwse en vroeg achttiende-eeuwse titels aan.82 

De strenge regel dat een lener slechts één boek of 
deel tegelijk mocht meenemen, gold kennelijk niet 
voor Bakhuyzens leesbibliotheek. Het supplement 
uit 1781 bevatte onder meer de volgende 'Conditie': 

De Intekenaars buiten de Stad, welke gewoon zyn, een 
kwantiteit Boeken teffens te ontfangen, zullen dezelve 
zodra gelezen zyn moeten terug zenden, en op zyn langst 
genomen drie Maanden onder haar Ed. berustende 
houden, wyl men van alle de Boeken geen dubbelde Exem
plaren heefr, en dus ook andere Intekenaaten niet al te 
lang te doen wagte. 

Ook werden dezelve verzogr, de Boeken in een Kistje of 
Koffertje terug te zenden, wyl die daar door het minste 
lyden, en ook gemakkelykst te pakken zyn. 

Opmerkelijk is dat die supplementen niet altijd het 
nieuwste van het nieuwste bevatten, maar ook wel 
oudere boeken die tien tot twintig jaar eerder waren 
verschenen. Evenals de catalogus bevatten ook de 
supplementen veel Franse titels, ruwweg half zoveel 
Nederlandstalige werken en slechts enkele Engelse 
publicaties. De formule van de leesbibliotheek van 
Bakhuyzen was klaarblijkelijk een geslaagde, want 
tot en met 1785 verschenen er acht supplementen op 
de catalogus uit 1777 en in 1786 kwam een nieuwe 
complete catalogus uit, die inmiddels bestond uit 
4052 nummers.83 Hierop verschenen vervolgen in de 
jaren 1788 en 1789.84 Het was omstreeks deze tijd dat 
Hendrik Bakhuyzen zich gedeeltelijk begon terug te 
trekken uit zijn zaken.85 Zijn zoon Gerrit continu
eerde de leesbibliotheek en verhuisde die van het Spui 
naar de Papestraat.86 Hij bracht in 1791 een nieuwe 
catalogus uit en er zijn jaarlijkse supplementen be
kend uit 1802-1805.87 De bibliotheek bestond nog in 
1812.88 

Ook Bakhuyzen vermeldde de prijzen van de boe
ken, maar hij repte met geen wootd over de mogelijk
heid dat men die kon kopen. Van een aantal van de 
Nederlandstalige titels zijn de prijzen vergeleken 
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met die in het Naamregister van Arrenberg uit 1773. 

De prijzen die Bakhuyzen in zijn catalogus opgaf, 

komen overeen met de prijzen die door Arrenberg 

werden genoemd, dat wil zeggen de prijzen zoals de 

boeken ingenaaid in de boekwinkels werden ver

kocht. Evenals Scheurleer hanteerde Bakhuyzen dus 

ook de normale winkelprijs voor zijn boeken (zie 

P-237)-

ANDERE HAAGSE LEESBIBLIOTHEKEN 

Er waren in het achttiende-eeuwse Den Haag nog 
meer leesbibliotheken te vinden. De leesbibliotheek 
van Gerard 11 du Mee, opgericht in mei 1781, hield het 
minder lang vol dan die van Bakhuyzen.89 Hij be
stond aanvankelijk uit slechts 600 boeken maar werd 
nog in de loop van de maand mei uitgebreid tot 800 
nummers.9 0 Du Mee voerde Franse, Duitse, Neder
landse boeken en-a l s specialiteit-juridische werken. 
Al in juli van hetzelfde jaar bleek hij de bibliotheek te 
hebben overgedaan aan Johannes Nicolaas Esgers, 
een Haagse boekverkoper en toneelschrijver.91 In ok
tober van nog steeds 1781, adverteerde Esgers, die een 
winkel op de Grote Zaal had, dat hij zijn leesbiblio
theek binnenkort zou uitbreiden 'met een aanzien
lijk getal Fransche, Hoog- en Nederduitsche boeken 
... waarvan de catalogus, aan de Inteekenaren, gratis 
word uitgegeven'.92 Twee jaar later, in het voorjaar 
van 1783, werd Esgers uit Den Haag verbannen 
wegens de uitgave van een fel anti Oranjegezinde 
prent.93 Dat betekende waarschijnlijk ook het einde 
van deze leesbibliotheek. 

In 1812 bleken Arie van Hoogstraten en zoon een 
leesbibliotheek te exploiteren. Als jaar van vestiging 
van hun bedrijf noemden zij 1777; als jaar waarin de 
leesbibliotheek werd opgericht gaven zij 1772 op.9 4 

Jean Detune bezat in 1811 een leesinrichting en 
deze was waarschijnlijk gevestigd in 1787-95 Hij had 
zich in 1799 als boekverkoper gevestigd als opvolger 
van zijn vader, Jaques Detune die eind 1798 was over
leden. Blijkens de boedelinventaris uit 1799 bevatte 
het magazijn van de boekhandel van Jaques Detune 
- behalve gebonden en ongebonden boeken - ook 
een 'Bibliotheecq van 1000 boekdeelen, romans 900 
deelen'.96 Dit was waarschijnlijk de leesbibliotheek, 
althans het expliciet noemen van het grote aantal 
romans wijst in die richting. Jaques Detune behoorde 
in 1778 tot de bekende boekverkopers in de stad en 
had internationaal enige bekendheid als antiquaar. 

DE LEESBIBLIOTHEEK VAN MARTINUS MAGERUS, 

AMSTERDAM I761-I769 

De oudste leesbibliotheek in Amsterdam - voor zover 
nu bekend - werd op ï januari 1761 geopend door de 
Amsterdamse boekverkoper Martinus Magerus in de 
Stilsteeg. Deze boekverkoper van Waalse afkomst 
was in 1757 ingeschreven als poorter en toegetreden 
tot het Amsterdamse boekverkopersgilde.97 Magerus 
zal ongetwijfeld bekend zijn geweest met de biblio
theken van Scheurleer en Noordbeek. Een eerste 
supplement met een aanbod van een 'verzameling 
Hollandsche en Fransche boeken, in dewelke een 
ieder by inschryving deel kan neemen', verscheen in 
mei.98 Regelmatig gaf hij nieuwe supplementen uit 
en tot en met 1768 werden via advertenties negen 
supplementen aangekondigd.99 Van de leesbiblio
theek van Magerus is geen catalogus bekend, maar 
blijkens de advertenties bood hij zij n klanten een bre
de collectie 'in allerlei Faculteiten, weetenschappen 
enz... . van fraayeen voornaameFransche, Engelsche, 
Nederduitsche en andere Werken'. Eind 1763 omvatte 
zijn bibliotheek 5500 banden; in 1766 bleek het te 
gaan om 'Vierduizend differente werken'.100 In 1767 
voegde Magerus Italiaanse boeken aan de collectie 

89 Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, p.257. Gerard du 
Mee overleed waarschijnlijk kort na 1783. Voor de leesbiblio
theek werd geadverteerd in GC 1781,16 mei. 
90 GC 1781,1 mei; 16 mei. 
91 GC 1781, 27 juli; 30 juli. Kossmann, De boekhandel te 's-Gra-

venhage,p.^i-
92 RC 1781,23okt. 
93 Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, p.124-125. 
94 Dongelmans, Van Alkmaar tot Zwijndrecht, p.115: in de 
enquête van de Franse overheid uit 1812 werd onder andere 
speciaal gevraagd of men een leesbibliotheek exploiteerde, en 
zo ja, sinds wanneer. Van Hoogstraten en zoon gaven bij deze 
vraag het jaartal 1772 op. In een eetdere enquête - uit 1811 
- naar bedrijfsgegevens, vulden zij bij de vraag naar het jaar 
vestiging van het bedrijf in '36 jaar', daarmee aangevend al 
zolang in de boekhandel werkzaam te zijn. Omgerekend dus 
sinds ongeveer 1775. Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, 
p.197, vermeldt dar Arie van Hoogstraten in 1777 werd inge
schreven als vrijmeester van het boekverkopersgilde. Hij was 
geboren in 1747 en werd pas vrij laat - in 1768 - ingeschreven 
als leerling bij Johannes van den Kieboom. Als 1772 voor de 
oprichtingsdatum van zijn leesbibliotheek geen schrijf- of 
leesfout is, dan had Van Hoogstraten al vijf jaar voor zijn 
intrede in het gilde een leesbibliotheek. 

95 Dongelmans, Van Alkmaar tot Zwijndrecht, p.113, in de en
quête uit 1811 (zie n.94) vulde Jean Detune in dat hij zich in 
1799 als boekverkoper had gevestigd; in die uit 1812 vulde hij 
als jaar van oprichting van zijn leesbibliotheek, 1787 in. 
96 Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, p.91-92: Jaques 
Detune was werkzaam vanaf 1774. 
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toe en in 1768 breidde hij deze nog weer uit met 
Duitstalige uitgaven.101 Ook bij Magerus kon men 
de boeken kopen, zoals blijkt uit de tekst van een van 
zijn advertenties uit 1766: 'Alle de geenen, welke eeni-
ge boeken ter leezing onder zig hebben, behoorende 
tot de Leesbibliotheek van den Boekverkooper Mage
rus te Amsterdam, worden verzogt dezelve voor het 
einde van de Maand Augusty 1766 te restitueeren, of 
zullen na die tyd gehouden zyn dezelve volgens con
ditie voor hunne Reekening te houden'.102 

Advertenties van Magerus werden zowel in de Am-

sterdamsche als in de Leydse en 's Gravenhaegse Courant 

aangetroffen.103 Bij Bakhuyzen werd al gesignaleerd 
dat leesbibliotheekhouders ook boeken uitleenden 
aan mensen van buiten de stad. Uit de Duitse litera
tuur is bekend dat de leesbibliotheken rondtrekkende 
colporteurs in dienst hadden, die als boekenboden de 
klanten afreisden. Op die manier werd het sociale en 
geografische bereik van de leesbibliotheek vergroot.104 

Dat Magerus zijn boeken ook aan mensen van buiten 
Amsterdam uitleende, blijkt uit een notabene dat hij 
soms in zijn advertenties opnam: 'De Intekenaars 
kunnen zoo wel binnen als buiten de Stad, en gedu
rende het Zomer-Saisoen op hunnen Buitenplaatsen, 
zig daar van bedienen'.105 Hoe hij zijn klanten be-

97 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, dl.5, p.122-123, 
n.370. 
98 re 1761,59 en AC 1761,67: Magerus adverteerde hierin voor 
het eerste supplement op de catalogus van zijn leesbiblio
theek en noemde tegelijk de datum van de oprichting. 
99 GC 1761,25 mei: ie suppl. AC 1761,133:2e suppl. LC 1763,53: 
3e suppl.; ix 1763,152:4e suppl. IX 1765,4 en AC 1765,31 jan. en 
AC 1765,40:5e suppl. AC 1765,31 dec: 6e suppl. AC 1766,30 dec. 
en LC 1766,154 en LC 1767,1:7e suppl. LC 1767,156:8e suppl. LC 
1768,144:9e suppl. Tot en met 1770 werden geen advertenties 
meer aangetroffen. Magerus was werkzaam tot 1774 (Gruys & 
De Wolf, Thesaurus). 

100 LC 1763,152; LC 1766,154. 
101 LC 1767,140; 156- AC 1768,22 dec; 31 dec. 
102 LC 1766,98. 
103 Zien.99. 
104 Jäger & Schönert, 'Die Leihbibliothek als literarische In
stitution im 18. und 19. Jahrhundert*, p.8. 
105 LC 1763,52; 53. LC1767,1. 
106 LC 1763,52; 53; LC 1766,154; AC 1766,30 dec 
107 Gruys & De Wolf, Thesaurus: werkzaam van 1759-1767-
108 AC 1761,122. 
109 AC 1761,156,157. Het betreft: [S. Richardson], Clarissa of: 
De historie van eene jonge juffer, waarvan de 3e dr. in 1752-1758 
was verschenen bij Folkert van der Plaats in Harlingen, 8 dln. 
(Mateboer, 219-01-08) en [S. Richardson], Historie van den Rid-
der-Baronet Karel Grandison, 3e dr., verschenen bij Folkert van 
der Plaats, Harlingen en Kornelis van Tongerlo, Amsterdam, 
1756-1757,7 dln. (Mateboer 643-01-07) 

diende - door middel van een colporteur, een knecht, 
per post of via de trekschuit - is helaas niet bekend. 

Magerus omschreef zijn clientèle als 'Liefhebbers 
der Letter-Oeffeningen'.106 Het is duidelijk dat hij 
zich bepaald niet, of in elk geval niet in de eerste plaats 
op mindervermogenden richtte: wie zich zomers kon 
terugtrekken op zijn buitenplaats behoorde zeker tot 
de welgestelden. De omschrijvingen van de aard van 
zijn collectie en de talen van de aangeboden boeken 
wijzen op een publiek van ontwikkelden. Naar wat er 
over bekend is, lijkt zijn leesbibliotheek van het type 
van die van Scheurleer en Noordbeek te zijn geweest. 

DE NEDERLANDSE LEESBIBLIOTHEEK VAN 

WILLEM ELEVELD, AMSTERDAM, I761-1767 

Een andere Amsterdamse boekverkoper, Willem 
Eleveld107, gevestigd op de Dam naast het Stadhuis, 
opende in oktober 1761 een leesbibliotheek die tot 
zijn dood in 1767 zoublijven functioneren.108 Eleveld 
gaf in zijn advertenties geen informatie over de talen 
van de werken die in zijn bibliorheek beschikbaar wa
ren, maar uit de formulering en de titels die hij noem
de, valt af te leiden dat deze waarschijnlijk (vrij-In 
zijn leesbibliotheek vond men 'Godgeleerde, Regts-
geleerde, Philosophische, Natuurkundige en Histo
rische boeken, algemenen en Vaderlandsche Geschie-
denisse, Land- en Zee-Reyzen, Levensbeschryvinge, 
verzierde Historien, Poetische en Mengelwerken'. 
Voor drie stuivers kon men zich de catalogus aan
schaffen. 

De titels die Eleveld in zijn advertenties vermeld
de, betreffen meest oudere standaardwerken, al 
noemde hij eenmaal ook de titels van twee bekende 
romans: Richardsons Clarissa en Grandison.109 Uit 
zijn bibliotheek kon men bijvoorbeeld 'alle de wer
ken van Flavius Josephus' met het vervolg door Jean 
Basnage lenen. Historisch geïnteresseerden konden 
zich vermeien in de werken van Hooft, Bor, Van Loon, 
Van Mieris of Wagenaar. Ging iemands belangsrel-
ling uit naar de natuurwetenschappen dan stonden 
alle delen van Christian Wolffs mathematische, 
natuur-, zede-, staat- en redenkundige werken in de 
Nederlandse vertaling tot zijn beschikking. Wie 
avontuurlijk was aangelegd en van mooie plaatwer
ken hield, kon zich vergasten aan alle reisbeschrijvin
gen die aan het begin van de achttiende eeuw bij Pie-
ter van der Aa in Leiden waren verschenen, of aan de 
reisverslagen van Olfert Dapper in twaalf indruk
wekkende folianten, verschenen tussen 1670 en 1688. 
Bovendien waren er woordenboeken aanwezig zoals 
het zevendelige Algemeen historisch, geographisch en ge-
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nealogisch woordenboek van A.G. Luïscius. Ook Eleveld 

bracht regelmatig appendices uit.110 

In vergelijking met de bibliotheek van Magerus 

was die van Eleveld vrij klein, in 1767 bestond hij uit 

ongeveer '2000 stuks Boeken, als mede een Verzame

ling van ruim 700 stuks Romans en een extra groote 

Verzameling van Toneelstukken'.1 ! l Ook van Elevelds 

leesbibliotheek kon men zowel binnen als buiten de 

stad gebruik maken voor de vrij lage contributie van 

zes gulden per jaar of drie gulden per halfjaar.112 

Voor de bibliotheek van Scheurleer bedroeg in 1751 

het abonnementsgeld vijftien gulden per jaar, in 1757 

werd dat bedrag teruggebracht tot twaalf gulden.113 

Bakhuyzen was in 1764 begonnen met een contributie 

van twaalf gulden; in 1777 bedroeg het intekengeld 

tien gulden en tien stuivers. (Magerus vermeldde het 

bedrag van de intekening niet in zijn advertenties). 

Na Eleveld's dood in 1767 werd zijn leesbibliotheek 

op 20 oktober publiek verkocht door de Amsterdam

se boekverkoper J.Bolius.114 

DE FRANSE LEESBIBLIOTHEEK VAN 
HENRI CONSTAPEL, AMSTERDAM, I764-I7?? 

Amsterdam telde in de jaren zestig tenminste nog 
een derde leesbibliotheek, die van Henri Constapel. 
Deze had in 1764 op de Vijgendam 'une bibliothèque 
publique', geopend 'ou l'on peut souscrire dès à pre
sent sous certains conditions'.115 De eerste aflevering 
van de catalogus kostte zes stuivers. Constapel was 
van 1755 tot 1762 werkzaam geweest als boekverko
per in Den Haag en was vermoedelijk in 1762 naar 
Amsterdam verhuisd.116 Zijn zaken gingen daar 
echter niet goed en in 1763 werd hij failliet verklaard. 
Onder zijn boeken bevonden zich veel Franstalige 
werken, die werden overgenomen door zijn vrouw 
Isabelle Goury.117 Na dit fiasco zocht het echtpaar 
kennelijk soulaas door het openen van een leesbiblio
theek, die waarschijnlijk voornamelijk bestond uit de 
door Isabelle Goury teruggekochte winkelvoorraad 
van haar man. In 1765 verscheen het eerste supplement 
op de catalogus waarin volgens de aankondiging vrij
wel alle Franse boeken waren opgenomen die in 1764 
waren verschenen.118 Constapels leesbibliotheek 
was sterk geconcentreerd op Franstalige literatuur. 
Als uitgever had Constapel een uitgesproken voor
liefde voor Franse toneelstukken119 en misschien 
was deze voorkeur ook terug te vinden in zijn biblio
theek. 

Omstreeks 1766 keerde Constapel terug naar Den 
Haag. Zijn neef en halfbroer Charles Lefebure zette 
de zaken in Amsterdam voort en tot en met 1772 

werkten zij samen als de firma Constapel en Lefebure. 

Of Lefebure de leesbibliotheek voortzette, is niet be

kend; er werd in elk geval tot en met 1770 niet meer 

voor geadverteerd in de onderzochte kranten. 

ENIGE AMSTERDAMSE 

LEESBIBLIOTHEKEN VAN NA I77O 

Het systematisch onderzoek in de Amsterdamschc Cou

rant werd afgesloten met de jaargang 1770. De Blauw 

en Van Hout hadden al gewezen op het bestaan van 

de leesbibliotheek van Gerrit Bom in 1779-120 Deze 

boekverkoper, met als adres de Molsteeg, annonceerde 

toen de catalogus van zijn 'Publieke Nederduitsche 

Leesbibliotheek'. In 1782 adverteerde Jan van Gulik 

voor de eerste maal voor de catalogus van zijn lees

bibliotheek, waarschijnlijk dateert zijn bibliotheek 

dan ook uit dat jaar.121 Van Gulik was in 1776 toege

treden tot het Amsterdamse boekverkopersgilde en 

zijn zaak was gevestigd in de Kalverstraat.122 Min of 

meer toevallig werd de Amsterdamschc Courant van 

1785 ingezien en die bleek een advertentie te bevatten 

van Van Gulik voor het derde vervolg der hlaamlyst 

eener publieke leesbibliotheek. Elk vervolg bestond uit 

ongeveer 2000 nummers: 

van de Beste en nieuwste historische Reis- en Levens-
Beschrijvingen, Romans en andere Werken, in 't Hollands, 
Fransch en Engelsch. De Inteekening voor het geheele Jaar 
is f. 12,- Men kan ook voor het halve Jaar of by de Maand 

110 AC 1761,156; AC 1762,85. LC 1764,137; LC 1767,25. 
111 LC 1767, 25. In 1763 bestond de bibliotheek uit ruim 1800 
boeken (AC 1763,33). 
112 LC 1767,25. 
113 Janssens-Knorsch, 'Commerce or culture?', p. 166. 
114 AC 1767,123, vermeldt de naam als Bollius. Gruys & De 
Wolf, Thesaurus, als J. Bolius, met als jaren van werkzaamheid 
1772. 
115 LC 1764,60; LC 1764,65, met Nederlandse tekst. 
116 Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage p.79. Van Eeghen, 
De Amsterdamseboekhandel, p.68. 
117 VanEeghen,DeAmsterdamse boekhandel, p.68. Henri Consta
pel was gehuwd met Magdalene Isabelle Goury (Kossmann, 
De boekhandel te 's-Gravenhage, p.79). 
118 AC 1765, 31 jan. Prijs van het supplement bedroeg twee 
stuivers. 
119 Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, p.79. 
120 Geciteerd naar De Blauw 81 Van Hout, 'De 18e eeuwse lees-
bibiliotheekcatalogie', p.ii4- De advertentie verscheen in de 
G c 1779,6. 
121 Zwaneveld, A bookseller's hobby-horse, p.199. n.139: AC 1782, 
30 mrt. 
122 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, dl.5, P-333-334-
123 AC 1785,123 en 126. 
124 RC1789,22 okt.; 29 okt. De contributie bedroeg nog altijd 
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inteekenen. De Prys der Catalogus met de drie vervolgen 

is8st[uivers].'123 

Van Guliks publieke leesbibliotheek bleek een lang 
leven te zijn beschoren. In 1789 gaf hij een'geheel ver
anderde catalogus' uit van zijn bibliotheek die 'tans 
[bestaat] uit 2600 nommers van de beste modernste 
Fransche, Engelsche en Hollandsche werken, welken 
aan het Publyk ter lezinge worden aangeboden'.124 

Een catalogus met prijzen van Van Guliks leesinrich-
ting is bekend uit 1797, met vervolgen uit 1797 en 
1798, totaal 4383 nummers.125 In 1803 verscheen een 
nieuwe uitgave met nog in hetzelfde jaar een vervolg; 
samen telden zij 6345 nummers.126 Na zijn dood in 
1807 zette zijn weduwe de bibliotheek voort en deze 
bestond nog in 1812.127 

De Amsterdamse boekverkoper J.F. Rosart, 'Im
primeur-libraire' in de Warmoesstraat, adverteerde 
in 1785 voor de opening van zijn - waarschijnlijk 
overwegend Franstalige - leesbibliotheek; hij adver
teerde tenminste in het Frans.128 Zijn bibliotheek 
bestond uit de nieuwste boeken en de voorwaarden 
kon men gratis bekomen. 

Op een heel indirecte wijze kwam aan het licht dat 
ook Jacobus Vriese mogelijk een leesbibliotheek in 
Amsterdam exploiteerde. Hij adverteerde in de Rot-

terdamsche Courant van 8 mei 1787 voor een vermiste 

band met de jaargang 1779 van die krant, en verzocht 

de lener deze terug te bezorgen.129 

rwaalf gulden voor een heel jaar en voor kortere perioden naar 
rato. De prijs van de catalogus was onveranderd acht stuivers. 
125 Catalogue des livres, nouveaux & choisies, qui composentla biblio
thèque, destinée àl'usagedupublic.Naamlystvan boeken, der publieke 
leesbibliotheek. [Met een ie suppl. uit 1797 en een 2e suppl. uit 
1798]. Amsterdam: J. van Gulik, 1797-1798 (BSC: cat.1286, mf 
2151-2154). 
126 De Blauw & Van Hout, 'De 18e eeuwse leesbibliotheekca-
talogie', p.113, nr.6c. 
127 Dongelmans, Van Alkmaar totZwijndrecht, p.54. 
128 AC 1785,13; 111. 
129 RC 1787,8 mei. 
130 Kaufman, Libraries and their users, p.221, helaas zonder 
bronvermelding. Hebert komt niet voor in Gruys & De Wolf, 
Thesaurus. 
13t RC 1784, laatste aflevering van dat jaar. 
132 RC 1786, 7 jan. Bij de enquêtes van 1810-1812 (zie n.94) 
geeft Cornel niet op nog een leesbibliotheek te exploiteren 
(Dongelmans, Van Alkmaar totZwijndrecht). 
133 RC 1784,2 dec. 
t34 Graf, Buch- und Lesekultur in der Residenastadt Braunschweig, 
p.ioi-103; p.173; p.188. Schepp, 'Nürnbergs Lesegesellschaften 
an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert*, p.m. 
135 Ziep.???. 
136 Evers [e.a.], 'Lijst van Rotterdamse boekverkopers tot 

LEESBIBLIOTHEKEN IN ROTTERDAM 

Kaufman vermeldt het bestaan van een Engelse lees
bibliotheek in Rotterdam in 1751, gedreven door de 
boekverkoper Stephen Hebert.130 Voor een 'Guinea' 
per jaar kon men bij hem alle soorten Engelse boeken 
lenen, waaronder 'New Romances'. In deze stad bleek 
Nicolaas Cornel in 1784 een leesbibliotheek te houden, 
getuige een advertentie voor het uitkomen van een 
'lyst of catalogus van een publyke leesbibliotheek van 
allerhande Nederduitsche boeken, nr.2', die binnen 
veertien dagen gevolgd zou worden door een derde 
lijst.131 Hieruit mag niet zonder meer worden gecon
cludeerd dat Cornels bibliotheek alleen uit Neder
landstalige boeken bestond;'lijst nr.2'kan natuurlijk 
ook een supplement zijn dat alleen boeken in die taal 
bevat. Cornel adverteerde nog voor zijn publieke 
bibliotheek in 1786.132 

Ongeveer tezelfdertijd probeerde een andere Rot
terdamse boekverkoper, Adrianus Straatman een 
'Lees-societeit' van de grond te tillen. Hij had hiertoe 
in december 1784 een oproep in de Rotterdanuche Cou

rant geplaatst: 

Iemand van de Gereformeerde Religie genegen zijnde 
deel te nemen in een Lees-societeit, welke zal bestaan uit 
leerstellige, beredeneer, uitlegkundige, historische- en 
mengelwerken over allerlei Wetenschappen, Maand- en 
Weekschriften van allerlei soorten van Gezindheden, 
uitgezonden maand- en Weekschriften over publique 
zaken, ook geen Romans of Comédien, die gelieven zich 
te adresseren by Adrianus Straatmans, Boekverkooper 
in de Moolensteeg het tweede huis van 't Visschersdyk te 
Rotterdam.133 

Was het Straatmans bedoeling een leesbibliotheek te 
openen of trad hij hier slechts op als iemand tot wie 
men zich kon wenden voor meer informatie over een 
nog op te richten particulier leesgezelschap? Of was 
hij misschien de initiatiefnemer voor dit laatste, on
getwijfeld in de hoop op klandizie? Het is bekend dat 
bijvoorbeeld in Duitsland aan het einde van de acht
tiende eeuw vaak boekverkopers betrokken werden 
bij de oprichting van particuliere 'Lesekabinette'.134 

In het volgende hoofdstuk zal de stichting van het 
Leidse leesmuseum in het begin van de negentiende 
eeuw ter sprake komen, waarbij eveneens een boek
verkoper ingeschakeld werd om voor een geschikte 
ruimte te zorgen en waarschijnlijk ook - maar dat 
vermelden de bronnen niet - om de boeken en tijd
schriften te helpen selecteren en te leveren.13S Een 
leesbibliotheek zonder romans of toneelstukken 
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en zonder politieke geschriften was waarschijnlijk 

in deze tijd al niet meer aantrekkelijk, zodat het 

hier waarschijnlijk ging om de oprichting van een 

particuliere leessocié'teit. Of Straatman en/of zijn 

opdrachtgevers in deze opzet geslaagd zijn, is nog 

niet achterhaald. Tot 1790 of later was hij actief in de 

boekhandel, maar hij eindigde zijn loopbaan als 

meester-timmerman op de Marinewerf.136 

LEESBIBLIOTHEKEN 

IN ENKELE ANDERE STEDEN 

De publieke bibliotheek van de Leeuwarder boekver
koper R.J. Noordbeek is boven reeds ter sprake geko
men.1 3 7 De catalogus van deze publieke bibliotheek 
telde bijna 6000 nummers en het Considerabel vervolg 

dat in 1756 uitkwam, bevatte 4300 nummers, waar
mee de bibliotheek de omvang van 10.000 nummers 
overschreed.138 Voor vijftien gulden per jaar kon 
men bij Noordbeek de boeken dagelijks in de leeszaal 
inzien en tegen een bepaald tarief ook lenen. 

In de 's Gravenhaegse Courant van 28 juni 1762 kon
digde de Dordtse boekverkoper Abraham Blussé de 
catalogus van zijn leesbibliotheek aan. Het leesgeld 
bedroeg zestien gulden per jaar, hetgeen erop duidt 
dat ook Blussé niet direct een publiek van minvermo
genden voor ogen stond.139 Vóór 1763 kende ook 
Middelburg een leesbibliotheek. In de Leydse Courant 

van dat jaar adverteerde namelijk Pieter Gillissen, 
boekverkoper te Middelburg, dat hij op dinsdag 6 de
cember 1763 en volgende dagen, in het Schutters-Hof 
aan de Balans, alle gebonden en ongebonden boeken 
nagelaten door de boekverkoper Louis Taillefert zou 
verkopen, benevens 'alle de boeken behoorende tot 
de leesbibliotheek'.140 Louis Taillefert Davidszoon 
was werkzaam in Middelburg van tenminste 1748 tot 
1762141 en zijn leesbibliotheek stamt mogelijk reeds 
uit de jaren vijftig. 

In Nijmegen bleek François Muller, een boekbin
der van wie verder niets anders bekend is dan dat hij 
in 1766 plotseling de stad verliet, een leesbibliotheek 
te bezitten. De Nijmeegse boekverkoper Isaac van 
Campen bracht deze 'extra schoone en welgecondi-
tioneerde Lees-bibliotheecq' op 10 juni 1765 'publicq 
in eene Massa' in Nijmegen onder de hamer.142 

Bij de Zwolse boekverkoper Martinus Tijl, geves
tigd sinds 1777, kon men tegen betaling boeken en 
tijdschriften lezen.143 Brouwer neemt aan dat Tijl er 
een winkelbibliotheek op nahield. Erg omvangrijk 
lijkt die bibliotheek niet geweest te zijn. Tweederde 
van de bestedingen voor het lenen van lectuur bij Tijl 
betrof algemene tijdschriften.144 Deze tijdschriften 

werden aan het begin van het volgend jaar als oud-
goed verkocht.145 Brouwer vermeldt niet of de leners 
bij Tijl contributie betaalden en hij rept evenmin 
over catalogi. Het is dan ook de vraag of Tijl een echte 
voor de uitlening bestemde collectie had gevormd, of 
dat hij boeken en tijdschriften uit zijn winkelvoor
raad verhuurde. 

Aan het begin van dit hoofdstuk werd gewezen op 
de leesbibliotheek van Johannes Jacobus Beets in 
Haarlem, waarvan een catalogus uit 1797 bekend is. Al 
eerder, in de jaren 1792-1793 exploiteerde Christiaan 
Plaat in deze stad een leesbibliotheek. Plaat adver
teerde regelmatig in de Oprechte Haerlcmse Courant 

voor zijn bibliotheek van Franse, Nederlandse en 
'enige' Duitse werken.146 Plaat was een uit Den Haag 
afkomstige drukker en boekverkoper die wegens zijn 
politieke opvattingen - hij was een bekend patriot -
in 1787 naar Haarlem was uitgeweken.147 Toen zijn 
partij in 1795 zegevierde, keerde hij terug naar Den 
Haag en werd daar in zijn vroegere positie van "s 
Lands Drukker voor het loopende werk van Holland' 
hersteld. Mogelijk heeft hij voor zijn terugkeer naar 
Den Haag zijn leesbibliotheek van de hand gedaan en 
in dat geval kan de koper heel goed Beets zijn geweest. 

De eerste leesbibliotheek in Leiden werd waar
schijnlijk opgericht door de boekverkoper Johannes 
van Thoir in 1800. In de enquête van de Franse over
heid uit 1811, vulde Van Thoir in dat hij zich gevestigd 

i8oo',p.5i3. 
137 Ziep.242. 
138 Breuker.'Eekhoff's geschiedenis van de Leeuwarder druk
kers en uitgevers tot 1870', p.196. Voor de catalogus zie: De 
Blauw & Van Hout, 'De 18e eeuwse leesbibliotheekcatalogie', 
p.110; deauteurs vermelden geen vindplaats voor de catalogus. 
139 GC1762,28juni. 
140 LC1763,134. 
141 Gruys& De Wolf, Ttanuras. 
141 Begheyn & Peters, Ghephnt te Nymeghen, p.76, 81 en n.4. 
Voor de verkoping werd geadverteerd in de AC 1765,28 mei en 
6 juni, echter zonder vermelding van Van Campen. 
143 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, p.61,69 en 195-196. 
144 Brouwer, Lezen en schrijven in deprovincie, p.196, n.417. 
145 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, p.6i, n.6i. 
146 Met dank aan Joost Kloek. 
147 Kossmmn.De boekhandel te's-Gravenhage,p.310-311. 
148 Dongelmans, Van Alkmaar totZwijndrecht, p.158. Op 15 dec. 
1791 werd hij ingeschreven als vrijmeester boekverkoper (GAL 
Gilden 83A). 
149 Dongelmans, Van Alkmaar tot Zwijndrecht, p.isi-»S9- In 
1822 neemt C.C. van der Hoek, zojuist gearriveerd te Leiden, 
een bestaande leesbibliotheek over en vestigt zich op de Bree-
destraat (Luger, 'Een ïge-eeuwse leesbibliotheek', p.128). Het 
is niet ondenkbaar dat Van der Hoek de leesbibliotheek van 
Johannes van Thoir heeft overgenomen. (Waller, Biographisch 
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had in 1791 door de overname van een boekwinkel. In 

de enquête van 1812, waarin onder andere speciaal ge

vraagd werd naar leesbibliotheken, gaf hij op een 

leesbibliotheek te exploiteren en noemde als jaar van 

oprichting 1800.148 Van Thoirs leesbibliotheek was 

in 1811/1812 de enige die voor Leiden geregistreerd 

werd.149 

CONCLUSIE 

Al met al is het bestaan van ongeveer negentien - mis
schien twintig of 21 - leesbibliotheken in de periode 
1750 tot en met 1800 vastgesteld. Dit aantal zal zeker 
nog worden uitgebreid als ook kranten van na 1770 
worden onderzochten tegelijk ook plaatselijke bladen 
bij het onderzoek worden betrokken. Of op die ma
nier alle leesbibliotheken getraceerd kunnen worden, 
is echter onwaarschijnlijk. Speciaal voor de kleinere 
leesbibliotheekhouders is het de vraag of zij gebruik 
maakten van de betrekkelijk dure methode van het 
adverteren. Juist die kleinere bibliotheken werden 
door een ander, eenvoudiger publiek bezocht dan de 
voorname winkelbibliotheken en krijgen daardoor 
een bijzonder belang voor het leescultuuronderzoek. 

Een indicatie van het aantal leesbibliotheken in 
de Republiek leveren de enquêteresultaten van de in
ventarisatie van het boekenbedrijf door de Franse 
overheid in de jaren 1810-1812. Popkin vond in de 

woordenboek van Noord-Nederlandse graveurs, geeft als jaren van 

werkzaamheid voor Van Thoir: 1791-1819). In 1812 werd Van 
Thoirs medewerking gevraagd voor de inrichting van een op 
te richten Leesmuseum in Leiden (Zie p.280). 
150 Popkin, 'The booktrades in Western Europe during the 
revolutionary era', p.413; 431, en voor de gebruikte bronnen: 
p.406-409; idem, 'Print culture in the Netherlands on the eve 
of the Revolution', p.281-282. Dongelmans, Van Alkmaar tot 
Zwijndrecht, gebruikte de enquêteformulieren zelf als basis 
voor zijn alfabet van boekverkopers, drukkers en uitgevers in 
Noord-Nederland 1801-1850 (p. 22-29). Deze zijn niet in alle 
gevallen bewaard gebleven en dat verklaart mogelijk dat in 
zijn overzicht maar 29 leesbibliotheken zijn te vinden. Bij 
mijn telling van de leesbibliotheken zoals die in het materiaal 
van Dongelmans voorkomen, zijn de bibliotheken van het 
Nut niet meegeteld, omdat deze niet commercieel zijn. Even
min meegeteld zijn boekverkopers die opgaven wel kranten 
te verhuren maar geen boeken. 

»51 Popkin, 'The booktrades in Western Europe during the 
revolutionary era', p.413 en idem, 'Print culture in the Nether
lands on the eve of the Revolution', p.278. Het aantal inwoners 
per departement hangt af van de omvang van het grondge
bied dat tot een departement verklaard wordt en heeft niets te 
maken met bevolkingsdichtheid (Popkin, 'The booktrades in 
Western Europe during the revolutionary era', p.412). 
152 Janssens-Knorsch, 'Commerce or culture', p.160. 

samenvattende overzichten die in Parijs op basis van 
de resultaten van die enquêtes waren samengesteld 
49 leesbibliotheken in de Republiek, waarvan alleen 
al achttien in Amsterdam.150 Nederland was in de 
Franse tijd ingedeeld in acht departementen en dat 
betekent - uitgaande van Popkins Franse gegevens -
dat er in elk departement gemiddeld 6,1 leesbiblio
theken te vinden waren. In vergelijking met Duits
land - dat gemiddeld per departement 10,1 leesbiblio
theken telde - was het aantal leesbibliotheken in 
Nederland laag. Popkin tekende daarbij echter aan 
dat de Hollandse departementen behoorden tot die 
met het laagste gemiddelde inwonertal in het Keizer
rijk.151 In de Republiek werden leesbibliotheken 
alleen aangetroffen in de steden terwijl ze in Duits
land ook voorkwamen in kleine plattelandssteden. 

Het openen van een grote leesbibliotheek betekende 
een enorme investering, zoals bij Scheurleer duidelijk 
werd. De catalogi van achttiende-eeuwse leesbiblio
theken die de prijzen van de boeken vermeldden, 
deden dat ook met de bedoeling de verkoop te stimu
leren. Boekverkopers probeerden op die manier het 
risico te verkleinen. Deze werkwijze sloot aan bij de 
gangbare praktijk om boeken uit de winkelvoorraad 
te verhuren. 

De eerste leesbibliotheken boden boeken van 

wetenschap, kunst en smaak, gericht op een ontwik
keld en cultureel publiek. Scheurleer en Noordbeek 
voerden nog Latijnse titels, maar voor Magerus en 
Bakhuyzen was dat kennelijk commercieel niet aan
trekkelijk genoeg en zij beperkten hun aanbod tot 
Franse, Engelse en Nederlandse titels, meestal in die 
volgorde. Het aanbod van Franse titels in de biblio
theken van Scheurleer en Bakhuyzen overtrof het 
aantal titels in andere talen aanzienlijk. De catalogus 
van Scheurleer uit 1751 bijvoorbeeld, telde 1188 Franse 
titels tegenover 496 Engelse, 239 Latijnse en 197 Ne
derduitse werken.152 Maar Scheurleer was in 1751 
nog maar net begonnen met de aanleg van een collec
tie in het Nederlands. Bakhuyzens catalogus uit 1777 
vertoonde een overeenkomstig beeld, met dien ver
stande dat de Nederlandstalige werken qua aantal na 
de Franstalige op de tweede plaats kwamen. Het aan
bod van Bakhuyzen omvatte 1846 Franse titels, 859 
Nederlandstalige en 295 Engelse werken. Constapels 
bibliotheek bevatte waarschijnlijk hoofdzakelijk 
Franstalige titels. Willem Eleveld daarentegen lijkt 
zich uitsluitend of voornamelijk toegelegd te hebben 
op Nederlandstalige boeken. Of hij daarmee ook een 
ander, eenvoudiger publiek wilde aantrekken valt 
moeilijk in te schatten. Misschien mag het lagere be-
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drag van de contributie in dit verband beschouwd 
worden als een vingerwijzing. Zijn stadgenoot en 
collega Gerrit Bom exploiteerde in 1779 een Neder
duitse leesbibliotheek. 

Voor de leesbibliotheken in de hofstad Den Haag 
bestond waarschijnlijk een ander publiek dan in 
Amsterdam. Scheurleer hield ook rekening met de 
aanwezigheid van de vele buitenlandse bezoekers in 
de stad.153 Gerard 11 du Mee had in zijn leesbiblio
theek in 1781 een speciale collectie juridische boeken 
opgenomen. 

Voornameleesbibliotheekhouders zoals Scheurleer 
en Noordbeek stelden hun bezoekers ook ruimten ter 
beschikking om de boeken te raadplegen. Of andere 
leesbibliotheekhouders dat eveneens deden is onbe
kend. Tegenover de deftige Scheurleer stonden kleine
re boekverkopers of boekbinders, zoals bijvoorbeeld 
de hierboven genoemde François Muller uit Nijme
gen. De gegevens die via de advertenties boven water 
zijn gekomen, betreffen meestal groteen middelgro
te instellingen. Maar er moeten ook hele kleine zijn 
geweest die niet meer deden dan het uitlenen van de 
winkelvoorraad, zoals Herman Bronsting in Nijme
gen. Waarschijnlijk waren er talrijke boekverkopers 
- van groot tot klein - die bij tijd en wijle boeken en 
periodieken verhuurden, een praktijk die zich vrijwel 
geheel aan het gezichtsveld onttrekt.154 

Graf-Köhler signaleerde in Duitsland een nauw 
verband tussen de handel in antiquarische boeken en 
het exploiteren van een leesbibliotheek.155 Treffend 
in dit verband is de omschrijving die de Delftse boek
verkoper Mattheus Roelofswaert in de enquêtes van 
1810 en 181Z van zijn onderneming geeft. Hij had zich 
in 1789 gevestigd en zijn specialiteit waren oude boe
ken die hij kocht op veilingen of rechtstreeks van par
ticulieren. Maar zijn voornaamste bron van inkom
sten - die volgens hem 'in zichzelf maar van weinig 
belang is' - vormde een kleine leesbibliotheek.156 

Scheurleer werd misschien nog gedreven door 
hooggestemde idealen, maar zijn opvolger, Bakhuy-
zen beperkte zich tot de commercieel meest aantrek
kelijke genres, waaronder romans en tijdschriften een 
belangrijke plaats innamen. De aantrekkingskracht 
van romans had Scheurleer al in 1757 moeten erken
nen, al dan niet onder invloed van Van Balen. Maar 
ook nadat hij in 1759 de associatie met van Balen had 
beëindigd bleef hij afzonderlijke lijsten met romans 
uitgeven. Hetzelfde deed Eleveld in Amsterdam, die 
behalve voor catalogi met 'verzierde historien', ook 
adverteerde voor toneelstukken en daarmee aansloot 
bij de gtote belangstelling voor toneel en opera van 
het mondaine publiek. Zowel Scheurleer als Eleveld 

onderkenden verschillende leesbehoeften. Enerzijds 

bedienden zij een publiek van intellectuelen en cul

tureel geïnteresseerden, anderzijds lezers voor wie 

lezen niets meer betekende dan een aangenaam tijd

verdrijf. Overigens kunnen die verschillende behoef

ten heel goed in één persoon verenigd zijn zodat het 

deels om hetzelfde publiek ging. 

Het publieksaspect van de leesbibliotheek is nood

zakelijkerwijs onderbelicht gebleven. Op het eerste 

gezicht is men geneigd te veronderstellen dat de lees

bibliotheken ook bedoeld waren voor de minder 

draagkrachtigen uit de lagere regionen van de sociale 

piramide. Deze instellingen bezaten immers het 

potentieel om een nieuw lezerspubliek aan te trek

ken omdat zij in principe toegankelijk waren voor 

iedereen die het intekengeld kon betalen. Scheurleer 

roemde in zijn voorwoord in de catalogus uit 1757 de 

Hollandse Maatschappij van Wetenschappen, die 'on

vermogende Wezen daar geest en vernuft in door

straalt' een goede opleiding liet geven. Hij prijst dit 

loffelijke streven en wil daar op zijn manier een 

steentje aan bijdragen: 

daarboven heerscht 'er tans ecnen algemeencn yvcr en lust 
tot kennis en onderzoek van fraaie Boeken; zo dat 'er geen 
bekwaamer tyd kan bedacht worden om, op eene voor 
hen onkostbaare wyze, alle die pryslyke zaaken te helpen 
bevorderen, door het Openen van eene Lees-Bibliotheek: 
want dat 'er tot het wel betrachten en voortzetten van 
kunsten en Weetenschappen eenen Schat van Boeken word 
vereischt, daar veele die'er om benodigtzyn juist geen 
vermogen toe bezitten om ze zich eigen te maaken, Leerd 

153 Hendrik Scheurleer Fz.Naamlystvan een uitmuntende party 
der beste boeken, 1757, Voorrede, p.iv (zie: Bijlage iv: Catalogi 
van leesbibliotheken, met P.G. van Balen). 
154 Luger, ' Wie las wat in de negentiende eeuw?', p.114 en 126, 
achtte het in kaartbrengen van het aantal leesbibl io theekho u-
ders een dubieuze aangelegenheid: de kleine neringdoenden 
adverteerden niet en ze komen niet voor in de adresboeken 
van de boekhandel. Sirges, Die Bedeutung der Leihbibliothek für 
die Lesekultur in Hessen-Kassel 1753-1866, p.423. onderscheidde: 
kleine, klein tot middelgrote, middelgrote, grote middelgro
te en grote leesbibliotheken. Ruim 30% van de leesbibliothe
ken in Hessen-Kassel behoorde in 1820 tot de groep van de 
'kleine'. 
155 Köhler,'Über öffentliche Anstalten zur Verbesserung der 
Academische Sitten: studentische und bürgerliche Leseein-
richrungen in der Universitätsstadt Helmstedt', p.355-357-
Graf, Buch- und Lesekultur in der Residenzstadt Braunschweig, 
p.100-103; 156-160. Zie ook: Barber, 'Pendred abroad', p.314; 
Sirges, Die Bedeutung der Leihbibliothek für die Lesekultur in Hes
sen-Kassel 1753-1866, p.19. 
156 Dongelmans,VanA/fcmfl«rfcfZwyn<ir«:/if,p.95.Kossmann, 
p.3z8: Matrheus Roelofswaard werd in 1789 opgegeven als 
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de daaglyksche ondervinding Ons Boekverkoopers maar 

alteveel.157 

Nogal breedvoerig zet hij uiteen dat het zijn bedoe

ling is de bibliotheek gestaag uit te breiden 

met alles wat tot ieders byzonder nut en vermaaklyk ryd-
verdryf strekken kan. Wy zeggen met voordacht tot elks 
nut en vermaaklyk cydverdryf; vermits 'er voor een met 
reden begaafd Schepsel niets nutter noch aangenamer kan 
bedacht worden, als zynen ledigen ryd te besteden aan 
kennis van zig zelfs, en van alle de Plichten die hy aan Godt 
en den Burgerstaat verschuldigt is.158 

Scheurleer wil kennelijk ondubbelzinnig duidelijk 
maken dat zijn bibliotheek open staat voor iedereen 
en óók tot doel heeft mensen zonder fortuin te helpen 
bij studie en ontspanning. Kloek moest op basis van 
- overigens schaarse - gegevens betreffende het 
gebruik van de Middelburgse leesbibliotheek van 
Van Benthem aan het begin van de negentiende eeuw, 
concluderen dat er geen enkele aanwijzing was voor 
een nieuw lezerspubliek, integendeel, de leners be
hoorden tot de groep van de traditionele boekenko-
pers.159 Wel plaatste hij daarbij de kanttekening dat 
deze groep boekenkopers tot diep in de sociale pira
mide reikte, maar naar mate men lager komt, neemt 
hun aantal steeds meer af.160 Volgens Brouwer vorm
den de klanten van de leesbibliotheek van de Zwolse 
boekverkoper Tijl in de jaren 1777-1787 een gemê
leerd gezelschap van zowel mannen als vrouwen, elite 
en vertegenwoordigers van de hogere en lagere bur-

leerling bij I. du Mee in Den Haag, maar vestigde zich nog in 
datzelfde jaar als boekverkoper te Delft. 
157 Hendrik Scheurleer Fz: Naamlyst van een uitmuntende party 
der beste boeken ... 1757, p.ii (zie: Bijlage iv: Catalogi van leesbi
bliotheken, met P.G. van Balen). 
158 Hendrik Scheurleer Fz, Naamlyst van een uitmuntende party 
der beste boeken, 1757, p.iii-iv (zie: Bijlage iv: Catalogi van leesbi
bliotheken, met P.G. van Balen). Zie ook: Janssens-Knorsch, 
'Commerce or culture?', p.166-167. 
159 Kloek, 'De lezer als burger', p.188-189. 
160 Kloek & Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin 
van de negentiende eeuw, p.90. 
161 Brouwer.Lezeiimjrhry'VCT 111 deprovincie, p.191. 
162 Brouwer.Uzen en sriiri/ven in deprovincie, p.195-196. 
163 Brouwer, Lezen en schrijven in deprovincie, p.196, n.417. 
164 Brouwer, Lezen en schrijven in deprovincie, p.69,195-196. 
165 GAL Gilden 112, ongefol., 1772, art 3. 
166 Fergus, 'Eighteenth-century readers in provincial Eng
land: the customers of Samuel Clay's circulating library and 
bookshop in Warwick, 1770-72', p.172-175. 
167 Brouwer, Lezen en schrijven in deprovincie, p.227. 

gerij. Er was geen sprake van een grote toeloop van 
een publiek uit de kringen van de brede en kleine 
burgerij naar Tijls leesbibliotheek.161 Van de belang
stelling voor romans - waar de leesbibliotheekhou
ders in de grote steden van het Westen des lands zich 
zo nadrukkelijk op richtten - was bij Tijls' klanten 
slechts sporadisch iets merkbaar.162 Ruim tweederde 
van de uitgaven van de leners bij Tijl was voor het le
zen van algemene tijdschiften.163 Het blijft een beetje 
de vraag in hoeverre het gedrag van de dertig klanten 
van een leesbibliotheek in de provinciestad Zwolle 
overeenkwam met dat van de leesbibliotheekbezoe
kers in de grote steden van Holland.164 

Dertig klanten voor een leesbibliotheek lijkt erg 
weinig, maar misschien moet bij het oordeel daar
over enige voorzichtigheid worden betracht. Toen 
het Leidse boekverkopersgilde in 1772 protesteerde 
tegen de oprichting van Murray's leesbibliotheek, 
veronderstelden de overheden dat zo'n bibliotheek 
ongeveer veertig klanten zou trekken.16S De Engelse 
boekverkoper Samuel Clay uit Warwick had 37 leners 
voor zijn leesbibliotheek, die echter slechts een om
vang had van 100 titels.166 Boekenkopers die bij Tijl 
matige consumenten waren - dat wil zeggen die jaar
lijks voor minder dan vijf gulden kochten - namen 
wel circa de helft van de totale uitgaven aan de leesbi
bliotheek voor hun rekening.167 Brouwer concludeert 
dan ook dat voor deze groep van matige boekenkopers 
er een drempelverlagende werking van deze instel
ling lijkt te zijn uitgegaan. 

Scheurleer, Hebert en Noordbeek pionierden 
misschien nog geïnspireerd door de voorbeelden in 
Engeland. Vanaf de jaren zestig breidde het aantal 
leesbibliotheken zich aanmerkelijk uit, zoals zelfs dit 
beperkte onderzoek heeft kunnen aantonen. Dit kan 
er alleen maar op wijzen dat zich een groeiende vraag 
naar deze vorm van distributie ontwikkelde, die in 
verband staat met een toenemende behoefte aan re
gelmatig lezen. En - al lijkt er dan niet of nauwelijks 
sprake te zijn van een nieuw lezerspubliek - de 
opkomst en verbreiding van juist de commerciële lees
bibliotheken in de jaren vijftig en zestig vormen een 
duidelijke aanwijzing dat het lezen een wezenlijk 
andere plaats ging innemen in de culturele belang
stelling. Er was behoefte aan dit soort instellingen 
voor lectuurverschaffing en men was bereid er voor te 
betalen. De bibliotheken van Hendrik Bakhuyzen en 
Jan van Gulik, die de eeuwwende nog minstens een 
tiental jaren overleefden, bewijzen overduidelijk het 
bestaansrecht van dit type bibliotheek. 




