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IX 

UTILE DULCI: 

LEESGEZELSCHAPPEN IN 

ACHTTIENDE-EEUWS 

LEIDEN 



De Essentie van de Peper Kruis Mint (Mentha Peperitis) in het Engelsch Pepper Mint Water, is thans zeer wel bekend, door 
deszelfs spoedige en heilzame uitwerkingen in de aanvallen van het Kolyk en van de Krampen der Maag en Darmen, in de 
brakingen, welke men op zee ondergaat, of die van eenige andere oorzaak voortkomen en in alle ziektens die verzeld zyn 
met winderige opspanningen. 
Lieden van allerlei ouderdom en zelfs zwangere Vrouwen, gelyk ook een groot getal Kinderen, hebben de Maag en Hart
versterkende kragten van dit middel ondervonden, hetwelk voor de smaak en door deszelfs kragt alle andere overtreft. 
Het Flesje met het berigt hoe te gebruiken, kost 3 Schellingen. 
Deeze Essentie is uitgevonden door den Heerjuniper, Chymist en Apothecar te Londen, en word in Commissie verkogt in 
's Hage by Galindo, Mr. Horlogiemaker in de Poten, Amsterdam J. Poncton la Roze, Parfumeur in het Wapen van Soubise, op 
het Rokkin, UtrechtProvoirMdrrhaiid, Kleermaker op de Mariaplaats, Rotterdam Julien agter de Beurs, Leiden LaPlume, Par
fumeur op den hoek van de Sonneveldsteeg, 's Hertogenbosch Jean PierreLoneur, op de groot plaats en te Nimwegen by den 
Boekverkooper A. van Goor. 

OHC1767, dinsdagse 42,20 oct. 
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ï Algemeen: Kaufman, 'Some community libraries in eigh
teenth century Europe: a reconnaissance'. Dann, 'Einleitung 
des Herausgebers: Die Lesegesellschaften und die Herausbil
dung einer modernen bürgerlichen Gesellschaft in Europa'. 
Voor Engeland: Kaufman, Libraries and their users. Sturges, 
'The place of libraries in the English urban renaissance of the 
eighteenth century'. Voor Duitsland: Prüsener, 'Lesegesell
schaften im 18. Jahrhundert', die ook een uitvoerige typologie 
heeft opgesteld. Speciaal over de rol van leesgezelschappen in 
het democratiseringsproces: Dann, 'Die Lesegesellschaften 
des 18. Jahrhunderts'; Dann.'Die deutsche Aufklärungsgesell-
schaft und ihre Lektüre'. Voss, 'Eine deutsche Lesebibliothek 
im Paris: neue Beobachtungen und methodische Überlegun
gen zur Erforschung der deutschen Lesegesellschaften'. Zeer 
uitvoerig op de sociale achtergronden gaat in: Milstein, Eight 
eighteenth centuiy reading societies. A sociological contribution to the 
history of German literature. Een cultuursociologische macro-
visie is uitgewerkt door Engelsing, onder andere in: 'Die 
Perioden der Lesergeschichte in der Neuzeit'. Voor Amerika 
onder andere: Stevens, 'Relationships of social library mem
bership, wealth and literary culture in early Ohio', en Gilmore, 
Reading becomes a necessity of life. Voor Nederland: Buijnsters, 
'Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e eeuw'. Mijnhardt, 
Tot Heil van 't Menschdom, o.a. p.58-77,128 e.v. In Frankrijk is 
nog geen onderzoek gedaan naar leesgezelschappen. Roche 
noemt er enkele tientallen (D. Roche, Le siècle des lumières en 
province: Académies et académiciens provinciaux (1680-1789). Paris, 
1979. dl.2, p.477). Chartier en Roche, 'Les pratiques urbaines 
de l'imprimé', p.414-415, maken er slechts melding van. 
z Prüsener, 'Die deutschen Lesegesellschaften im Zeitalter 
der Aufklärung', P.71-7Z, constateert dat de hoge boekenprij
zen een belangrijke drijfveer zijn geweest voor het oprichten 
van leesgezelschappen. Zie ook: Mijnhardt, Tof heil van 't 
Menschdom, p.55, n.71. 
3 Buijnsters,'Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e eeuw', 
p.183-184. Zie ook: Kiesel & Münch, 'Der literarische Markt', 
p. 174-177-
4 Buijnsters,'Nederlandse leesgezelschappen uit de i8eeeuw', 
p.184; Van Eeghen, 'Het Genootschap "Tot leerzaam ver
maak"'. 
5 Buijnsters, 'Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e 
eeuw", p.183-184. Vergelijk Mijnhardt, Tot Heil van 't Mensch
dom, p.128-129. 
6 Buijnsters.'Nederlandse leesgezelschappen uit de 18eeeuv/, 
p.185-186. 
7 Aan de achttiende-eeuwse genootschappelijkheid ligt een 
complex van ideeën ten grondslag dat geworteld is in de ver
lichtingsfilosofie en dat meestal wordt aangeduid met de 
term sociabiliteit. Mijnhardt, Tot Heil van 'tMcnschdom: culturele 
genootschappen in Nederland, 1750-1815, p.zo, 54, 58, hanteert 
voor de achttiende eeuw de term 'publiekssociabiliteit' ter 
onderscheiding van de al oudere'geleerdensociabiliteit'. Zie 
ook: Van den Berg, 'Literatuurgeschiedenis en cultuurge
schiedenis', p.34. 
8 Geciteerd naar Mijnhardt, 'Het Nederlandse genootschap 
in de achttiende en vroege negentiende eeuw", p.83. Zie ook: 

Behalve de commerciële leesbibliotheek ontwikkelde 
zich in de tweede helft van de achttiende eeuw nog 
een andere, nieuwe vorm van secondaire distributie 
en wel via de particuliere leesgezelschappen. De op
komst van de leesgezelschappen is een fenomeen dat 
zich voordeed in grote delen van Noord-West Europa 
en de Verenigde Staten van Amerika.1 Cultureel ge-
interesseerden sloten zich aaneen en schaften voor 
gemeenschappelijke rekening boeken en tijdschriften 
aan om die onder elkaar te laten circuleren. Lees
gezelschappen stelden mensen in staat om op een 
voordelige manier veel te lezen.2 De veel voorkomen
de gewoonte om de boeken na afloop van de circulatie 
- meestal na een jaar - te veilen, stimuleerde ook het 
verzamelen van boeken. 

Er zijn verschillende vormen van leesgezelschap
pen te onderscheiden.3 Buijnsters reserveert de bena
ming leesgezelschap voor de kleine kringen van 
bevriende personen die regelmatig bijeenkomen om 
met elkaar het gelezene te bespreken. In sommige 
van dit type gezelschappen berustte op de leden ook 
de verplichting tot het houden van voordrachten.4 

Daarnaast werden ook grotere gezelschappen ge
vormd, waarbij sociale contacten nauwelijks een rol 
speelden. Dergelijke organisaties duidde hij aan als 
leescirkels waarin het hoofddoel de circulatie van 
boeken en tijdschriften was. Tijdgenoten maakten 
dat onderscheid niet, men sprak over leesgezelschap, 
leesgenootschap, leescollegie of leessociéteit.s De 
benaming leesgezelschap werd geleidelijk de meest 
gangbare6 en wordt in dit hoofdstuk voor beide 
typen leesorganisaties gebruikt. Alleen indien het 
omwille van de duidelijkheid nodig is, wordt het on
derscheid aangegeven. 

Bij de oprichting van een leesgezelschap zullen 
economische overwegingen zeker hebben meegeteld, 
maar daarnaast legden nog andere motieven gewicht 
in de schaal. In het geval van de vorming van kleinere 
leesgezelschappen was sociabiliteit, de menselijke 
behoefte aan contact in groepsverband, een belang
rijke drijfveer.7 Voor de achttiende eeuw houdt het 
begrip sociabiliteit in de woorden van Mijnhardt in 
'de overtuiging dat de burger alleen in vrijwillige 
aaneensluiting in vriendenkring, gezelschap en ge
nootschap de basis kon leggen voor kennis, deugd en 
geluk'.8 Het besloten gezelschap bestaande uit vrien
den en geestverwanten stelt de burger in staat zich in 
een vertrouwd milieu toe te leggen op het verwerven 
van deugd en kennis die het hem mogelijk maken om 
zijn taak in de samenleving naar behoren te vervul
len.9 De leesgezelschappen waren slechts een van de 
vele vormen van de genootschappelijkheid die zo 
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kenmerkend was voor de achtriende eeuw. Velen van 
de mensen die zich in leesgezelschappen aaneensloten 
was het in de eerste plaats te doen om het verwerven 
van nuttige kennis om hoger op te geraken.10 

Degenen die toetraden tot een leesgenootschap 
zullen in eerste instantie veellezers zijn geweest voor 
wie lezen een levensbehoefte was. Er werden vooral 
nieuwe boeken en tijdschriften gelezen. Deze institu
ties worden - samen met de leesbibliotheken - al
gemeen beschouwd als een van de bewijzen voor 
de toename van het veel en gevarieerd lezen.11 De 
aansluiting bij een leesgenootschap bood financiële 
voordelen en dit roept bijna automatisch de vraag op 
of deze organisatievorm in het bijzonder mensen 
aantrok die tot dan toe om economische redenen niet 
of nauwelijks hadden gelezen. Of anders geformu
leerd, of leesgezelschappen een nieuw lezerspubliek 
hebben gecreëerd. Om te zien of het mogelijk is een 
antwoord op die vraag te vinden zijn de achttiende-
eeuwse leesgezelschappen in Leiden onderzocht. Met 
behulp van archivalia konden de persoonlijke gege
vens en de maatschappelijke positie van de leden 
van twee leesgezelschappen achterhaald worden. Van 
een derde leesgezelschap is een lijst overgeleverd van 
de boeken die in het jaar 1777 waren aangeschaft. 
Hoewel van de leden van dit laatste gezelschap niets 
naders werd aangetroffen, biedt deze lijst een zeldza
me gelegenheid om enig inzicht in de literatuurkeu
ze van een leesgezelschap te verkrijgen. Het onder
zoek naar de leesgezelschappen in één stad geschiedde 
ook om na te gaan welke verschillende vormen van 
gemeenschappelijk lezen zich voordeden.12 

DE OPKOMST VAN DE LEESGEZELSCHAPPEN 

De bakermat van het leesgezelschap moet waar
schijnlijk in Engeland worden gezocht. Kaufman on
derscheidt verschillende typen leesgezelschappen. 
De oudste vorm was die van wat hij aanduidt als de 
'book "club" per sf, die in het decennium 1720-1730 
ontstond.1 3 Een 'book club' bestond uit een kleine 
groep mensen die regelmatig bijeenkwam voor 
gesprekken of het aanhoren van voordrachten. In 
deze samenkomsten werd ook over de aanschaf van 
de boeken beslist. Daarnaast vormden zich grotere 
gezelschappen waarin het lezen centraal stond en 
waarvan de bijeenkomsten beperkt bleven tot één 
algemene ledenvergadering per jaar. Deze circulatie
genootschappen schaften op gezamenlijk kosten 
boeken aan die rondgingen onder de leden. In het 
algemeen telden deze grotere organisaties dertig tot 
honderd leden, en soms zelfs nog meer. Tijdens de 

jaarlijkse vergadering werd het beleid voor het vol
gende jaar vastgesteld. Dan werd ook de kas opge
maakt en werden de boeken en tijdschriften die het 
afgelopen jaar in omloop waren geweest, geveild. 

Soms gebeurde dat laatste niet en besloot men de 
boeken te behouden en daatmee een bibliotheek op 
te bouwen. Deze particuliere bibliotheekorganisaties 
waarbij het boekenbezit eigendom bleef van de leden, 
worden nu eens aangeduid als 'proprietary library' 
dan weer als 'subscription library'.14 

Behalve uit een 'book club' kwamen deze biblio
theken ook wel voort uit een literair of wetenschap
pelijk genootschap.15 De kleinere'subscription libra
ries' stuurden catalogi naar de leden, die tevens 
bepaalden welke boeken er werden aangeschaft. De 
grotere - zoals de in 1758 gestarte bibliotheek in 
Liverpool - brachten hun boeken onder in nieuwe of 
gereconstrueerde gebouwen en adverteerden hun 
diensten voor derden.16 In principe betekende dit dat 
deze bibliotheken openstonden voor iedereen die het 
entreegeld kon betalen. Er bestond echter meestal 
een ballotagesysteem zodat er toch vaak sprake was 
van een exclusief karakter. 

Van den Berg,'Literatuurgeschiedenis en cultuurgeschiede

nis', p.34-35-
9 Mijnhardt, Tot He il van 't Menschdom,p.ss-
10 Buijnsters.'Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e eeuw', 
p.187; Mijnhardt, Tof Heil van 't Menschdom, p.57; 75. 
11 Engelsing, Der Burger als Leser, p.217-227. 
12 Wilke,'MainzerLesegesellschaften'.Sirges.LtsfninMarburg 
i758-i848.EineStudiezurBedeutungvonLesegeseIlschaßenundLcih-
bibliotheken, betrok naast de leesgezelschappen ook de com
merciële leesbibliotheken in zijn onderzoek, evenals Graf, 
'Über öffentliche Anstalten zur Verbesserung der Academische 
Sitten: studentische und bürgerliche Leseeinrichtungen in 
der Universitätsstadt Helmstedt'. Bijzondere vermelding ver
dient de studie van Graf: Buch-undLesekultiir in derResidenzstadt 
Braunschweig, die alle aspecten van het lezen, lenen en kopen 
van boeken behandelt. 

13 Kaufman, Libraries and their users, p.38; p.209-210. 
14 Kaufman, Libraries and their users, p.17-27; 36-64; 134-147; 
208-222. Flavell, 'Der aufgeklärte Leser in den jungen Indu
striestädten: eine Studie zur Liverpool Library 1758-1790', 
spreekt van 'propietary libraries', terwijl Manley, 'The London 
and Westminster Libraries, 1785-1823', p.156-157, dezelfde 
bibliotheken 'subscription libraries' noemt. Dit duidt er op 
dat de werkwijze van beide bibliotheektypen in praktijk niet 
wezenlijk verschilde. Vergelijk ook: Raven, 'From promotion 
to proscription: arrangements for reading and eighteenth-
century libraries', p.175. 
15 Manley, 'The London and Westminster Libraries, 1785-
1823', p.156-157. Flavell, 'Der aufgeklärte Leser in den jungen 
Industriestädten', p.123-127. 
16 Raven.'From promotion to proscription', p.175-
17 Prüsener,'Lesegesellschaften im 18.Jahrhundert', p.390-394. 
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In Duitsland trof Prüsener vanaf het laatste kwart 

van de achttiende eeuw een vergelijkbare vorm aan in 

de 'Lesekabinetten'.17 Ook dit waren particuliere or

ganisaties met - behalve een bibliotheek - soms ook 

een ruimte om ongestoord te kunnen lezen en een 

conversatiezaal. Voor zover er iets bekend is over de 

Franse leesgezelschappen lijken de 'sociétés littérai

res' vergelijkbaar met deze 'Lesekabinette'.18 Sommi

ge Engelse 'subscription libraries' beschikten naast 

een bibliotheek eveneens over ruimten voor sociale 

contacten.19 

LEESGEZELSCHAPPEN IN DE REPUBLIEK 

In de inleiding werd gerefereerd aan de belangstelling 
die in de jaren zeventig ontstond voor de opkomst en 
verbreiding van het leesgezelschap als teken van een 
toenemende behoefte aan lezen en een uitbreiding 
van het lezerspubliek.20 In 1981 verscheen van de 
hand van Buijnsters een verkenning naar de leesge
zelschappen in de achttiende-eeuwse Republiek.21 

Enige jaren later voerde Jansen een kwantitatief 
onderzoek uit naar het aantal leesgezelschappen in 

18 Chartier & Roche, 'Les pratiques urbaines de l'imprimé', 
p.414-415. Over de leesgezelschappen in Frankrijk is weinig 
bekend. In de Histoire des bibliothèque françaises, t. 2, is niets te 
vinden over leesgezelschappen. De index geeft bij 'sociétés de 
lecture' alleen een verwijzing naar Russische leesgezelschap
pen. Zie ook: Roche, 'Le livre: un objet de consomation entre 
l'économie et la lecture', p.237. 
19 Flavell, 'Der aufgeklärte Leser in den jungen Industrie
städten, p.128. 
20 Ziep.14. 
21 Buijnsters, 'Lesegesellschaften in den Niederlanden'. Zie 
ook de daar aangehaalde literatuur die voornamelijk individu
ele leesgezelschappen betreft. Daar kan nog aan toegevoegd 
worden: Verschoor, 'Een Haarlems leesgezelschap. Bijdrage 
tot de geschiedenis van een vorm van literaire informatie'. 
Krelage, 'Het Haarlemse leesgezelschap ""t Gaat vast"'. De 
bijdrage van Reitsma, 'Lesegesellschaften und bürgerliche 
Revolution in Amsterdam', versehenen in dezelfde bundel als 
het artikel van Buijnsters, behandelt de leesgezelschappen als 
politieke actiegroepen. Van Buijnsters artikel verscheen in 
1984 een bewerkt versie in Nederlandse vertaling: Buijnsters, 
'Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e eeuw'. 

22 Jansen, Niet velen, maar veel: onderzoek naar het aantal lees
gezelschappen in Nederland, 1781-1*50 en idem, 'Uitgerekend op 
intekening: de kwantitatieve ontwikkelingvan het leesgezel
schap in Nederland, 1781-1850'. 
23 VanderBij\,Leeslustbaartkunde.i4 Mijnhardt,TotHeilvan 
't Menschdom, zie in het bijzonder hoofdstuk 2 en van hoofd
stuk 3, p.128-132. 
25 Buijnsters, 'Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e 
eeuw',p.i97,n.i9. 
26 Jansen, 'Uitgerekend op intekening", p.185-186. 

Nederland in de periode 1781-1850, waarvan hij de 
resultaten in 1990 in artikelvorm publiceerde.22 Van 
de publicaties die de geschiedenis van een bepaald 
leesgezelschap traceren, kan de studie van Van der 
Bijl over het Alkmaarse gezelschap Leeslust baart kun

de, genoemd worden.23 Mijnhardt besteedde in zijn 
proefschrift Tot Heil van 't Menschdom in verschillende 
passages aandacht aan het leesgezelschap als een van 
de vele vormen van culturele genootschappen.24 

Buijnsters had intekenlijsten op boeken gebruikt 
om leesgezelschappen op het spoot te komen en had 
de namen van 156 leesgezelschappen gevonden voor 
de periode 1760-1800. Het totale aantal schatte hij op 
300.25 Jansen gebruikte eveneens intekenlijsten en 
vond voor de periode 1781-1799 totaal 152 leesgezel
schappen in Nederland.26 Op grond van de cijfers die 
zijn onderzoek hadden opgeleverd, kwam hij tot de 
conclusie dat de bloeitijd van de Nederlandse leesge
zelschappen - na een langzame groei van 1781 tot 

1809 - gedateerd moet worden in de dertig jaar tussen 

1810 en 1839. In die periode nam het aantal leesgezel
schappen namelijk explosief toe. 

De meeste leesgezelschappen - onder welke naam 
ze ook door het leven gingen - kenden een democra
tische organisatiestructuur. Om lid te worden moest 
men worden voorgedragen en de ledenvergadering 
besliste over de roelating. Zeker voor de kleine gezel
schappen betekende dit ballotagesysteem dat de 
leden gerecruteerd werden uit een beperkte groep 
personen, die elkaar ook daarbuiten kenden. Het 
was gebruikelijk dat men entreegeld en contributie 
betaalde. Het reilen en zeilen van het leesgezelschap 
werd uitvoerig in wetten geregeld. De meesre 
aandacht kregen de circulatie van de boeken en tijd
schriften, de volgorde van de verzendingen en de 
administratie daarvan. Een essentieel element was 
het boetestelsel. Op elke nalatigheid van de leden 
stond een geldboete. Wie zijn boeken niet op tijd 
doorstuurde, te laat of helemaal niet ter vergadering 
verscheen of zich bezondigde aan het maken van een 
'scheur of vlak', moest één of enkele stuivers betalen. 
Op die manier werd de kas gespekt en konden nieuwe 
boeken worden gekocht. In de meeste gevallen werd 
het boekenbezit aan het eind van het jaar geveild en 
werd de opbrengst aangewend voor de aanschaf van 
nieuwe boeken. 

Alvorens verslag uit te brengen van de resultaten van 
het onderzoek naar de Leidse leesgezelschappen in 
de achttiende eeuw, volgt hier eerst een korte ken
schets van het sociale en culturele klimaat in Leiden. 
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LEIDEN IN DE TWEEDE HELFT VAN 

DE ACHTTIENDE EEUW: 

HET SOCIALE EN CULTURELE KLIMAAT 

In de zeventiende eeuw was Leiden vooral dankzij de 
textielindustrie tot grote bloei gekomen. Deze tak 
van nijverheid raakte echter in de loop van de acht
tiende eeuw steeds meer in verval. Aan het begin van 
de achttiende eeuw was Leiden nog - na Amsterdam 
- de op een na grootste stad in de Republiek, maar in 
de tweede eeuwhelft voerden Rotterdam en Den 
Haag een nek-aan-nekrace om de tweede plaats. Lei
den telde in de tweede helft van de achttiende eeuw 
nog maar zo'n 30.000 inwoners. De stad fungeerde 
als streekcentrum voor het Rijnland en dankzij de 
trekvaarten bezat zij uitstekende verbindingen met 
de grote steden in Holland en Utrecht.27 Niettegen
staande de achteruitgang van de textielindustrie 
bleef deze toch van belang voor de stad en Leiden 
behield ook in de tweede helft van de achttiende 
eeuw het karakter van een nij verheidsstad.28 In 1749 
was ruim 70% van de bevolking werkzaam in de nij
verheid, waarvan tweederde in de textielindustrie.29 

Zestig jaar later, in 1808 bedroeg dat percentage nog 
altijd bijna 60%. Ter vergelijking: in Amsterdam en 
Rotterdam schommelde het percentage van de bevol
king dat in de nijverheid zijn brood verdiende rond 
de 36 procent.30 Ongeveer 50% van de Leidse bevol
king leefde op de rand van het bestaansminimum en 
dreigde voortdurend in de bedeling terecht te ko
men. Nog afgezien van de vraag hoe het stond met de 
leesvaardigheid onder deze bevolkingsgroep, zal het 
overgrote deel van hen om zuiver economische rede
nen, noch de gelegenheid, noch de middelen hebben 
gehad om te lezen. Potentiële lezers - die zich in een 
leesgezelschap zouden kunnen verenigen - moeten 
vooral gezocht worden in de sociale lagen daarboven, 
de andere helft van de Leidse bevolking. 

Diederiks heeft voor Leiden in het midden van de 
achttiende eeuw een sociale stratificatie gemaakt door 
belastingklassen te combineren met beroepsgege-
vens.31 Hiertoe maakte hij gebruik van de gegevens 
uit het Kohier van het provisioneel middel wegens de afge

schafte belastingpachten ui 11748/1749.32 Het provisioneel 
middel was een belasting die werd opgelegd aan ge
zinshoofden die daartoe getaxeerd werden op con
sumptie, inkomen en vermogen. Op basis van deze 
gegevens kon hij de beroepsbevolking in zes belas-
tinggroepen onderbrengen. De klasse van de minst 
betalenden omvatte 68% van de mannelijke gezins
hoofden. Iets daarboven kwam een kleine categorie 
waartoe slechts 5% van de huishoudens behoorde en 

die voornamelijk bestond uit geschoolde handwer
kers zoals bijvoorbeeld instrumentmakers. Daarboven 
bevonden zich twee middengroepen die samen 25% 
van de gezinshoofden vertegenwoordigden. De laag
ste van deze middengroepen bestond uit bakkers, sla
gers, bierbrouwers en molenaars, naast enkele domi
nees, pastoors en apothekers. De groep daarboven 
was samengesteld uit kooplieden, winkeliers en her
bergiers en vertegenwoordigers van de vrije beroe
pen. Voor de mensen uit deze drie categorieën zal de 
aanschaf van boeken veelal een zaak van zorgvuldige 
financiële afwegingen zijn geweest. Als men de socia-
biliteit even buiten beschouwing laat, dan is het po
tentiële publiek dat om economische redenen geïnte
resseerd zou kunnen zijn in de aansluiting bij een 
leesgezelschap, vooral te verwachten in deze twee 
middengroepen en de reeds genoemde kleine catego
rie van de geschoolde handwerkers. Samen vormden 
deze drie groepen 30% van de Leidse huishoudens. 

Onder degenen die in de hoogste groep werden 
aangeslagen - 2% van de gezinshoofden - bevonden 
zich behalve regenten, renteniers en kooplieden/on
dernemers, ook artsen, enkele notarissen en predi
kanten. Veertien van de zeventien professoren van de 
universiteit waren ingedeeld in de hoogste belasting
klasse. De vertegenwoordigers van deze kleine groep 
van hoogstaangeslagenen waren vermogend genoeg 
om zelf bibliotheken aan te leggen. Zoals nog zal blij
ken vindt men personen uit deze kringen zowel in de 
leesgezelschappen die een sociale functie hebben als 
in de leescirkels. In het geval van toetreding tot een 
leesgezelschap mag verondersteld worden dat men 
graag delen wilde in de achttiende-eeuwse gezellig
heid. Aansluiting bij een leescirkel zal in eerste in
stantie zijn geschied omdat men wel graag veel wilde 
lezen, maar niet bereid was om alles wat men wilde 
lezen ook aan te schaffen. 

27 De Vries, Barges & capitalism, p.35-42. 
28 Tjalsma, 'Een karakterisering van Leiden in 1749', p.17. 
Diederiks, 'Beroepsstructuur en sociale stratificatie in Leiden 
in het midden van de achttiende eeuw*, p.64. 
29 Diederiks, 'Beroepsstructuur en sociale stratificatie in 
Leiden in het midden van de achttiende eeuw', p.49-50. 
30 Diederiks.'Beroepsstructuur en sociale stratificatie in Lei
den in het midden van de achttiende eeuw', p.50. 
31 Diederiks, 'Beroepsstructuur en sociale stratificatie in Lei
den in het midden van de achttiende eeuw'. 
32 Voor kritiek op het gebruik van deze kohieren door Diede
riks, zie: Mooren, 'De heffing van het provisioneel middel in 
Leiden in 1749'Jaarfxrefc Dir* van Eek-Stichting, 1992, en de reac
tie daarop van H.D. Tjalsma, in idem, p.77-79. Omdat het hier 
slechts de bedoeling is een globaal beeld te geven van de Leid
se bevolking zijn de gegevens van Diedetiks toch gebruikt. 
33 Voss, 'De universiteiten in het Noorden'. Tjalsma, 'Een ka-



Afbeelding 28. Gezicht op het Rapenburg, met links (met 
torentje) het Academiegebouw. Hier en in de straten en 
stegen rondom, waren vele boekverkopers gevestigd. (Teke
ning, gravure ??? van ???, 17??). Foto: GAL. 
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Behalve door de nijverheid, en dan vooral de tex
tielnijverheid, werd het sociale en culturele klimaat 
van Leiden ook in hoge mate bepaald door de aanwe
zigheid van 's lands voornaamste universiteit. Al had 
de universiteit in de tweede helft van de achttiende 
eeuw veel van haar aantrekkingskracht verloren, 
zoals blijkt uit het sterk teruggelopen aantal buiten
landse studenten, toch was Leiden nog altijd een uni
versiteitsstad van betekenis.33 Hoogleraren, studen
ten en buitenlandse bezoekers drukten een sterk 
stempel op het intellectuele en culturele leven. De 
stad huisvestte enige belangrijke wetenschappelijk 
uitgeverijen, telde vele boekhandels en jaarlijks von
den er talrijke grote en kleine boekenveilingen plaats. 
Het literaire leven kreeg gestalte in verschillende lite
raire genootschappen.34 De belangrijkste daarvan 
was de Maatschappij derNederlandsche letterkunde - op
gericht in 1766 - die een nationale betekenis kreeg. 
Daarnaast bestond het genootschap Kunst wordt door 

arbeidverkreegen. 

Mogelijkheden voor recreatie bood de Schouwburg 
waar men sinds 1706 terecht kon voor het bijwonen 
van toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen en 
opera's. In 1704 had Jacob van Ryndorp toestemming 
gekregen voor de bouw van een schouwburg 'om 
aldaar op het Toneel te vertoonen ende speelen aller
hande soorten van zeedige, deftige ende onaanstoot-
elyke Treur- ende Blyspelen, ende geen andere'.35 

Voor amateurtoneelspelers bestonden er twee vereni
gingen: Veniam pro laude en Vriendschap en toneelver-

maak.36 

Leiden bood vele mogelijkheden voor sociale con
tacten. Een aantal deftige burgers richtte in 1768 de 
Sociëteit Amicitia op, waar regenten, ambtenaren, pro
fessoren, fabrikanten, officieren, advocaten, docto
ren, en wie er meer tot de hogere standen behoorden, 
elkaar onder het genot van een pijp en een drankje 
konden treffen.37 Wie niet tot die groep van bevoor
rechten behoorde, kon gezelschap zoeken in een van 
de vier koffiehuizen, de 24 herbergen, de 92 vaantjes 
(bier- of taphuizen) of een van de 32 kroegen die Lei
den omstreeks 1750 rijk was.38 

DE BOEKVOORZIENINGEN 

Welke mogelijkheden stonden leesgierige Leidenaars 
ter beschikking om aan boeken en tijdschriften te 
komen? Aan boekhandels was in Leiden bepaald geen 
gebrek. In het oude stadsdeel op en om het Rapen
burg, in de nabijheid van de Universiteit, waren vele 
voorname boekverkopers gevestigd.39 Maar ook el
ders in de stad trof men grotere en kleinere boekwin

kels aan. In totaal waren er bijvoorbeeld in 1750 - het 

jaar waarin het eerste leesgezelschap werd opgericht 

- ongeveer 50 officiële verkooppunten.40 Dat is beslist 

riant te noemen in een stad die op dat moment nog 

iets meer dan 32.000 inwoners telde.41 

Behalve in de boekwinkels kon men ook op de tal

rijke Leidse boekenveilingen terecht. In het jaar 1750 

vonden er bijvoorbeeld niet minder dan 29 publieke 

aucties plaats.42 Het ontbrak in Leiden dan ook niet 

aan boekenverzamelaars. In de keten van de boekdis-

tributie vormen particuliere verzamelingen een niet 

te veronachtzame schakel.43 Een van de meest gang

bare manieren om de hand te leggen op een boek dat 

men graag wilde lezen, was dit te lenen van een be

vriende relatie met een privé boekenbezit. Dit is een 

wijze van boekverschaffing die zich volledig aan het 

oog van de onderzoeker ontrekt, tenzij de eigenaar 

zijn uitleningen registreerde en die optekening is 

overgeleverd. 

rakterisering van Leiden in 1749', p.37-38, attendeert erop dat 
in de Recensierollen van de universiteit, waarin iedere student 
zijn inschrijving jaarlijks moest verlengen, zeer veel studenten 
voorkomen die dat eigenlijk niet zijn. Dit houdt waarschijn
lijk verband met de belastingvoordelen die studerenden aan 
de universiteit genoten. Vanaf 1750 werd dit misbruik stren
ger gecontroleerd, waardoor moeilijk is vast te stellen of het 
aantal studenten werkelijk drastisch terugliep. Zie ook: Gibbs, 
'Some intellectual and political influences of the Huguenot 
émigtés in the United Provinces c. 1680-1730', pp. 264-267. 

34 S'mgehng,Gezellige schrijvers,P.235-Z58. Er zijn ongeveer elf 
literaire genootschappen bekend uit de tweede helft van de 
achttiende eeuw. 
35 VznMieris.Beschryving der stad Leyden,d\.2, p.454-456. 
36 Veniam pro laude, stukken uit 1776 (GAL Bibl. 72624 p; 72625 
p) en Vriendschapen toneehermaak, stuk uit 1793 (idem, 72623 p). 
37 Branderhorst, zoo jaar Sociëteit Amicitia Leiden. 
38 Tjalsma, 'Een karakterisering van Leiden in 1749', P-*9-
39 Tjalsma, 'Een karaktetisering van Leiden in 1749', P-44-
40 Dit aantal is gebaseerd op mijn onderzoek in het archief 
van het Leidse boekverkopersgilde en op gegevens uit kranten
advertenties. Diederiks, 'Beroepssttuctuut en sociale stratifi
catie in Leiden in het midden van de achttiende eeuw', p.65, 
vermeldt op grond van het belastingkohier, 38 boekhande
laars, vier boekdrukkers en vier boekbinders actief in 1749. De 
discrepantie is deels te verklaren uit het feit dat et in 1750 in 
het gilde nieuwe boekverkopers werden ingeschreven. Arenr 
de Kooning werd in april 1749 ingeschreven en was op het mo
ment van de telling mogelijk nog werkzaam als leerling of 
knecht (GAL Gilden 83A, fo.22v.). Jan Jansz Ouwenbroek werd 
op 11 nov. 1750 ingeschreven als vrijmeester boekverkoper 
(GAL Gilden 83A, fo.23v.). Daniel van Damme en Ehe Luzac 
waren beiden tevens advocaat en werden misschien in die 
hoedanigheid geregistreerd. Een telling in Gruys & De Wolf 
Thesaurus, resulteerde in 40 boekverkopers werkzaam in Lei
den in 1750. 
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Andere mogelijkheden om boeken in te zien of te 
lenenboden de in de stad aanwezige openbare biblio
theken. Allereerst denkt men daarbij natuurlijk aan 
de universiteitsbibliotheek. Dit was een presentie-
bibliotheek, dat wil zeggen dat men de boeken uit
sluitend ter plekke kon raadplegen. Alleen voor de 
hoogleraren van de universiteit werd weleens een uit
zondering gemaakt. De bibliotheek was slechts twee 
dagen per week geopend, op woensdag en zaterdag 
van twee tot vier uur voor 'alle Persoonen van 
studie'.44 De collectie was afgestemd op de behoeften 
van hoogleraren, geleerden en studenten. Albrecht 
von Haller die als student in 1727 Leiden bezocht, 
klaagde dat er zo weinig nieuwe boeken in de biblio
theek voorhanden waren.45 In de tweede eeuwhelft 
kwam hier verbetering in doordat Pieter Burman, de 
toenmalige bibliothecaris, een vast budget wist te 
verkrijgen.46 Echt royaal was de toelage voor de bi
bliotheek echter niet, zodat de aanschaf toch nog te 

41 Tjalsma, 'Een karakterisering van Leiden in 1749', P-2i-
42 Blijkens mijn tellingen die gebaseerd zijn op GAL Gilden 
112, G AL ORA 206 en GAL SAL il Gerechtsdagboeken. 
43 Zie bijvoorbeeld: Graf, Buch- und Lesekultur in der Residenz
stadt Braunschweig, p.146-155. speciaal p.152-153, waar zij be
schrijft hoe particuliere boekenbezitters voor het lenen van 
boeken, contact met elkaar zoeken via advertenties in de 
plaatselijke krant. 
44 Molhuysen, Geschiedenis der universiteitsbibliotheek te Leiden, 
p.29 e.v. Hulshoff Pol, 'The Library', p.407-413, over het 'open
bare' karakter van de bibliotheek. 
45 Hulshoff-Pol.'Whataboutthelibrary?',p.47. 
46 Hulshoff Pol, 'What about the library?', p.46. 
47 Hulshoff Poll, 'Een Leids bibliothecaris: Abraham Grono-
vius', p.118. 
48 Hoftijzer, 'Nederlandse boekverkopersprivileges in de 
achttiende eeuw', p.169-171. 
49 Hoftijzer, 'Nederlandse boekverkopersprivileges in de 
achttiende eeuw', passim. 
50 Hulshoff Pol, 'Een Leids bibliothecaris: Abraham Grono-
vius', p.iio-111. 
51 Hulshoff Pol, 'Een Leids bibliothecaris: Abraham Grono-
vius', p.110-112. 

52 Muller, Uit de geschiedenis der Bibliotheca Thysiana. 1933 (GAL 
Bibl. 74325 p). Blok, 'De Bibliotheca Thysiana te Leiden', p.8-9. 
53 Blok, 'De Bibliotheca Thysiana te Leiden', p.58. 
54 Van Mieris, Beschryving der stad Leyden, dl.2, p.554. Zie ook: 
Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit; 
dl.6, bijlagen, p.8*-i4*: 21 febr. 1769, regelingen voor de cura
tor over het Legaat van wylen de Hr. J. Thysius. Er moest een 
nieuwe curator komen. Dat lukte in eerste instantie niet en er 
werd een tweede poging ondernomen (26 juni 1769), die wel 
succes had. 
55 Van Mieris, Beschryving der stadLeyden, dl. 1, p.108. 

wensen overliet.47 Weliswaar ontving de bibliotheek 
een bewijsexemplaar van alle boeken die met privilege 
uitkwamen, maar dat leverde niet direct een belang
rijke aanwas van het boekenbezit op. In de Republiek 
waten de boekverkopers namelijk niet verplicht om 
een privilege aan te vtagen en aangezien dit een tame
lijk kostbare aangelegenheid was, werden privileges 
dan ook slechts aangevraagd voor een beperkt deel 
van de totale boekenproductie.48 Het betrof meestal 
kostbare uitgaven met kaarten of platen, boeken van 
geliefde auteurs, verder toneelstukken en periodie
k e n - i n het bijzonder nieuwsbladen - , geleerde en li
teraire tijdschriften, almanakken en naamregisters.49 

Gemiddeld ontving de bibliotheek langs deze weg 
niet meer dan dertig werken per jaar, waarvan dan 
ook nog maar een deel in de collectie werd opgeno
men.50 De leiding van de universiteitsbibliotheek was 
namelijk de mening toegedaan dat een wetenschap
pelijke bibliotheek niet alles behoorde te bewaten. Zo 
werden periodieken en toneelstukken bij ontvangst 
niet geadministreerd en van tijd tot tijd ten bate van 
de bibliotheek tegelijk met de doubletten verkocht.51 

Ook de gebruiksmogelijkheden van de andere 
openbare bibliotheek - de Bibliotheca Thysiana - wa
ren beperkt. Deze bibliotheek was voortgekomen uit 
een schenking van Johannes Thysius (1621-1653), die 
bij testament een som gelds beschikbaar had gesteld 
om een behuizing voor zijn bibliotheek te bouwen en 
om deze in stand te houden 'tot publijcke dienst der 
studie'.52 In de achttiende eeuw kampte deze biblio
theek met grote problemen.53 Volgens Van Mieris 
was 'de gemelde stichting wel loflyk begonnen, maar 
eindelyk beklaagdelyk te niet geloopen, zelfs de na-
gelaaten Boeken, zyn thans zoo verre verminderd, 
dat ze naauwlyks waardig zyn bezien te worden: 
nochtans woont 'et een opziender der Boekzaale, wel
ke op bestemden tyd toegang aan de nieuwsgierigen 
in het gemelde huis verleend ...'.54 Dezelfde aureur 
meldt ook nog de aanwezigheid van 'eenige overblyf-
selen der Heiligen oudheeden en veele Schriften en 
boeken' in de kerk der zogenaamde Jansenisten, gele
gen tussen de Middelste gracht, waar de ingang was, 
en de Hooigracht.55 Maar deze theologische collectie 
zal - als ze al openbaar was - weinig lezers hebben ge
trokken. Nieuwe literatuur die beantwoordde aan de 
smaak van de achttiende-eeuwse lezer mag hier niet 
verwacht worden. 

Bibliotheken boden dus weinig mogelijkheden 
om recent verschenen publicaties te lenen of in te 
zien. Een type bibliotheek dat daarin zou hebben 
kunnen voorzien was de commerciële leesbibliotheek, 
maar deze waren in Leiden in de achttiende eeuw ver-

56 GAL Gilden, 63, Ordonnantie op het gilde der boekverkoopers, 
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boden.56 Het is niet uitgesloten dat sommige boek
verkopers hun klanten toch tegen betaling boeken, 
kranten en periodieken lieten lezen, maar daarvan is 
tot nu toe niets gebleken. Wie per se wilde kon zich 
ook boeken laten bezorgen uit leesbibliotheken el
ders. Het is bekend dat leesbibliotheken ook klanten 
buiten de stad bedienden.57 Dat Leidse studenten 
misschien inderdaad gebruikmaakten van die moge
lijkheid zou kunnen worden afgeleid uit de aanwe-
zigheidheid van de Catalogus der Haagse Lees-bibliotheek 

in de kleine boekerij van het in 1757 opgerichte stu-
dentendispuut Linguaque animoque fidèles.58 Hoogst
waarschijnlijk betreft het de catalogus van dePublicque 

Leesbibliotheek, die de boekverkoper Hendrik Scheur
leer Fz in 1750 in Den Haag had geopend.59 In 1757 
had Scheurleer, die zich inmiddels had geassocieerd 
met zijn collega Pieter Gerard van Balen, een nieuwe 
catalogus uitgebracht. De aanwezigheid van de eerste, 
tweede, derde en vijfde Vermeerdering op de catalogus 
zou kunnen wijzen op een regelmatig gebruik van de 
leesbibliotheek.60 

Voor het lezen van kranten kon men ook terecht 
bij de herbergen of een van de koffiehuizen.61 Wie lid 
was van een sociëteit of van een wetenschappelijk of 
literair genootschap, vond daar meestal kranten, tijd
schriften en boeken ter inzage. De eigenaar van het 
huis waarin de leden van de Sociëteit Amicitia zich kon
den verpozen, had - behalve de zorg voor de verver
singen - de plicht 'alle hollandsche couranten, de 
Leidsche fransche courant, de boekzaal en lijsten van 
de Generaliteitsloterij' te leveren.62 

In 1766 werd het taal- en letterkundig genoot
schap Minima crescunt uitgebreid tot een algemene 
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde.63 Minima 

crescunt was in 1761 voortgekomen uit het hierboven 
reeds genoemdesmdentendispuu.tLinguaqueanimoque 

fidèles. De kleine boekerij vunMinima crescunt werd het 
eigendom van de Maatschappij en groeide langzaam 
uit tot een bibliotheek. Het literaire genootschap 
Kunst wordt door arbeid verkreegen, eveneens opgericht 
in 1766, bezat een collectie boeken die uitsluitend 
bestemd was voor de leden.64 Van deze verzameling 
is een catalogus uit 1785 overgeleverd waarin 436 
titels zijn opgenomen. 

In de achttiende eeuw bestond er onder de gegoede 
burgerij een groeiende belangstelling voor de natuur
wetenschappen. Een genootschap dat zich met expe
rimenten en onderricht op dit gebied bezighield, was 
het Wis- en werktuigkundig genootschap onder de spreuk: 

Kunst wordt door oefening aangekweekt, waarvan de wet
ten in 1786 werden opgetekend.65 De leden van dit 
gezelschap moesten wis- of werktuigkundigen zijn. 

Er werden voordrachten en lessen gegeven en prijs

vragen uitgeschreven. Afwisselend gaf een van de 

leden les in wiskunde, natuurkunde en werktuig-

kunde. Alle boeken en instrumenten die voor dit on

derwijs nodig waren, werden zoveel mogelijk betaald 

uit de kas van het genootschap.66 Of de leden deze 

boeken ook konden lenen is een open vraag, de wetten 

bevatten geen verdere voorschriften met betrekking 

tot boeken. Dit gezelschap was 'honorair lid' van het 

in 1785 opgerichte 'genootschap der beschouwende 

en werkdaadige wiskunde', onder de zinspreuk 

1775, art. 10. 
57 Ziep.243 enp.245-
58 De Groot,'De Bibliotheek van de Maatschappij der Neder
landse Letterkunde', p.130-131. 
59 Zie over Scheurleers leesbibliotheek: p.237en volgende. 
60 De Groot, 'De Bibliotheek van de Maatschappij der Neder
landse Letterkunde', p.130-131. 
61 Wijscnbeek, 'Ernst en luim'. Zie Van Eeghen, De Am
sterdamse boekhandel, dl.4, p.86-87, en dl.3, p.123-124, voor de 
combinatie van boekwinkel en koffieschenkerij: Pieter Scepe-
rus en zijn opvolger Hendrik van Eyl. Volgens Sautijn Kluit, 
'Hollandsche en Fransche Utrechtse Couranten', p.69, is de 
Gazette d'Utrechtverscheidene malen verboden geweest: 'Wy 
hebben ... verboden ende verbieden aen alle Directeurs der 
Post-Comptoiren, Boeck-verkoopers, Caffetiers, Herbergiers, 
ende generaelijck aen alle anderen wie die mochten wesen, 
van 't ontfangen ofte doen komen, gemeyn te maecken, ende 
te lesen te geven, eenigh exemplaire van de voorsz. Utrecht-
sche Gazette ...'. Buijnsters, Spectatoriale geschriften, p.50, over 
het Leidse koffiehuis van courantier Felix de Klopper. Volgens 
Sautijn Kluit, 'Hollandsche Leidsche Courant', p.40, bestond 
dit na 1729 n iet meer. 

62 Branderhorst, 200 jaar Sociëteit Amicitia Leiden (zonder pagi
nering). 
63 De Groot, Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Let
terkunde, p.130-131. Singeling, Gezellige schrijvers, p.43-78. 
64 Thobokhol t, Het taal- en dkhtlievendgenootschap 'Kunst wordt 
door arbeid verkreegen', p.60-61; 90. 
65 Wetten van het Wis- en werktuigkundig genootschap onder de 
spreuk: Kunst wordt door oefening aangekweekt te Leyden. 1786 (GAL 
Bibl. 76170 p). 
66 Wetten van het Wis- en werktuigkundig genootschap onder de 
spreuk: Kunst wordt door oefeningaangekweekt te Leyden. 1786, dl.2, 
art.2en4-
67 Wetten van het Wis- en werktuigkundig genootschap onder de 
spreuk: Kunst wordt door oefeningaangekweekt te Leyden. 1786, dl.2, 
art.18 (GAL Archief Mathesis scientiarum genitrix, Inventaris 
29,nr.2i). 
68 Ontwerp en wetten van het Genootschap der beschouwende en 
werkdaadige wiskunde, onder de spreuk: Mathesis scientiarum genit
rix, te Leyden. Gedrukt voor reekening van het Genootschap, 
1787, p.2 (GAL Archief Mathesis scientiarum genitrix, Inventa
ris 29, nr.24). 
69 Reglement van de Burgersocieteit ter bevordering van eendracht. 
Opgerichtbinnen Leyden den 1. October 1786, art.x. (GAL Bibl. 78975 
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Mathesis scientiarum genitrix.67 Het doel van dit ge
nootschap was ondermeer om 'schrandere minver
mogende wezen' in staat te stellen een goede, meestal 
technische opleiding te volgen.68 

In de roerige jaren tachtig van de achttiende eeuw 
opende een aantal politiek georiënteerde sociëteiten 
hun poorten. Het reglement voor de Burgersocieteit ter 

bevordering van eendracht, opgericht op 1 oktober 1786 
bevat de bepaling dat een van de zeven commissaris
sen zou optreden als 'Bibliothecaris, opzicht hebben
de over de Boeken en Papieren, in de Sociëteit gelezen 

p). Blijkens de Naamlijst ierkien van ieBurgersociëteit terbevorie-
ring van eendragt, was de bibliothecaris Josue L'Ange (G AL Bibl. 

78976 P)-
70 Zie ook: Klein, Patriots Republikanisme,p.igi. 
71 De kranten etcetera werden 'door de eigenaars bezorgd'. 
Alvorens ze op de grote kamer ter inzage mochten worden ge
legd, moesten deze eerst ter signering worden voorgelegd aan 
de Castelein die de sociëteit beheerde. Het is niet duidelijk 
wat er met 'eigenaars' bedoeld wordt. Waren dat leden - of 
boekverkopers misschien? - die tijdelijk kranten enzovoorts 
ter inzage legden? Of schonken de 'eigenaars' ze aan de socië
teit? 
72 Reglement op Wetten voor de Sociëteit Concordia, opgericht binnen 
Leyden,DenistenMeyMDCCXXxvn(GM.'Bib\.790oop). 
73 Reglement en Wetten voor de Oprechte Vaderlandsche Sociëteit 
onder de spreuk: Standvastigheid wekt eendraght, opgericht binnen 
Leyden. Den ix Maart MDCLXXXVU (GAL Bibl. 78980 p). 
74 GAL Archief van het leesgezelschap Van Tienen en TotNuten 
genoegen, omslag4, met de Aanspraken en gedachtenisreden van het 
Leesgezelschap Van Tienen, p.7. 
75 G AL Archief van het Leesgezelschap 'Van Tienen / Tot Nut 
en Genoegen'. Van dit gezelschap zijn verschillende versies 
van de wetten bewaard. Het oudste exemplaar is gedateerd 11 
april 1789 en getiteld Wetboekje van het Lees-Gezelschap Van Tie
nen. Later is in handschrift aan de titel toegevoegd 'nu 12' (ver
moedelijk in 1794). Waarschijnlijk zijn hierin reeds bestaande 
wetten opgetekend, want in ditzelfde exemplaar zijn wijzi
gingen aangetekend die eveneens van 11 april 1789 dateren. De 
wijzigingen zijn bijgehouden tot 1805. Vrijwel even oud als 
Van Tienen is het Purmerendse leesgezelschap Tot vriendschaps 
onderhoud, dat in 1751 werd opgericht (Otsen.'Van Volksbiblio
theek tot Openbare Leeszaal in Purmerend', p.163). 

76 [J. H. Brans], Ter gedachtenis van mijn vijftigjarig lidmaatschap, 
1810. De namen zijn ontleend aan de gedrukte naamlijst van 
leden vanaf 1750 tot en met 1809, die hierbij behoort (GAL Ar
chief Van Tienen/Tot Nut en genoegen, omslag 4). 
77 Brans was niet afkomstig uit Leiden. Blijkens het GAL Poor-
terboek, fo.121, was hij op 3 aug. 1753 ingeschreven als poorter. 
78 Brans, Aanspraken en gedachtenisreden (GAL Archief Van Tie
nen/Tot Nut en genoegen, omslag 4). In 1770 adverteerde de 
Leidse boekverkoper Hendrik Coster voor zijn uitgave van 
Leydens kerk juichende, door J.H. Brans, een gedicht dat verscheen 
naar aanleiding van de weigering van de Leidse predikant 
Nicolaas Hoogvliet om een beroeping naar Amsterdam te 
aanvaarden (LC 1770,73). 

wordende'.69 Op de 'groote Societeits kamer' was het 
verboden te schaken, te dammen of 'gepermitteerde' 
kaartspelletjes te spelen, 'op de boete van drie Gul
dens'.70 Op deze kamer moest rust heersen, omdat 
deze bedoeld was om er 'de dagelykse nieuwspapie
ren, week en maandschriften, lysten der Generaliteits 
Loteryen en diergelyken ...' te kunnen lezen.71 Deze 
sociëteit bezat behalve periodieken ook boeken, want 
artikel 42 van het reglement bepaalde dat men geen 
'nieuspapieren, boeken of geschriften aan de Socië
teit behorende' mocht mee nemen op straffe van een 
boete van vier sesthalven. De wetten van de in 1787 
opgerichte Sociëteit Concordia bepaalden dat het doel 
van deze vereniging was om bijeen te komen voor 
conversatie'alsmeede tot het leezen van dagelijks uit
komende Nieuwspapieren'.72 Uit het 21e artikel blijkt 
dat er ook in deze sociëteit boeken aanwezig waren, 
want hierin werd bepaald dat niemand zonder toe
stemming boeken mocht meenemen. De eveneens in 
1787 totstandgekomen Oprechte Vaderlandsche sociëteit 

onder de spreuk: Standvastigheid wekt eendraght had tot 
doel 'om aan desselfs Leden aanleiding te geeven tot 
een aangenaame en vriendschappelyke conversatie; 
als meede tot een vermaakelyk tydverdryf: zullende 
daar toe ook kunnen dienen het leesen van Couranten, 
Nieuwspapieren, Périodique Werkjes, en andere klei
ne geschriften, van welke inzonderheid de Sociereit 
voorzien zal worden'.73 

Vele van de hier genoemde mogelijkheden om recent 
verschenen boeken en tijdschriften te kunnen inzien, 
waren nog niet voorhanden toen in 1750 enige burgers 
'Tuk op Wetenschap en Kennis' een leesdubje vorm
den.74 Aanvankelijk was dit een informele kring van 
vrienden en verwanten die zonder naam of werten 
door het leven ging, later zou het gezelschap - naar 
het aantal leden dat het toen telde - de naam Van Tienen 
gaan voeren. 

VAN T I E N E N : EEN KOOPLIEDEN GEZELSCHAP 

Het leesgezelschap Van Tienen mag zich er op beroe
men het oudste tot nu toe bekende leesgezelschap 
in de Republiek te zijn.75 Het telde bij de oprichting 
zeven leden.76 In 1760 trad de apotheker Joannes 
Henricus Brans tot het gezelschap toe, waarmee het 
aantal leden op acht kwam.77 Hij bleef meer dan 50 
jaar lid en vervulde jarenlang de functie van secretaris. 
Het is vooral dankzij hem dater redelijk veel over dit 
gezelschap bekend is. Brans bezat een dichtknobbel 
en placht bij bijzondere gelegenheden verzen voor 
het gezelschap te maken.78 Dankzij deze gedichten 
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en de door Brans opgestelde ledenlijsten, kon de ge
schiedenis van dit gezelschap enigszins worden gere
construeerd. Helaas zijn er geen notulen van zijn 
hand bewaard gebleven. 

Het groepje initiatiefnemers bestond in 1750 uit 
de gebroeders Simon en Joannes Prins, Isaac Dermout, 
Frederik Halewyn, Petrus van Gilst, 'Mejuffrouw de 
Wed. Ds. Laverman, geb. Dermout en Mejuffrouw 
Byleveldt'. Simon en Johannes Prins waren beiden 
kooplieden/ondernemers in de textielbranche. Aan 
het eind van hun leven waren zij in goede doen. Zij 
overleden respectievelijk in 1789 en 1800 en voor ieder 
moest het maximale bedrag aan impost op het begra
ven worden betaald, te weten 30 gulden.79 Volgens de 
kohieren van de personele quotisatie uit 174z - een 
soort inkomsten- annex weeldebelasting - werd 
Simon Prins, dekendrapier aangeslagen in klasse 2.80 

Slechts ongeveer 20% van de bevolking kwam voor 
deze belasting in aanmerking. De taxabelen waren 
voor de personele quotisatie ingedeeld in 24 klassen. 
In klasse 1 - de laagste klasse - betaalde men het mini
mumbedrag van zes gulden voor een geschat inkomen 
van 600 gulden per jaar, in klasse 24 het maximale 
bedrag van 550 gulden voor een inkomen van 22.000 
gulden of meer.81 De heffing in klasse 2 betekende 
dat Simon Prins werd aangeslagen op een jaarinko
men van 700 gulden. Daarmee behoorde hij op dat 
moment tot de brede burgerij, mensen met een ge
zinsinkomen van tussen de 600 en 1000 gulden per 
jaar.82 Een handwerksman verdiende gemiddeld een 
gulden per dag, of ruwweg 300 gulden per jaar. 
Simon Prins was sinds 1742 diaken van de Nederduits 
gereformeerde gemeente en vanaf 1759 bekleede hij 
de functie van ouderling.83 In 1770 behoorde hij tot 
de 'Gouverneurs der Baayhalle'.84 Zowel Simon Prins 
als zijn jongere broer Johannes hadden in hun jeugd 
de Latijnse school bezocht.85 Johannes Prins had ook 
literaire aspiraties, zoals blijkt uit zijn honoraire lid
maatschap van 1772 tot 178s, van het literaire genoot
schap Kunst wordt door arbeid verkreegen.86 Hij leverde 
onder andere bijdragen aan het Leven derNederlandsche 

dichteren en dichteressen, een uitgave van dit genoot
schap.87 

Isaac Dermout was eveneens werkzaam in de tex
tielhandel. Hijzelf werd in 1742 nog niet aangeslagen 
voor de personele quotisatie, maar wel zijn moeder, 
Eva Stevense, weduwe van Isaac Dermout de jonge, 
die een 'sajetwinkel' dreef.88 Zij werd - net als Simon 
Prins - geschat op een jaarinkomen van 700 gulden. 
Tussen 1742 en 1748 volgde Isaac zijn moeder op in de 
zaak.89 In 1740 was hij in het huwelijk getreden met 
Anna Joosting, een dochter van de kousenreder Jacob 

Joosting.90 Dermout blijkt een echte boekenverza-
melaar te zijn geweest. Brans noemde hem in een van 
zijn gedichten 'doorkundig', dat wil zoveel zeggen 
als geleerd.91 Na zijn dood in 177092, werd zijn bi
bliotheek van 15 tot 21 oktober 1770 door de boekver
koper Johannes 1 Hasebroek in Leiden onder de hamer 
gebracht.93 De opbrengst van Dermouts collectie be-
droeg3i88 gulden en zeven stuivers, hetgeen wijst op 
een belangrijke verzameling.94 Er is geen catalogus 
van de auctie van Dermouts bibliotheek overgeleverd, 
maar uit de advertenties die Hasebroek voor deze 
veiling in de Leydse Courant plaatste, kan toch een 
glimp van Dermouts boekenbezit worden opgevan
gen. Het is bekend dat men voorzichtig moet zijn met 
dergelijke omschrijvingen door boekverkopers, om
dat die de gewoonte hadden om in publieke aucties 
eigen boeken met die van anderen te mengen. Hase
broek had op 6 september bij het stadsbestuur en het 
gilde toestemming gevraagd voor het houden van 
een auctie zonder eigen goed of boeken van anderen 
te declareren.95 Boekverkopers waren verplicht om 

79 Wet-Boekje van het Leesgezelschap van Tienen nu 12 (GAL Bibl. 
75090), bevat achterin een lijstje met initialen en overlijdens 
data: 'S.P. obiit 9 dec. 1789; J.P. obii11 febr. 1800'. Via de Impost 
op het begraven ie klasse, kon worden vastgesteld dat Simon 
Prins, koopman op 15 dec. 1789 werd begraven. Johannes 
Prins, koopman werd 5 febr. 1800 begraven. Beiden werden 
begraven 'met koetsen'waarvoor ex tra betaald moest worden. 

80 ARA 3.01.28, inv.nr. 32: dl.2, fo.214,3544. 
81 Mooren, H.J.H., Personele Quotisatie van 1742 (GAL, typo
script, met een toelichting op de betreffende kohieren). 
82 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, p.649-650. 
83 Herenboekje, 1742. In 1750 komt hij niet meer voor als dia
ken. 
84 Van Miens,Beschryving der stad Leyden, dl.2, p.459 en 52*. 
85 Coebergh van den Braak, Meer dan zes eeuwen Leids Gymnasi
um: Simon Prins werd ingeschreven in 1725 en Jan Prins in 
1729. 
86 Singeling,Gcze//i£<rjcftn}'verï, p.308. 
87 Singeling, Gezellige schrijvers, p.308; 242-243. Leven derNeder-
landsche dichteren en dichteressen, uitgegeeven door het genootschap 
terspreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen. 
88 Bonsgewijzeclassificatieregisters t.b.v. de personele quo
tisatie 1742 (GAL SA 11, 4066). ARA 3.01.28, inv.nr. 32: dl.2, fo. 
218,3634. Isaac Dermout was gedoopt op 7 jan. 1717 als zoon 
van Isaac Dermout de jonge en Eva Stevense (GAL DTB). In het 
Kohier van de personele quotisatie uit 1742 komt Isaac nog 
niet voor. Dat betekent dat hij toen niet taxabel werd geacht. 
Hij was ook nog maar net officieel volwassen; de leeftijds
grens lag toen bij 25 jaar. Dit hield in dat zijn inkomen bene
den de 600 gulden per jaar lag. 
89 Zuid-Rijnevest 119 (GAL SAH, 4128, Kohier van het provi
sioneel middel). 
90 GAL DTB, OT, NN 247,19 aug. 1740. Voor Jacob Joosting: 
ARA 3.01.28, inv.nr. 32, dl.2, fo.229,4155. Joosting werd aange-
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de namen van de eigenaren van de boeken die verkocht 
zouden worden, te vermelden en ook of zij boeken 
die aan henzelf toebehoorden, wilden verkopen. 
Hasebroek deed geen van beide en dat geeft een rede
lijke zekerheid dat de door hem genoemde titels uit 
het bezit van Dermout stamden. Volgens de adver
tentietekst bestond Dermouts bibliotheek uit 'voor-
treffelyke Nederduitsche Boeken, zoo godgeleerde, 
uitleggingen van de H. Schrift, Kerkelyke Geschiede
nissen, als Historische, Rechtsgeleerde, Dichtkundi
ge enMengelwerken, waar onder veele oude en raare'. 
Een aantal kapitale werken werden door Hasebroek 
met name genoemd, zoals J.J. Scheuchzer, Geestelyke 

Natuurkunde, de Bybelsche Tafereden met platen door 
Hoet, Houbraken en Picart, een niet nader gespecifi
ceerde uitgave van Flavius Josephus en de Verklaaringe 

over den gcheelen Bybel van de Engelsche godgeleerden 
Patrick, Poole, Wells en anderen. Bovendien bezat 
hij 'de Werken van Calmer, iuiscius, Suykers, Van 
Mieris en Van Loon, Dapper, A. Montanus, Nieuwhof 
en Baldeus, M. Henry over de Heilige Schrift, Wester 

slagen voor een inkomen van 800 gulden. 
91 Brans, Tergedachtenis van mijn vijftigjariglidmaatschap. 
92 GAL Begraafboek 1756-1774: Isaac Dermout, man van 
Anna Joosting, overleden tussen 3 en 10 maart, 1770. De door 
Brans in 1810 opgestelde naamlijsc Ter gedachtenis van mijn vijf
tigjarig lidmaatschap, p.14, vermeldt als jaar van overlijden 
1766. 
93 LC1770 (ex. UBL), 1152,24 sept.; 122,10 okt.; 123,12 Okt.; 1242, 
15 okt. Ac 1770,120,6 okt. 
94 GAL ORA 206A. Het belang van de bibliotheek blijkt ook 
uit de ruime verspreiding van de catalogus. 
95 G AL s A 11,130, Gerechtsdagboeken, en G AL Gilden 112. 
96 Brans, Ter gedachtenis van mijn vijftigjarig lidmaatschap, ge
drukte naamlijst, GAL DTB leverde slechts een Frederik Hale-
wyn, man van Johanna Wormer, overleden in 1780. 
97 ARA 3.01.28, inv.nr. 32: dl.2, fo.183,1787. Hij werd aange
duid als lakenfabrikant. 
98 Van Mieris,Eeschryvingder stadleyden,dl.2, p.53*. 
99 Heerenboekje, 1752, blijkens idem, 1764 preekte hij sinds 
mei 1764 in de kerk aan de Hooigracht. Bosma, Woorden van een 
gezondverstand, p.566, nr.809. 
too GAL SA 11,127, Gerechtdagboeken; GAL Gilden 112. 
101 LC 1764, 135; 136. GAL ORA 206. Hasebroek had bij het 
stadsbestuur toestemming voor een auctie verzocht. Bij het 
gilde had hij alleen toestemming gevraagd voor de verkoop 
van de boeken van dominee Van Gilst en geen eigen goed ge
declareerd. 
»02 GAL DTB. Jacob van Outeren, dekendrapier, werd aange
slagen in klasse 6, met een inkomen van tussen de 1500 en 
2000 gulden; in 1745 werd zijn aanslag teruggebracht naar 
klasse 3, een inkomen van tussen de 800 en 1000 gulden (ARA 
3.01.28, inv.nr. 32: dl.i: 3711). 
103 GAL Gilden 112. GAL SA II, 129, Gerechtsdagboeken. 
104 LC 1767,103; 108; 112. 

baan Algemeene Historie, de Hollandsche en Europischc 

Mercurius, de Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, de 
Vaderlandsche Historie enz.' Gebrek aan boeken of aan 
geld om die aan te schaffen, lijkt dan ook voor Der
mout geen reden te zijn geweest om aansluiting te 
zoeken bij een leesgezelschap. Voor hem moet het 
vooral zijn gegaan om de omgang met gelijkgestem
den. 

De vierde man in het gezelschap was Frederik 
Halewyn, 'Fabriquer in Lakenen'. Volgens Brans was 
hij overleden in 1761, maar dat moet een vergissing 
zijn.96 De enige Frederik Halewyn die in Leiden te 
vinden is, overleed in 1780. In 1742 werd hij aangesla
gen in klasse 4, dat wil zeggen voor een inkomen van 
1000 gulden per jaar.97 Voor de aanslag werd ook 
gekeken naar het huis dat men bewoonde en of men 
dit in eigendom bezat of huurde en welk bedrag aan 
huur het huis waard was c.q. hoeveel huur men be
taalde. Ook het aantal dienstboden, knechts en koet
siers werd bij de aanslag betrokken. Halewyns huis 
was zijn eigendom en hij had één inwonende dienst
bode. De huurwaarde van zijn huis werd geschat op 
210 gulden per jaar, maar luxueuze zaken die meetel
den voor het vaststellen van het belasting bedtag, 
zoals paarden of een rijtuig, bezat hij niet en hij 
beschikte evenmin overeen buitenplaats of een 'speel-
jagt'. Hij leefde comfortabel maarzeker niet in grore 
weelde. Evenals Simon Prins bekleedde hij een be
langrijke functie in een van gilden voor de Textiel
branche. In 1770 behoorde hij tot de hoofdlieden van 
het Laakenbereidersgilde.98 

Petrus van Gilst was afkomstig uit Breda en was in 
1751 beroepen tot predikant van de Nederduitsche 
gemeente aan de Haarlemmerstraat.99 Hij overleed 
in 1764. Ook hij bleek een bibliotheek te hebben aan
gelegd, die van 12 tot 15 november van dat jaar even
eens door Johannes Hasebroek werd geveild.100 Het 
boekenbezit van Van Gilst - waarvan de advertentie 
niet meer vermeldt dan dat het bestond uit 'theologi
sche, philologische en miscellanische zoo Latynsche 
als Nederduitsche boeken' - bracht 2697 gulden en 
zes stuivers op.1 0 1 Het jaar daarop werd Van Gilst in 
het leesgezelschap opgevolgd door Isaac van Outeren, 
predikant in Hoogmade, een dorpje vlakbij Leiden. 
Zijn lidmaatschap was slechts van korte duur want 
hij overleed reeds in 1767. Isaac van Outeren was de 
zoon van de Leidse dekendrapier, Jacobus van Oute
ren.102 Van 21 tot 23 september 1767 veilde de Leidse 
boekverkoper Karel Delfos de boeken van drie particu
lieren, waaronder die van dominee Van Outeren.103 

Er werd geadverteerd voor de verkoop van de 'nagela
ten bibliotheek van ... Isaak van Outeren', waaruit 
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mag worden afgeleid dat zijn boekenbezit het be
langrijkste aandeel in de veiling uitmaakte.104 De 
totale opbrengst van de veiling bedroeg 1789 gulden 
en zestien stuivers, maar wat de boeken van Van 
Outeren hebben opgebracht is niet meer te achterha
len.1 0 5 

Onder de oprichters uit 1750 bevonden zich ook 
twee vrouwen. Bij 'Mejuffrouw de Wed. Ds. Laver-
man, geb. Dermout' moet het gaan om Eva Dermout, 
echtgenote van Johannes Laverman en de jongere 
zuster van Isaac Dermout.106 Johannes Laverman en 
Johannes Prins kenden elkaar al vanaf de schoolban
ken, beiden waren in 1729 ingeschreven als leerling 
op de Latijnse school.107 De andere vrouw, Mejuf
frouw Byleveldt, was waarschijnlijk Anna Byleveldt, 
ongehuwd, overleden in 1786.108 Anna Byleveldt 
kwam uit het gezin van Caspar Byleveldt en Maria 
Hogervorst. Volgens de opgave voor de personele 
quotisatie in 1742 was Maria Hogervorst, weduwe 
van Caspar Byleveldt de jonge, koopvrouw in kaarde
bollen.10!» 

In 1767 werd het gezelschap uitgebreid met twee 
nieuw leden, door Brans aangeduid als de 'Bylevel-
den, Jong, en Oud'.110 Het betreft Anna's jongere 
broer, Casparus Byleveldt en diens zoon de latere 
jurist, Casparus Byleveldt.111 Anna's broer, Casparus 
studeerde medicijnen en vestigde zich als arts.112 

Diens zoon, Casparus Byleveldt de Jonge, was in 1767 
nog maar een broekje van twaalf jaar, die sinds de 
zomer van 1766 de Latijnse School bezocht.] 13 In 1810 
memoreerde Brans in een gedicht dat hij had geschre
ven ter gelegenheid van zijn vijftigjarig lidmaatschap, 
dat hij na zijn intree in 1760 had meegeholpen aan 
het besluit om het aantal leden uit te breiden van acht 
tot tien.114 Vanaf dat moment kreeg het gezelschap 
de naam Van Tienen.115 Pas toen werden de eerste 
wetten opgesteld. Van die eerste wetten is niets over
geleverd maar een latere versie uit 1789 is wel be
waard gebleven, waarover in het vervolg meer.116 

Bij de toetreding van Daniel van Aardenstof in 1771 
speelden familiebanden met de Byleveldts eveneens 
een rol, hij was namelijk gehuwd met Maria Byle
veldt, een jongere zus van Anna.117 Aardenstof komt 
niet voor in het kohier van 1742, wat betekent dat hij 
als niet-taxabel was aangemerkt. Zijn moeder Maria 
Remaelé, de weduwe van Gerrit van Aardenstof, werd 
in 1748 aangeduid als 'grijnierster en lakmoesmaak
ster'. Een broer van haar man, Pieter van Aardenstof, 
was grijnreder.118 Van Aardenstof werd in 1788, toen 
zijn vrouw was overleden omschreven als rente
nier.119 

Waarschijnlijk via Brans werden in de loop der 

jaren ook verscheidene apothekers opgenomen in het 

leesgezelschap. Van zijn collega's trad Galenus van 

der Kaay in 1771 toe, gevolgd door Abraham Brouwer 

Abr.Z. en Johannes de Soete in respectievelijk 1776 en 

1781.120 Over de afkomst van de beide laatsten is nog 

niets gevonden. Galenus van der Kaay echter bleek de 

zoon te zijn van de meester koekebakker Gerrit van 

der Kaay.121 In 1745 werd het jaarinkomen van Gerrit 

van der Kaay geschat op 1200 gulden.1 2 2 Ook Van der 

105 GALORA 206. 
106 GAL Impost begraven eerste klasse 1655-1805: Eva Dermout, de 
weduwe van dominee Johannes Laverman, oud 60 jaar, werd 
in 1779 begraven. Johannes Laverman was predikant geweest 
in Stad aan het Haringvliet. Volgens DTB was Eva Dermout 
gedoopt op 19 okt. 1719. Brans gaf als overlijdensdatum 1762; 
dat is duidelijk een vergissingof een drukfout. 
107 Coebergh.MeerdanzeseeuwenLcidsgynmasium,p.209,resp. 
205. 
108 Brans vermeldt geen overlijdensdatum en ook geen 
naam van een eventuele echtgenoot, GAL Impost begraven ie 
klasse, vermeldt Anna Byleveldt, ongetrouwd, begraven op 18 
apr. 1786, met koetsen. Als ongehuwde betaalde men het dub
bele bedrag, 60 in plaats van 30 gld. 
109 GAL SA II, 4055: Marendorp Rijnzijde 92: Maria Hoger
vorst, weduwe Caspar Byleveldt. ARA 3.01.28, inv.nr. 32, dl.2, 
fo.Hiv: wed. Casper Byleveldt, Coopvrouw, klasse: 3, een inko
men van 800 gulden. 

110 Brans, Ter gedachtenis van mijn vijftigjarig lidmaatschap, p.14: 
Naamlijst. 
111 GAL DTB: Casparus Byleveldt, zoon van Casparus Byleveldt 
en Maria Hogervorst, doop 3 febr. 1726. 
112 Casparus Byleveldt, oud 16 jaar werd op 15 aug. 1739 inge
schreven als student medicijnen (Du Rieu, Album studiosorum 
AcademiaeLugdunoBatavae).S'mds 1750 was hij arts in Leiden op 
de Hooigracht (Herenboekje, 1764). 
113 G AL DTB: Casparus Byleveldt, zoon van Casparus Byleveldt 
en Susanna Maria van Heek, doop 26 dec. 1755. Coebergh, Zes 
eeuwen Leids gymnasium. Du Rieu, Album studiosorum Academiae 
LugdunoBatavae, 1092,18 aug. 1767, als student, en 1104: Caspa
rus Byleveldt oud 15 jaar werd op 8 mrt. 1771 ingeschreven als 
student in de rechten. 

114 Brans, Ter gedachtenis van mijn vijftigjarig lidmaatschap, p.7. 
115 Brans, Aanspraken engedachtenisreden, p.6. In dit gedicht uit 
1785, vermeldt hij behalve Van Gilst en Van Outeren, dat ook 
Halewyn en Dermout zijn overleden. 
116 Wet-Boekje van het Leesgezelschap van Tienen nu 12, vastgesteld 
op den 11 Aprili?89. G AL Archief van het leesgezelschap 'Van Tie
nen / Tot Nut en genoegen', map 1. 
117 GAL DTB: Maria Byleveldt, dochter van Casparus Byle
veldt en Maria Hogervorst, was geboren op 5 nov. 1719. Daniel 
van Aardenstof, rentenier, werd op 27 okt. 1788 begraven, met 
koetsen. Zijn vrouw, Maria Byleveldt, was reeds op 23 sept. 
1788 begraven, eveneens met koetsen (G A L Impost begraven ie 
klasse). 
118 G AL s A II, 4128, Kohier van het provisioneel middel. Pieter 
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Kaay was actief in het kerkeleven, sinds 1746 was hij 
diaken van de gereformeerde kerk in de Haarlem
merstraat. 

De praeceptor van de Latijnse school, Anthonius 
Hubertus van den Berg was korte tijd lid van het ge
zelschap, van 1772 tot 1774, het jaar waarin hij naar 
Amsterdam vertrok, waar hij was benoemd tot prae
ceptor van de Latijnse school.123 Kolonel Jan Hendrik 
van Goens, de oom en goede vriend van de literator 

van Aardenstof, Overmare Rijnzijde 1286, grijnreder (GAI SA 
11,4058, Kohier personele quotisatie). ARA 3.01.28, inv.nr. 32: 
dl.2, fo.i67v, genoemd als rentenier. 
119 Zie noot 117. 
120 Van Mieris, Beschryving der stad Leyden, dl.2, p.54*: in 1770 
behoorde Galenus van der Kaay tot de hoofdlieden van Het 
Collegium Pharmaçeuricum. GAL Gilden 12, dl.2, fo.6. Brou
wer: GAL Gilden 12, dl.2, fo.43.DeSoete:GAlSA 11 Kohier van 
het provisioneel middel 4127, en GAL Gilden 11, p.32,35. 
121 GALDTB. 

122 ARA 3.01.28, inv.nr. 32, dl.2, fo.158,873: in 1742 woonde op 
dit adres Nicolaas Jaquin, Coopman. De huishuur bedroeg 
toen 300 gulden. Vanaf 1745 woonde Galenus van der Kaay 
hier. 
123 Coebergh.Mecr dan zes eeuwen Leids Gymnasium, p.182: prae
ceptor Larynse school, Leiden 1755-1767. Singeling, Gezellige 
schrijvers, p.263, Van den Berg was van 1772 tot 1774 honorair 
lid van KWDAV. Anthonius Hubertus van den Berg werd op 16 
febr. 1802 in Leiden begraven (GAI Impost begraven eersre 
klasse). 
124 J. Wille, De literator R. M. van Goens en zijn kring. Studieen over 
de achttiende eeuw, dl.i. Zutphen, 1937, p.19. 
125 GAL Heerenboekje 1773. 
126 GAL Höweler, 'Delakenfabrikeur Frans van Lelyveld', p.i, 
11.1. 

127 De beroepsaanduidingen zijn te vinden in GAL SA II4058 
Kohier personeele quotisatie, adres: Zuid Rijnevest en ARA 
3.01.28, inv.nr. 32: dl.2,3545. 
128 Van Mieris,Beschryvingderstadleyden,d\.i, p.461; 52*. 
129 ARA 3.01.28, inv.nr. 32: dl.2,3545. 
130 GAL DTB doop: 29 okt. 1732. De kleermaker zelf is ook een 
mogelijkheid, hij overleed in 1782, op 71-jarige leeftijd. Ook is 
er nog een neef, zoon van de oudere broer van de kleermaker, 
Jacobus van Arxhoek, die echter op dat moment nog maar zes
tienjaar oud was (DTB doop i7aug. 1760). Voor kleermaker Lu
cas Arxhoek: ARA 3.01.28, inv.nr. 32: dl.2,1419. 
131 Mooren, 'De heffing van het provisioneel middel in Lei
den in 1749', p.57. GAL DTB. 
132 ARA 3.01.28, inv.nr. 32, dl.2, fo.123. Prak, Gezeten burgers, 
p.389-390. 
133 Simon Prins: G AL Heerenboekjes, 1742,1759. In 1770 werden 
onder de ouderlingen van de Nederduitse Gereformeerde ge
meente genoemd: Frederik Halewyn, Daniel van Aardenstof 
en Dr. Casparus Byleveldr (Van Mieris, Beschryving der stad Ley-
dCT,dl.2, p.31*). 

Rijklof Michael van Goens, voegde zich in 1773 bij Van 

Tienen.12-* Een jaar later - i n 1774-kwam een andere 
militair, Paulus van Lelyveld van Cingelshoek, de 
gelederen versterken. Van Lelyveld was sinds 1773 
hoofdman van de schutterij.125 Ook hij was een telg 
uit een familie van textielfabrikanten, zijn vader en 
zijn jongete broer Frans waren beiden lakenfabri-
keur.12G Binnen de familie Van Lelyveld bestond een 
wat me belangstelling voor de schone letteren. Paulus' 
broer, Frans van Lelyveld was een van de oprichters 
van de Maatschappij derblederlandsche letterkunde. Even
eens werkzaam in de textielbranche was het nieuwe 
lid van 1776, Jacobus Wilhelmus van Staveten, zoon 
van de 'rokjesfabrikant' en 'Fabriquer in gestreepte 
baay', Christiaan van Staveren.127 In 1770 was hij een 
van de drie opzichters van de Warpen- en Fusteinhalle, 
een functie die ook zijn vader had bekleed.128 Voor 
zij n begrafenis in 1804 werd hij ingedeeld inde eerste 
klasse van de impost op het begraven. Zijn vader 
Christiaan viel in 1742 nog in de laagste klasse van de 
taxabelen, dat wil zeggen met een jaarinkomen van 
600 gulden.129 Lucas Arxhoek - de tweede nieuwe
ling in 1776 - was waarschijnlijk een zoon van de 
gelijknamige meestetkleermaker, de laatste werd in 
1742 eveneens getaxeerd op 600 gulden.130 

Tot hier toe bleek het mogelijk om van alle leden 
voldoende gegevens te achtethalen om met zeker
heid te kunnen vaststellen om wie het precies ging. 
De gegevens uit de belastingkohieren verschaften in
formatie over beroep en sociale status van de leden en 
hun familie. Duidelijk is naar voren gekomen dat de 
meesten van hen afkomstig waren uit gezinnen die in 
de textielnijverheid hun brood verdienden en daar 
ook zelf hun bestaan in vonden. Hun families behoor-
den - getuige de aanslagen voor de belasting - tot 
de laagste groeperingen van de brede burgerij. Alleen 
de gebroeders Prins kwamen uit een gezin dat het 
breder had. Hun vader Herman Prins werd in 1742 
aangemerkt als rentenier en aangeslagen voor een in
komen van tussen de 1200 en 1500 gulden.131 Simon 
Prins zelf kwam in klasse 2 terecht, dat wil zeggen 
met een inkomen van 700 gulden. Ter vergelijking: 
de dekendrapier en regent Daniel van Halteren be
taalde impost over een inkomen van 5000 gulden.1 3 2 

De meeste leden waren redelijk succesvol in hun 
bedrijf en/of handel, zoals blijkt uit het grote aantal 
van hen dat na hun overlijden werd aangeslagen in de 
eerste klasse van de impost op het begraven. Enigen 
van hen bekleedden hoge functies in verschillende 
gildebesturen en waren actief in het kerkelijk leven.133 

Uit de gedichten van Brans komt naar voren dat het 
de leden in de eerste plaats te doen was om ontwikke-
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ling en kennis.1 3 4 Daarnaast speelde vriendschap en 
gelijkgestemdheid een belangrijke rol. Met name 
'Den Dierbren Godsdienst' lag de leden nauw aan het 
hart evenals hun politieke overtuiging, die onwrik
baar pro Oranje was.135 Het is onmogelijk in te schat
ten in hoeverre overwegingen van financiële aard 
hebben meegeteld om aansluiting bij het leesgezel
schap te zoeken. 

Buijnsters heeft erop gewezen dat plaatselijke do
minees in vele leesgezelschappen een dominerende 
rol speelden.136 Bij de oprichting omstreeks 1750, 
kan dominee Petrus van Gilst een voortrekkersrol 
hebben vervuld, maar na zijn overlijden in 1764 en de 
vroege dood van zijn opvolger Isaac van Outeren in 
1767, waren er tot 1793 geen predikanten meer lid van 
dit gezelschap. Pas in dat jaar deed dominee Nicolaas 
Schotsman zijn intrede. Een aanwijzing dat de rol 
van Van Gilst en Van Outeren belangrijk werd geacht, 
kan worden gevonden in het herdenkingsgedicht dat 
Brans in 1810 uitgaf ter gelegenheid van zijn vijftigja
rig lidmaatschap. Hierin wijdt hij enkele strofen aan 
al degenen die lid zij n geweest van het leesgezelschap 
en als eersten voert hij Van Gilst en Van Outeren voor 
het voetlicht. 

Hoewel niet uniek, is het toch wel bijzonder dat 
bij de oprichting van dit leesgezelschap twee vrou
wen betrokken waren.137 In het zojuist genoemde 
gedicht van Brans worden deze dames helaas niet ver
meld. Anna Byleveldt en Eva Laverman-Dermout 
scheelden niet veel in leeftijd en waren waarschijnlijk 
goede vriendinnen. De jongere zus van Anna, Maria 
Byleveldt, was een leeftijdgenoot van Eva.138 Maria 
was de echtgenote van Daniel van Aardenstof die 
in 1771 tot Van Tienen ging behoren. In de verdere 
geschiedenis van Van Tienen spelen vrouwen geen rol; 
pas in 1833 komt weer een vrouw voor op de leden
lijst. 

Naast het lezen had dit gezelschap een sterke 
sociale, 'gezellige' functie. Het kwam eenmaal in de 
maand bijeen op de eerste zaterdag van de maand, bij 
toerbeurt thuis bij een der leden 'voor 51/2 uur in hui
zen en voor s uur in ruinen'. Daar kon men dan, zoals 
Brans het in 1781 omschreef, 'door geestige gesprek
ken weezen tot elkanders nut'.139 Voor politieke dis
cussies was in het leesgezelschap geen plaats. Men 
stond als één man stond men achter Oranje.140 De 
bijeenkomsten werden tegen acht uur besloten met 
het heffen van het glas op de gezondheid van de stad
houder. Op de leden rustte geen verplichting tot het 
houden van voordrachten. In de terminologie van 
Buijnsters moet Van Tienen gekarakteriseerd worden 
als een leesgezelschap.141 

VAN T I E N E N : DE TWEEDE VIJFENTWINTIG JAAR: 

EEN 'AANZIENLIJK L E E S G E Z E L S C H A P ' 1 4 2 

In de beginperiode behoorden de meeste leden bij 

hun intrede tot de dertigers, maar langzamerhand 

bestond de trouwe kern van dit gezelschap uit inmid

dels bedaagde heren. Dit heeft ongetwijfeld invloed 

gehad op de ledenwerving. Mettertijd was het meer 

een club van gezeten burgers geworden. De dekenfa-

brikeur Joost Schouten bijvoorbeeld, was, toen hij in 

1785 lid werd, al 60 jaar oud. 

In 1788 had stadhouder Willem v hoogstpersoon
lijk Leiden bezocht om daar onder andere het oran-
gistische element in het stadsbestuur te versterken 
door de benoeming van een aantal nieuwe leden in 
vroedschap.143 Vier van de nieuwbakken regenten 
werden in de volgende jaren opgenomen in Van Tienen. 

De advocaat mr. Gysbertus Prins (1749-1821), de zoon 
van Simon Prins144, viel deze eer te beurt in 1790 en in 
1791 volgde Frederik Wolphert van Doornick.145 Een 

J34 Brans, Ter gedachtenis van mijn vijftigjariglidmaatschap, p.12. 
135 GAL Archief Van Tienen/Tot nut en genoegen, omslag 4, 
Gwete Aan Den WelEdelenHeereE... W:Doornick, ms, 1791. Zie in 
dit omslag ook het convoluut met de gedrukte aanspraken 
van 1781 tot en met 1785, p.7. 

136 Buijnsters, 'Nederlandse leesgezelschappen uit de 18c 
eeuw', p.185. Kloek &Mijnhardt,'The ability to select', p.6o. 
137 Zie bijvoorbeeld: Brouwer, Lezen en schrijden in de provincie, 
p.164, die een leesgezelschap in 1764 in Zwolle heeft aange
troffen, waarvan eveneens twee vrouwen lid waren. 
138 GAL DTB: Anna Byleveldt was gedoopt 22 jan. 1713, Maria 
Byleveldt op 5 nov. 1719 en Eva Dermout 19 okt. 1719. 
139 Titans, Aanspraken engedachtenisreden, p.2. 
140 [Brans], Aanspraak aan de medeleden van een lecsgenootschap, 
1781. Brans, Aanspraken en gedachtenisreden, p.7 (1785). Dit komt 
overeen met de bevindingen van Mijnhardt, Tot Heil van 't 
Menschdom, p.112-113. Vergelijk: Buijnsters, 'Nederlandse lees
gezelschappen uit de 18e eeuw', p.188-190; 193-195, die wel uit
gaat van een verpolitisering van de leesgezelschappen in de 
periode 1784-1796. 

141 Buijnsters, 'Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e 
eeuw', p.183-186. Vergelijk ook: Mijnhardt, Tor Heil van 't 
Menschdom, p.56: 'Aan vele duurzame genootschappen gingen 
dan ook informele gezelschappen en vriendenkringen van 

allerlei aard vooraf...'. 
142 Brans, Ter gedachtenis van mijn vijftigjarig lidmaatschap in 
zeker aanzienlijk lecsgenootschap teLeyden. 
143 GAL Heerenboekje, 1788, met de handgeschreven aanteke
ningen over de wetsverzetting van 2 febr. 1788. Er werden vijf
tien nieuwe raadsleden benoemd. 
144 DTBGijsbert Prins, doop 23 febr.1749. Singehng, Gezellige 
schrijvers, p.308, advocaat te Leiden, medelid van KWDAV, 
1772-1786. 
145 ?rak,Gezeten burgers, p.301. 
146 Van der Moer was in 1784 als compagnon van Frans van 
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jaar later - in 1792 - maakte de textielfabrikant en 
meester in de rechten, Cornelis van der Moer zijn 
opwachting.146 In 1803 werd de vierde van de in 1788 
benoemde raadsleden binnengehaald, Joannes Hen-
ricus Prins van Lokhorst, zoon van Van Tienen-Ma. 

Johannes Prins en Johanna van Lokhorst. Tussendoor 
- in 1791 - was de oud-pensionaris van Medemblik, 
mr. Pieter Pietermaat, lid geworden, die echter in het 
jaar daarop reeds overleed.147 François Veltman, die 
eveneens tot de regenten behoorde, werd in 1799 als 
lid begroet.148 Het was langzamerhand een aanzien
lijk gezelschap geworden. 

In 1794 werd het aantal leden - in de woorden van 
Brans 'Vriendschapswege ten geval' - gebracht op 
twaalf.149 In dat jaar voegde Adrianus van Assendelft 
(1736-1809) zich bij Van Tienen. Van Assendelft was in 
1770 beroepen tot predikant in Leiden.150 Hij was 
ook lid van Linguaque animoquefideles/Minima crescunt 

(1757-1766) en later van de Maatschappij derNederland-

sche letterkunde {1766 tot na 1788), honorair lid van Kunst 

Lelyveld betrokken bij de overname van een textielfabriek in 
Amersfoort (Höweler, 'De lakenfabrikeur Frans van Lelyveld', 
p.37; 40). Volgens Brans was Van der Moer 'Door verwantschap 
nauw verbonden aan ons lieflijk Broedersnoer'. De zuster van 
Cornelis van der Moer, Lucia Johanna, was de echtgenote van 
François Velcman, lid van de vroedschap. Deze laatste werd in 
1799 lid van het leesgezelschap. 
147 GAL Impost begraven ie klasse, begraven op 13 sept. 1792. 
148 GAL Heerenboekje, 1788. 
149 Brans, 'Tergedachtenis van mijn vijftigjarig lidmaatschap, p.7, 
Naamlijst der leden zederd de oprigting van het leesgenootschap 1750. 
Hierin zijn de namen van de leden te vinden met veelal de 
data van in- en uittreden of overlijden tot en met 1809. In het 
archiefexemplaar is de lijst verder in handschrift bijgehou
den tot 1833. 

150 Lc 1770,1571: Hendrik Coster, boekverkoper te Leiden ad
verteerde hierin voor de Tegen-Zang op het Klink-Dicht, uitgegee-
ven onder de Zinspreuk: Concordia vinculae homines juguntur, by de 
intreede van ...Adrianus van Assendelft, als gewoon herderen leraar in 
deCemeenteJ.C. teleyden. 
151 Singeling, Gezellige schrijvers, p.261. 
152 NNBW,dl.i, 190-191:Assendelft 1736(Haarlem)-1809(Lei
den). 
153 Singeling, Gezellige schrijvers, p.250, nr.149; p.242, nr.s8d, 
1783; p.243, nr.62abc; p.261. 
154 Singeling, Gezellige schrijvers, p.243, nr.6sb. 
155 Bosma, Woorden van eengezond verstand, p.124. 
156 NNBW,dl.3, p.703:JohannesKneppelhout 1745-1803. 
157 Naamlijst der leden zederd de oprigting van het leesgenootschap 
'750. gevoegd achtet: Brans, Ter gedachtenis van mijn vijftigjarig 
lidmaatschap. 
158 NNBW, dl.3, p.695-698. 
159 VanBaarle.Ecn onderzoeknaarde organisatie, hetledenbestand 
en de boekenaanschaf van het leesgezelschap 'Miscens Utile Duld' te 
Leiden in de periode 1800 tot 1840, p.16, nr.22. 

wordt door arbeid verkreegen (1772-1798) en eveneens 
honorair lid van het Haagse literaire genootschap 
Kunstliefde spaart geen vlijt (1772-1792).151 Van Assen
delft genoot in zijn tijd enige bekendheid als auteur 
van'obligate kerkklanken'.152 Van zijn hand zijn on
der andere bekend een Lofzang op Willem v, gedateerd 
omstreeks 1774 en bijdragen aan de Tael-en dichtlieven-

de oefeningen, van het genootschap terspreuke voerende: Kunst 

wordt door arbeid verkreegen en aan de Mengelzangen van 
hetzelfde genootschap.153 Ook het Haagse literaire 
genootschap Kunstliefde spaart geen vlijt publiceerde 
poëzie van zijn hand.154 Van Assendelft had samen 
met Johannes Kneppelhout Het Haags genootschap ter 

verdediging van den Christelijken godsdienst opgericht, 
dat bedoeld was om vanuit een gematigd orthodox 
standpunt te strijden tegen radicaal verlichte theolo
gische stromingen.155 Kneppelhout komt niet voor 
in de ledenlijst van Van Tienen maar wordt door Brans 
in zijn gedicht uit 1810 wel gememoreerd alsof hij lid 
was geweest van het leesgezelschap: 

Stille en brave Kneppelhout, 
Die aan Gorkums Kerkgesticht 
Zoo veel jaaren had gebouwd 

Johannes Kneppelhout was inderdaad een tijdlang 
predikant in Gorcum geweest en had zich in 1800 in 
Leiden gevestigd. Mogelijk was deze als honorair lid 
met het gezelschap geassocieerd.156 Deze rijke predi
kant en weldoener der armen, was in 1794 wegens 
zijn slechte gezondheid met emeritaat gegaan. Dit 
laatste verhinderde hem mogelijk om volwaardig lid 
van het gezelschap te worden. 

Onder de latere leden van Van Tienen bevonden zich 
ook de hoogleraren Adrianus Kluit (1797) en Samuel 
Joannes van de Wynpersse (1807).157 Kluit, een man 
van monarchale beginselen was na het uitroepen van 
de Bataafse Republiek in 1795, van zijn post ontheven 
en moest tot 1797 wachten voor hij een pensioen 
kreeg.158 Zijn financiële situatie was voor hem moge
lijk mede aanleiding om zich aan te sluiten bij een 
leesgezelschap, want al in 1795, nog vóór hij zijn op
wachting maakte bij Van Tienen, was hij lid geworden 
van de hierna te behandelen Leidse leeskring Miscens 
utile dulce.lS9 

Over de literatuut keuze van Van Tienen is vrijwel niets 
te achterhalen. Catalogi van de jaarlijkse verkoping 
van de boeken of lijsten met aangeschafte titels zijn 
niet bewaard. Uit de wetten van 1789 komt naat voren 
dat het dit gezelschap in de eetste plaats ging om 
'nieuwe papieren en werken van Smaak zoo het mo-
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gelijk is van een algemene nuttigheid, dog van geen 

hooger prijs als tot 2 gulden'. De nadmk op vooral 

nieuwe literatuur wordt nog onderschreven door een 

bepaling ingevoerd op n april 1789, die luidde dat 

men geen boeken mocht inbrengen die 'reeds 6 of 

meerder Jaaren zijn uitgegeven'.160 In dit gezelschap 

had ieder lid de vrijheid om zelf werken bij de boek

handel te bestellen.161 Wilde iemand een boek van 

meer dan twee gulden aanschaffen dan moest dit 

eerst aan het gezelschap worden voorgelegd. Over het 

voorstel werd in zo'n geval bij meerderheid van stem

men beslist. Deze procedure diende ook gevolgd te 

worden voor werken die in delen verschenen en ver-

volgwerken 'schoon het ïste deel of stuk minder als 

40 st[uivers] waaren'. Enige indruk van hetgeen er in 

deze kring werd gelezen geeft het gedicht van Brans 

uit 1785, waar hij zegt: 

Ik betuig ô Leesgenoten dat mijn Kennis en Verstand 
Jaar aan Jaar is opgeschranderd, door te leezen wat en Land-
Staats- en Kerk- en Godsdienstweezen mögt betreffen, 
of van't geen 
Ons uit andr'e Waerelddeelen aangenaam en nuttig scheen 

In de negentiende eeuw nam een helaas onbekende 
auteur het op zich de geschiedenis van dit gezelschap 
te schrijven. Een manuscript getiteld Aantekeningen 

bevindt zich in het archief van Van Tienen. In deze Aan

tekeningen wordt over wat er in het gezelschap werd 
gelezen, geschreven: 

De boeken die gelezen werden bestonden vroeger meest 
in Theologische werken - als leerredenen - ook wel reis
beschrijvingen, dan gene romans. Tijdschriften werden 
geregeld gelezen, als Letteroeffeningen, Bibliotheek-Letterbode, 

ook Mercurius,JanusJanuszoon, verder politieke bladen al 
't geen van dien tijd betrekkelijk staat en stad uitkwam. 

Stichting stond op de eerste plaats onder de doelstel
lingen van deze vereniging maar daarnaast las men tot 
'Voordeel, En tot klaarheid van 't Verstand'.162 Ont
spanning lijkt - althans afgaand op hetgeen Brans 
vermeldt - geen enkele rol te spelen. 

Achterin het Wetboekje Van Tienen uit 1789 werd 
bijgehouden wie het recht had om bij de jaarlijkse 
verkoping de in dat jaar verschenen afleveringen van 
periodieken en nieuwe delen van vervolgwerken te 
kopen. Dit lijstje dateert grotendeels uit 1809, maar 
opmerkelijk is dat er uitsluitend Nederlandstalige 
titels op voorkomen. Of dit betekent dat in Van Tienen 

alleen Nederlandstalige werken circuleerden, mag 
niet zonder meer worden aangenomen. Curieus is 

echter dat het boekenbezit van Isaac Dermout volgens 

de advertentietekst vtijwel geheel uit Nederlandstalig 

werk bestond. Ook de keuze van een Nederlandse 

naam voor het gezelschap zou in die richting kunnen 

wijzen. 

In 1828 werden nieuwe wetten opgesteld waarin 

werd bepaald dat het gezelschap uit tenminste twaalf 

en ten hoogste vijftien leden zou bestaan. Toen wetd 

ook de naam veranderd in Tot nuten genoegen.163 

OMNE TULIT PUNCTUM, 

QUI MISCUIT UTILE DULCI 

Een soortgelijk leesgezelschap was Omne tulit punc

tum, qui miscuit utile duki (Omne), 'Die het nuttige met 
het aangename veteenigt, verdient allen lof'. De oor
sprong van dit leesgezelschap was echter totaal ver
schillend. Omne was voortgekomen uit een studen-
tenleesgezelschap dat de naam droeg Utilitatis et 

jucunditatis ergo, 'Nut en vermaakshalve', dat in elk 
geval teeds vóór 1799 bestond.164 In 1799 was het 
aantal leden van dit studentenleesgezelschap sterk 
teruggelopen en daarom werd besloten een nieuw 
leesgezelschap op te richten onder een nieuwe naam 
en daarvoor wetten te ontwerpen. Dit gebeurde op 11 
juni 1800 en dit nieuwe gezelschap 'als herboren en 
met vele aanzienlijke jongelingen, als werkzame en 
leesgierige Leden verrijkt' kreeg bovengenoemde 
spreuk, ontleend aan Horatius tot naam'.165 

In het jaar 1807 was het ledenbestand wederom 
aanzienlijk teruggelopen omdat vele leden zich in de 

J6O GAL Archief van Van Tienen/Tot nut en genoegen, Wct-
Boekje van het Leesgezelschap van Tienen nutz. 
161 Pogingen om in de klantenboeken van de firma Luchr-
mans regelmatige aankopen te vinden op naam van het lees
gezelschap of op die van de individuele leden, leverden weinig 
op. Klantenboek 1756-1769: niets op naam van het leesgezel
schap. Slechts één aankoop van een Juffr. Byleveldt in 1759 
(fo.78). Boekenverzamelaar Petrus van Gilst kocht in 1758 en 
1759 een titel, en in 1761 voor een bedrag van een gulden en 
dertien stuivers uit een auctie (fo.8iv). Caspar Byleveldt, de 
arts, kochtzo nu en dan bij Luchtmans, maar meest vaklitera
tuur (BKVB Luchtmansarchief.bnd.36). 

162 [Brans], Groete Aan Den WelEdelen Heere E... W: Doornick. 
(GAL archief Van Tienen / Tot Nut en genoegen, map 4). 
163 Dat in 1828 een samenvoeging met het leesgezelschap 
Omne tulit punctum, qui miscuit utile duld plaatsvond, is onjuist 
(dit veronderstelde een anonieme auteur in een handgeschre
ven stuk dat zich in het archief van Van Tienen bevindt). Het 
leesgezelschap 'Omne tulit..." bestond nog in 1838, getuige de 
lijst van de te verkopen boeken van dit gezelschap uit dat jaar 
(GAL Bibl. 75171). Nauwkeurige vergelijking van de ledenlijsten 
van Van Tienen en de lijst van leden toegevoegd aan de wetten 
van Tot Nut en Genoegen uit 1828 leert dat het om hetzelfde 

http://Luchtmansarchief.bnd.36
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maatschappij hadden begeven. Toen werd bepaald 
dat ook buiten de kring van studenten komende per
sonen 'van gevestigden stand, rang en verdienst, na 
behoorlijke voorstellen en goedkeuring', toegelaten 
konden worden. In 1825 kon het gezelschap zijn vijf
entwintigjarig bestaan vieren, ter gelegenheid waar
van de secretaris, Roemer een gedicht schreef.156 

Hierin wordt van de leden gezegd: 

't Zijn Regters, Leeraars, Advokaten 

Die rooken, eten, drinken, praten 

En nimmer wordt er gekrakeeld 

't Zijn Doctors en een trits Aptekers 

En plakkers en zeer goede sprekers 

En bazen in al wat men speelt 

Uit aantekeningen bij de namen der leden en de cou
pletten over hen in het gedicht, laat zich bovendien 
reconstrueren dat zich onder hen (er worden er ze
ventien genoemd) ook personen uit het stadsbestuur 
bevonden. In dit gezelschap werden voor zover was 
na te gaan geen kooplieden aangetroffen. Omne is te 
typeren als een leesgezelschap van academici en beter 
opgeleiden, met een sterk gezelligheidsaccent. 

Wat er in dit van oorsprong studentenleesgezel-
schap gelezen werd, is voor zover het de achttiende 
eeuw betreft niets bekend (de bewaard gebleven boe
kenlijsten dateren uit 1835,1836 en 1838167). Van een 
ander studentenleesgezelschap - het in 1814 opgerich
te Scientia acquhitur litteris - is wel iets bekend over de 
boekenkeuze. Eén aspect daarvan lijkt hier de moeite 

gezelschap ging. Aan de Wetten van het Leesgezelschap Tot nut en 
genoegen is in handschrift toegevoegd: 'opgericht in 't jaar 
1750' (GAL Archief Van Tienen / Tot Nut en Genoegen). 
164 Het vijf en twintigjarig bestaan van het Leesgezelschap Omne 
tulitpunctum, quimiscuit utile duki, te Leijden; gevierd te Lissen, den 
3 Augustus 1825. [Leiden: [s.n.], [1825] (GAL Bibl. 75170). 
165 Horatius,ArsPocfica,vs.343. 
166 Het vyf en twintigjarig bestaan van het Leesgezelschap Omne 
tulit punctum. Roemer wordt in het gedicht aangeduid met de 
feestnaam 'Tacitus'. Waarschijnlijk gaat het om J. Roemer, au
teur van Het vijfde halve eeuwfeest over het ontzet der stad Leyden in 
denjare 1574. Plegtiggevierdden^B4 den October 1814. Leiden 1824. 

167 GAL Bibl. 75171p. 
168 Zie ook Prüsener, 'Lesegesellschaften im 18. Jahrhun
dert', p.445-
169 GAL Bibl. 75180. 
170 Naamlyst van boeken, behoorende aan 't Leesgezelschap onder de 
zinspreuk Utile Duki (GAL Bibl. 75175 p). Toegevoegd in ms: 
'Welke verkogt zullen worden op Zaturdagavond den 13de 
december 1777'. 
«71 Algemeene bibliotheek, vervattende nauwkeurige en onpartydige 
berigten van de voornaamste werken, in degeleerde waereld alom van 
tyd tot tyd uitkomende. 5 dln. Amsterdam: Jan Doli, 1777-1786. 

van het vermelden waard. Ieder lid was gerechtigd 
voorstellen te doen voor de aanschaf van titels, maar 
het mochten geen theologische, juridische of medi
sche werken zijn, of anders gezegd het was niet de 
bedoeling dat het leesgezelschap de leden zou voor
zien van wetenschappelijke vakliteratuur.168 Voor 
boeken die op deze manier door het gezelschap wer
den aangeschaft moest de initiatiefnemer zich garant 
stellen voor de helft van de prijs. Op de vraag wat deze 
studenten dan wel lazen geeft het archiefmateriaal 
helaas geen antwoord. 

UTILE DULCI: EEN VERLICHT LEESGEZELSCHAP 

Een derde achttiende-eeuw Leids gezelschap, Utile 

duki, was van een ander, waarschijnlijk groter type 
dan de voorgaande. In deze leescirkel speelde het ge-
zelligheidselement geen rol. Blijkens enige bewaard 
gebleven rekeningen en correspondentie bestond 
dit gezelschap reeds in 1775, maar wanneer het is 
opgericht en hoe lang het heeft bestaan kan niet meer 
worden vastgesteld.169 Het archief bevat nog enige 
snippers papier met aantekeningen uit 1779. Op de 
intekenlijst van het in 1782 verschenen werk van 
Joannes le Franck van Berhey, De zcctrhimph der 

Bataafsche vrijheid op Doggersbank, komt nog een Leids 
leesgezelschap voor met de naam Utile duki. Van dit 
leesgezelschap is echter wel een gedrukte catalogus 
bewaard gebleven van de boeken die eind 1777 wer
den verkocht.170 Er zijn slechts weinig van dergelijke 
boekenlijsten uit de achttiende eeuw bekend en het is 
de moeite waard daar wat nader op in te gaan. Deze 
lijst bevat de boeken die in 1777 door het leesgezel
schap waren aangeschaft en onder de leden hadden 
gecirculeerd. Niet alle te koop aangeboden boeken 
waren in de catalogus opgenomen, aangezien 'De 
Leeden zijn gehouden de Vervolgschriften Jaarlyks 
aan te neemen, derhalven zijn de vervolgen op de 
Boeken van 1776, niet op deze Naamlyst vermeld'. 
Daardoor is het jammer genoeg onmogelijk om 
te achterhalen welke tijdschriften in dit gezelschap 
circuleerden. Delen van boeken en periodieken die 
voor het eerst uitkwamen in 1777 treft men wel aan. 
Daaronder bevindt zich onder andere de Algemeene 

Bibliotheek, een tijdschrift met boekennieuws uit de 
geleerde wereld, waarvan de eerste aflevering in 1777 
bij Jan Doli in Amsterdam was verschenen.171 Nog 
twee andere tijdschriften werden in 1777 aangeschaft: 
de Telescoop der geleerden en De kundige liefhebbers der 

Nederlandsche autheurs. 

In de catalogus zij n de boeken ingedeeld naar for
maat, dat wil zeggen in quarto's en octavo's, want 



Afbeelding ig. Pagina ï en i van de Naamlyst van boeken, 
behoorende aan 't Leesgezelschap onder de zinspreuk VtücDuhi 
(GAL Bibl. 75175 p). Toegevoegd in ms: 'Welke verkogt zullen 
worden op Zaturdagavond den 13de december 1777'-
Foto:GAL. 



Afbedding30. Pagina 3 en 4 van deNaatnlyst van boeken, 

behoorende aan 't Leesgezelschap onder de zinspreuk UtileDuki 

(GAL Bibl. 75175 p).Foto: GAL. 
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folio's ontbreken. De quarto's tellen zeven titels 
waarvan drie in het Latijn en de overige vier in het 
Nederlands. De 49 titels in de rubriek Boeken in octavo 

zijn allemaal Nederlandstalig. Bovendien werden 
nog negen titels in handschrift toegevoegd, waarvan 
acht in het Duits en een in het Nederlands. Bij de boe
ken werden gedrukte prijzen vermeld die bij controle 
in Arrenbergs Naamregister uit 1788 de nieuwprijzen 
blijken te zijn. In de marge is bij vijftien titels in 
handschrift aangetekend wat de boeken hebben opge
bracht. Op grond hiervan blijkt men in zo'n verkoping 
voor de boeken en periodieken tussen de 50 en 70 
procent van de nieuwprijs te betalen. Voor pamflet
ten en dergelijke lag het bedrag aanmerkelijk lager, 
meestal minder dan helft van de nieuwprijs. 

In dit gezelschap circuleerden literaire, historische, 
politieke en theologische werken. De aanwezigheid 
van Joan van de Capellens Verzameling van stukken 

betrekkelyk hetAdvys over 't kenen derSchotsche Brigade en 
E.M. Engelberts Verdediging van d'eer der Hollandsche 

natie verraden de interesse voor actuele denkbeelden 
over de politiek.172 Er bestond in dit gezelschap dui
delijk belangstelling voor populair wetenschappelijke 
literatuur. Dit blijkt onder meer uit de aanschaf van 
Johannes Florentius Martinets Katechismus der natuur. 

De bekende Zutphense predikant Martinet was tevens 
natuurkundige en pedagoog en vertegenwoordigde 
de verlichte fysico-theologische richting die de nadruk 
legde op de herkenning van Gods hand in de natuur. 
Op de Naamlijst prijkten ook twee Leerreden van G.J. 
Nahuys over de inenting tegen de kinderpokjes.173 

Nahuys nam ten aanzien van de omstreden vraag of 
inenting geoorloofd was, het wat ambigue standpunt 
in dat het '(niet on)geoorloofd' was.174 Over dit on
derwerp hadden ook twee verhandelingen vanuit de 
medische hoek in het gezelschap gecirculeerd, name
lijk een van de Rotterdamse arts L. Bicker en een van 
Kornelis Pereboom. 

Van de Zwitserse theoloog met piëtistische sym
pathieën, Johann Caspar Lavater waren drie werken 
aangekocht. Lavater heeft misschien wel de meeste 
bekendheid gekregen door zijn boeken over de men
selijke fysiognomie, maar de drie titels die het leesge
zelschap in 1777 van hem had aangeschaft waren alle 
theologisch: Abraham en Isaac, De booswicht zonder voor

beeld en het Historisch verhaal van de wynvergifliging, met 

eene ze leerrede.™ J. Regenboogs Historie der Remonstran

ten en Ganganelli's Brieven vanPausClemensxive wijzen 
op ruimere theologische opvattingen dan de recht
zinnigheid waarvan Van Tienen blijk gaf. 

In dit gezelschap werd veel bellettrie gelezen. Er 
circuleerden dichtbundels van Joannes Le Francq van 

Berkhey.Hiëronymus van Alphen, Elisabeth Koolaart, 

geboren Hoofman en A. Bosson. Duitse auteurs ston

den sterk in de belangstelling, zoals onder andere 

blijkt uit de aanschaf van de Toneelpoèzy van de vrome 

C.F. Geliert, Het leven van Tobias Knaut de Wijze van 

Johann Karl Wezel, De vreugde van den Jongen Werther 

door Christoph Friedrich Nicolai en Daphnis in dric 

boeken, nevens een vertaaling van de Nacht van J. Gessner. 

De aanschaf van Laurence Sterne's Leeven van Tristam 

Shandy direct bij verschij ning, logenstraft Zwanevelds 

veronderstelling dat dit werk niet door leesgezel

schappen zou zijn aangeschaft voordat het in literaire 

kringen was geaccepteerd.176 Behalve deze romans 

las men ook de Nederlandse vertaling van Henry F iel-

dings Joseph Andrews.177 Van de Nederlandse roman

auteurs was Rhijnvis Feith vertegenwoordigd met De 

vergankelykhcid van 't heelal en van Betje Wolff en Aagje 

Deken hadden de Brieven gecirculeerd. Van Wolff was 

er bovendien nog Holland in 't jaar 2440, een verkorte 

en vernederlandste versie van Louis-Sébastien Mer

ciers moraliserende utopie l'An 2440. De in 1776 ver

schenen biografie van Admiraal Michiel Adriaansz de 

Ruyter - voor achttiende-eeuwers de nationale held 

bij uitstek, die alle vaderlandse deugden in zich ver-

172 [J.D. van der Capellen], Advis door jonkheerjohan Dak van 
der Capellen tot den Pol, over het verzoek van zyne majesteit den koning 
van Groot Brittannië, raakende het kenen der Schotsche brigade, op 
den 16december 1775, ter staatsvergadering van Overijssel uitgebragt 
en in de notulen dier provincie geïnserreerd. [s.l.], [s.d.) (Knuttel 
19069). Volgens de Naamlijst was dit verschenen in Leiden, het
geen aannemelijk is, aangezien andere publicaties van Van 
der Capellen werden uitgegeven door de Leidse boekverkoper 
Leendert Herdingh. Zie over de kwestie betreffende de Schotse 
brigade: Klein, Patriots Rcpublikanisme, p.82-88. E.M. Engel
berts, Verdediging van de cerderHollandschenatie. ie verm. dr. Am
sterdam, 1776. Zie over dit werk: Klein, Patriots Republikanisme, 
P-38-39-
173 G.J. Nahuys, De bedroejden, wegens het verlies hunner kinderen 
en nabestaanden door de kinderziekte. Toteene betamelijke en troostc-
lijke onderwerping aangespoord: en de geoorloofdheid der inenting 
overwogen. In twee leerredenen ... ie dr. Rotterdam: Jacobus 
Bosch, 1777 (Bosma 582). Van de tweede leerreden over de 
Rechtmatigheid der lnentinge, was nog een tweede exemplaar 
aangeschaft. 
174 Bosma, Woorden van eengezondverstand, p.245. 
175 Abraham en lzaäk godsdienstig schouwspel. Amsterdam en 
Utrecht: M. Schalekamp,J. van Schoonhoven, 1776 (Arrenberg 
1788). De booswicht zonder voorbeeld ... (Bosma 1314). De derde 
titel is niet nagezocht. 
176 Zwaneveld, A bookseller's hobby-horse, p.69: 'it seems unlik
ely that they [= the reading societies) went for Tristam Shandy 
before, or even after, Sterne's first novel became generally 
accepted among literati'. 
177 De Nederlandse titel luidt: Gevallen van Joseph Andriessen. 
De tweededruk was in 1776 verschenen bij Steven van Esveldt, 



Utile dulci: een verlieh t leesgezelschap 275 

enigde - kon op deze lijst niet ontbreken. Opvallend 
bij de boekenkeuze van Utile dulci is dat er slechts één 
reisverhaal - een genre dat bij leesgezelschappen 
nogal populair was - op de lijst voorkomt, namelijk 
Verhaal eener reize naar de Krim door E. Klemann. Dit 
kan natuurlijk liggen aan het aanbod in dat jaar van 
boeken in dat genre. 

Het is buitengewoon jammer dat van dit leesge
zelschap, dat in tegenstelling tot Van Tienen, blijkens 
de boekenkeuze wel openstond voor verlichte denk
beelden, zo weinig bewaard is gebleven. Het bewijst 
echter dat er in elk geval in de jaren zeventig leesge
zelschappen waren die een sterke voorkeur voor 
nieuwe politieke, literaire en andere denkbeelden 
aan de dag legden. Wie zouden er voorkomen op de 
ledenlijst van dit gezelschap?178 In de paar floddertjes 
correspondentie die van dit leesgezelschap zijn aan
getroffen, komen onder andere de namen F. Fock en 
J. Takens voor. Fock zou Franciscus Fock kunnen zijn 
die in Leiden theologie had gestudeerd en in april 
1777 werd beroepen tot predikant in Tricht.179 Takens 
is mogelijk indentiek met de door Singeling aange
troffen Joannes Takens uit Leiden.180 Deze was van 
1772 tot 1773 of later gewoon en honorair lid van het 

Amsterdam (UB A 595 H 27). 
178 GAL Bibl. 75180: indecorrespondentiewordendenamen 
genoemd van J. Takens, Heynsbergen (Heinsbergen), J.T. 's Gra-
venweerdt, Nieuwhuis, F. Fock en J. Schardam (deze laatste 
was mogelijk afkomstig uit Haarlem). 
179 Franciscus Fock, geboren 1755 Loevenstein, overleden 
Amsterdam 1820 (NNB w, dl.8, p.551). In 1777 werd Fock beroe
pen tot predikant in Tricht. Zijn naam komt voor onder een 
afrekening van het leesgezelschap d.d. 12 dec. 1775 (GAL Bibl. 
75180). 
180 Singeling, Gezellige schrijvers, p.320. 
181 Singeling, Gezellige schrijvers, p.103-108. 
182 GAL Archief Miscens utile dulci (Kleine inventarissen 
nr.268). GAL Bibl. 75135-75136: wetten tot en met 1875. Idem 
75137: Notulen 1833-1883. 
183 GAL Archief Miscens utiledulce. 
184 GAL Bibliotheek Leiden en omgeving, 75135 p, Wetten voor 
het leesgezelschap, Miscens utile dulci opgericht teleyien in denjare 
1780, vernieuwd 1S19, art.i. 
185 GAL Archief Miscens utile dulci (Kleine inventarissen nr. 
268, ia). De eerste ondertekenaar was de boekverkoper Samuel 
Luchtmans. 
186 G AL Archief Miscens utile dulci: Wetten,voorhet leesgezelschap, 
Miscens utile dulci, opgericht te Leijden in denjare 1780. [s.l.] [s.d.] 
(Kleine inventarissen 268, 1). Advocaat Armand van Zwier 
voorzagzijn handtekening van de datum 24 maart 1793.BÜ de 
nummers 10 en 26 ontbreekt een handtekening. 
187 GAL Herenboehje, 1788: Samuel Luchtmans was sinds 6 
febr. 1788 lid van de Heeren Veertigen. 
188 Luchtmans & Brill, p.n; 31. 

Rotterdamse literaire genootschap Prodesse canendo, 

dat als bijzonderheid had dat het evenredig aandacht 

besteedde aan vaderlandse en Neolatijnse poëzie.181 

Op de Naamlijst van Utile dulci komen drie Neolatijnse 

titels voor: van de hoogleraar dichter A. van Rooyen 

Orr'um (Leiden, 1776), van de predikant Nicolaas 

Hoogvliet een Oratio (Leiden, 1777) en van Pieter 

Burmannus secundus Carmina de Variolarum insitio 

(Amsterdam, 1776). 

MISCENS UTILE DULCI 

Het Leidse genootschap Miscens utile dulci WAS - net als 
Utile dulci - een leescirkel. De naamgeving van leesge
zelschappen in de achttiende eeuw muntte niet 
uit door originaliteit. Van dit gezelschap is vrijwel 
het gehele negentiende-eeuwse archief bewaard ge
bleven.182 Het werd opgericht in 1780 en in dat jaar 
werden waarschijnlijk ook de wetten gedrukt.183 Er 
waren niet minder dan 71 artikelen nodig om de gang 
van zaken in dit gezelschap te regelen. Her aantal 
leden was in 1780 onbepaald; bij een herziening in 
1819 werd het gesteld op 52, die bovendien allen in de 
stad woonachtig moesten zijn.184 

In het archief van dit leesgezelschap is een exem
plaar van de wetten bewaard met daarin de handteke
ningen van degenen die in 1791 lid waren.i85 In de 
volgende jaren ondertekenden nieuwe leden dit 
exemplaar van de wetten eveneens. Naar aanleiding 
van enige wetswijzigingen die in 1793 waren doorge
voerd, werd een tweede exemplaar van de wetten 
waarin de veranderingen in handschrift waren toege
voegd, opnieuw door de leden getekend.186 Dit laatste 
bevat 45 genummerde handtekeningen, gevolgd door 
nog vijf signaturen zonder nummer. Op basis van 
deze twee bronnen kan een overzicht worden verkre
gen van degenen die in het laatste decennium van de 
achttiende eeuw tot dit gezelschap behoorden. 

Miscens utile dulci bleek een elitair gezelschap te 
zijn, dat een opmerkelijk aantal notabelen onder haar 
leden telde. In de achttiende eeuw bestond het uit 
hoogleraren, notarissen, artsen, advocaten, predikan
ten, burgemeesters, regenten en belangrijke ambte
naren, enkele grote fabrikanten, hoge militairen, 
renteniers en studenten. Ook twee boekverkopers 
- Samuel m Luchtmans en Abraham Blussé- maakten 
deel uit van dit gezelschap. Luchtmans was gepromo
veerd in de rechten.187 Door zijn opleiding en functies 
in de Leidse vroedschap en de bestuten van stedelijke 
organen, behoorde hij eveneens tot de elite. De fami
lie Luchtmans was bovendien via huwelijken nauw 
gelieerd aan het academische milieu.188 In de Bataafse 
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en Franse tijd bekleedde Samuel Luchtmans verschil
lende meer en minder belangrijke bestuurlijke posities 
binnen Leiden. Abraham Blussé was de zoon van de 
Dordtse boekverkoper Abraham Blussé. De jonge 
Blussé had zich in 1798 als boekverkoper in Leiden 
gevestigd. Hij ondertekende in juni 1798 de wetten, 
maar vertrok al in januari 1799.189 Onder de leden 
waren velen tevens lid van de Maatschappij derNederland-

schektterkundeenlolKunstwordtdoorarbeidverkmgen. 

Familiebetrekkingen blijken ook in een groot 
gezelschap als dit, dat geen gezelligheidsfunctie had, 
een belangrijke rol te spelen.190 Sommige leden 
bleven het gezelschap vrijwel hun hele leven trouw, 
zoals Gottlieb Salomons, practiserend geneesheer en 
stadsarts die het recordaantal van 65 jaren lid is ge
weest. Maar er was ook nogal wat verloop, sommigen 
verdwenen alweer na enkele maanden of een jaar. De 
studentleden stapten meestal na de beëindiging van 
hun studie op.191 

Vrouwen konden lid worden van het gezelschap 
maar zij waren ontslagen van de verplichting om be
stuursfuncties te vervullen.192 In februari 1793 werd 
een aanvullende bepaling in de wetten opgenomen 
die luidde: 'geene getrouwde vrouwen zullen als leden 
van dit leesgezelschap worden voorgedragen'. Enkele 
maanden later werd aan deze bepaling toegevoegd 
dat, indien de man zou komen te overlijden, zijn 
weduwe het recht zou hebben het lidmaatschap 
voort te zetten.193 Men ging er blijkbaar van uit dat 
gehuwde vrouwen via hun echtgenoot konden 'mee
lezen'. Ongehuwde vrouwen werden wel toegelaten 
zoals blijkt uit de toetreding in 1800 van Jeanne 
Madelaine Huygens.194 Twee jaar later trad zij in het 
huwelijk met de reeds genoemde arts Gottlieb Salo
mons, die sinds 1799 lid was van het leesgezelschap.195 

Onder de handtekeningen in de exemplaren van de 
wetten zijn er acht van vrouwen.196 

Om lid te kunnen worden van het gezelschap 
moest men worden voorgedragen. Over de voordracht 
werd door alle leden beslist en deze werd aangenomen 
met een meerderheid van stemmen. De leden bezaten 
echter een soort vetorecht: door betaling van zeven 
gulden kon men verhinderen dat iemand lid werd. 
Het entreegeld bedroeg drie gulden.197 De leden ont
moetten elkaar slechts eenmaal per jaar tijdens de 
algemene vergadering die gehouden werd 'op eene 
publieke plaats; en de onkosten van Kamerhuur, 
Vuur, Licht, Thee, Pijpen en Tabak zullen voor de ge-
meene Reekening van het Leesgezelschap koomen.' 
Tijdens deze vergadering werd beslist over allerlei 
zaken het gezelschap betreffende, nadat ieder lid zij n 
mening had kunnen ventileren. De jaarlijkse verga

dering vond plaats op de eerste maandag in februari 
en werd gecombineerd met de jaarlijkse verkoping 
van de boeken (zie ook p.278). 

De dagelijkse gang van zaken werd geregeld door 
het bestuur, dat daartoe maandelijks bijeenkwam. 
Het bestuut bestond uit vier commissarissen die wer
den gekozen door de algemene vergadering. Jaarlijks 
werden twee nieuwe commissarissen gekozen die de 
langst zittenden in het bestuur vervingen. Naast de 
commissarissen werden een secretaris en een thesau
rier gekozen die zolang konden aanblijven als zij 
wensten, met dien verstande dat zij tenminste twee 
jaar in functie moesten blijven. De bestuursvergade
ringen werden tevens bijgewoond door twee leden 
die een gelijke stem hadden als de bestuursleden. 

De commissarissen waren verantwoordelijk voor 
de communicatie met de leden: ieder van hen fun
geerde als contactpersoon voor een bepaalde groep 
leden. In de praktijk hield dit in dat zij voor hun club
je de circulatie van de boeken regelden en de boetes 
inden. Voorts legden zij de voorstellen van het be
stuur betreffende de aanschaf van nieuwe boeken en 
voordrachten voor nieuwe leden, schriftelijk aan de 
leden voor en namen hun eveneens op schrift gestelde 
antwoorden in ontvangst. De boekenaanschaf ge
schiedde op democratische wijze: ieder lid kon voor
stellen voor de aankoop van bepaalde titels indienen 
bij zijn commissaris. Het bestuur maakte een keuze 
uit deze voorstellen en legde deze vervolgens ter 
goedkeuring voor aan de leden. Over de aard van de 
aan te schaffen boeken werd in artikel 44 van de wet
ten bepaald: 

189 Wetten van het leesgezelschap Miscens utile dulci, met een over
zicht van de leden begonnen in 1791. 
190 VanBaarle.Ec» onderzoek naar ie organisatiewet ledenbestand 
en de boekaanschafvan het leesgezelschap 'M iscens utile dulci' te Leiden 
in de periode 1800 tot 1840, p.35. 

J91 Ibidem (n.190). 
192 Wetten voor het leesgezelschap Miscens utile dulci, art.71. 
193 Wetten voor het leesgezelschap Miscens utile dulci, wijziging 
van 2 mei 1793 (GAL Archief Miscens utile dulci, Kleine inventa
rissen 268,1). 
194 VanBaarle.Ec» onderzoek naarde organisatie, het ledenbestand 
en de boekenaanschaf van het leesgezelschap 'Miscens Utile Dulci', 
p.17, nr.18. 
195 Ibidem, p.18 en p.i9(n.i94). 
196 In de lijst met handtekeningen begonnen in 1791: me
vrouw de weduweLuchtmans(Constantia Elisabeth Reytsma, 
echtgenote van Samuel 11 Luchtmans (Luchtmans-Brill 1683-1983, 
p.11)); de weduwe Schultens, mogelijk de echtgenote van de 
Leidse hoogleraar H.A. Schultens; M.E. Nolthenius, wed. Van 
Assendelft, toegetreden in 1795 (GAL Impost begraven ie klas
se: Maria Elisabeth, weduwe van BarthoutAdriaan van Assen-
delft, begraven 14 nov. 1811); Wilhelmina Sophia Le Poole, toe-
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De te leezene Boeken zullen, zoo nabij mooglijk, voor 

de eene helft uit Hoogduitsche, en voor de andere helft 

uit Fransche en Hollandsche bestaan; doch Boeken uit 

het Fransch, Hoog- en Nederduitsch vertaald, zullen 

in dit Leesgezelschap niet toegelaten worden. 

Hoewel de Nederlanders in de laatste decennia van de 
achttiende eeuw een grote belangstelling aan de dag 
legden voor de Duitse literatuur en verlichtingsfilo-
sofie, is de sterke voorkeur voor Duitstalig werk toch 
wel opmerkelijk. Dat het in de praktijk niet geheel 
toeging volgens de letter van de wet is door Van Baarle 
aangetoond. Op grond van de notuulboeken kon hij 
de boekenaanschaf in de eerste vier decennia van de 
negentiende eeuw reconstrueren en analyseren.198 

Voor wat betreft de lectuuraanschaf in de periode 
1802 tot 1809 komt Van Baarle tot de volgende resul
taten.199 Ongeveer eenderde van de aangekochte 
werken was in het Nederlands, de overige aankopen 
waren gelijkelijk verdeeld over Duits en Frans. In het 
begin van de negentiende eeuw werd het streefgetal 
van 50% Duitstalige werken dus niet meer gehaald. 
Van de 467 titels die in deze periode werden aange
schaft, viel ruim 30% onder de noemer literatuur. Een 
gelijk percentage scoorde de categorie geografie, 
waaronder vrijwel uitsluitend reisverhalen en -ver
slagen gerangschikt werden. De rubriek geschiedenis 
kwam met een kleine 20% op de derde plaats. Voor 
religieuze onderwerpen bestond slechts een geringe 
interesse, nauwelijks 3% van de titels kon bij dit vak
gebied worden ondergebracht. 

De relatie van boekverkoper Samuel Luchtmans 

getreden in 1796 en vertrokken in 1798) en de weduwe Tak, 
geboren Le Poole, lid sinds 1799. In de lijst met de handtekenin
gen uit 1793 en later: A. Willer, geboren Gautier, Elisabeth van 
Heukelom, geboren Goverts en J. F. A. van Boetzelaer, geboren 
Hubrecht (= Johanna Françoise Agatha Hubrecht (1753-1819), 
gehuwd met Antoine Gustaaf van den Boetzelaer (1752-1829) 
(Prak, Gezeten burgers, p.375; 394))-
197 Vergelijk: Kloek & Mijnhardt/The ability to select', p.59: 
'Membership costs were seldom lower than f. 15'. 
198 Van Baarle.Een onderzoek naar de organisatie, hetledenbestand 
en de boekenaanschaf van het leesgezelschap 'Miscens Utile Dulci' te 
Leiden in de periode 1800 tot 1840. 
199 Van Bnr\e,Een onderzoek naar de organisatie, het ledenbestand 
cndeboekaanschafvanhetleesgezelschap'Miscensutiledulci'teLeiden 
in de periode 1800 tot 1840, p.37-47. De notuulboeken zijn bewaard 
gebleven vanaf 16 november 1801. 
200 Smilde,'Lezers bij Luchtmans'. 
201 Smilde, 'Lezers bij Luchtmans', p.152. 
202 Smilde, 'Lezers bij Luchtmans', p.154-
203 Wetten, voor het Leesgezelschap Miscens utile dulci, achterin in 
de'Lijst van verbeteringen'. 

met deze leescirkel bleef niet beperkt tot het lidmaat
schap, hij was tevens een van de leveranciers van het 
gezelschap. Smilde heeft in de klantenboeken van de 
firma Luchtmans de aankopen van particuliere klan
ten in de jaren 1800-1812 onderzocht.200 Luchtmans 
had vooral een wetenschappelijke boekhandel en had 
geen grote omzet op het gebied van de letterkunde: 
slechts 6,7% van de titels die hij aan particulieren ver
kocht vielen in deze klasse. Het overgrote deel van die 
letterkundige titels - namelijk 5,9% - werd geleverd 
aan Miscens utile dulci.10l Van alle boeken en tijdschrif
ten die dit leesgezelschap bij Luchtmans aanschafte, 
bleek 60% uit letterkundige werken te bestaan.202 

Deze gegevens over de boekenaanschaf en de verde
ling over de onderwerpsgebieden geven voldoende 
grond voor de aanname dat ontspanning een belang
rijk motief voor de lezers in dit gezelschap vormde. 
Het waren waarschijnlijk veellezers voor wie het ook 
om economische redenen aantrekkelijk was om deze 
liefhebberij via een dergelijk genootschap te beoefe
nen. 

Dat er door het gezelschap ook vervolgwerken 
- waaronder ook tijdschriften begrepen zullen zijn -
aangeschaft werden, blijkt uit de volgende bepaling 
ten aanzien van de jaarlijkse verkoping: 

Iemand, vervolgschriften koopende, zal op de volgende 
delen de voorkeur hebben naar eenen evenredige 
prys; welk recht hij ook geen Lid meer zijnde behoudt... 

In februari 1795 - het jaar waarin de Bataafse Repu
bliek ontstond - werd een bijzondere regeling inge
voerd ten aanzien van de 'dagelijks uitkomende kleine 
pamphlets, weekblaadjes, plaaten enz'.203 De com
missarissen, 'jaa zelfs alleen de thesaurier worden 
gerechtigd' om alles van dien aard waarvan zij menen 
dat het voor het leesgezelschap interessant is, ter
stond aan te kopen en rond te zenden. De thesaurier 
mag zelf vaststellen hoe lang de leden deze geschrif
ten in huis mogen houden. In december 1795 werd 
aanvullend bepaald dat deze 'buitengewoone bezen-
dingen' niet langer mochten worden behouden dan 
op het schutblad vermeld stond. 

Ook dit gezelschap legde geen bibliotheek aan. 
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering werden 
de boeken verkocht en met de opbrengst werd de 
openstaande rekening bij de boekverkoper betaald. 
Waarschijnlijk waren deze verkopingen ook toegan
kelijk voor buitenstaanders. Het hierna te behandelen 
medische leesgezelschap Nobis et aliis vergaderde elke 
eerste maandag van de maand, met uitzondering van 
de maand februari, omdat op die dag de verkoping 
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van Miscens utile dulci plaatsvond. 
De contributies en boetes waren klaarblijkelijk 

niet altijd toereikend om in de uitgaven te voorzien. 
Kwam men aan het einde van het jaar geld tekort dan 
moesten de leden het tekort aanzuiveren. Deze bepa
ling betekende in de praktijk dat ieder lid aan het einde 
van het jaar een 'Toelage' betaalde, een soort onbe
paalde contributie achteraf. Miscens utile dulci geeft 
een goede illustratie van de wijze waarop een laat 
achttiende-eeuwse leescirkel functioneerde. 

NOBIS ET ALUS: 

EEN MEDISCH LEESGEZELSCHAP 

Op de valreep van de hier behandelde periode ver
scheen in Leiden nog een ander type leesgezelschap: 
het vakleesgezelschap.204 Het betreft in dit geval het 
medische genootschap Nobis et aliis, dat werd opge
richt in 1800.20S Artikel 1 van de wetten bepaalde: 'Dit 
leesgezelschap zal uit een onbepaald aantal leeden 
bestaan, zijnde Doctoren, Chirurgijns, Vroedmeesters 
en Apothecars alhier woonachtig'.206 Het gezelschap 
kende vergaderende of gewone leden en enkele 'ke
zende Leeden' of buitengewone leden. In 1825 werd 
het aantal gewone leden op twaalf gebracht, het aan
tal buitengewone leden bleef onbepaald, maar werd 
uiteindelijk teruggebracht tot acht. Evenals in alle 
hiervoor behandelde leesgezelschappen werd ook 
in dit gezelschap het ballotageprincipe gehanteerd, 
zowel voor de gewone als de buitengewone leden. 

Er werd vergaderd op elke eerste maandag van de 
maand, met uitzondering van de maand februari om
dat op die dag de boekverkoping van het leesgezel
schap Miscens utile dulci plaatsvond. Vaste punten op 
de agenda waren: de bespreking van nieuwe genees
wijzen en de resultaten van proeven; het uitwisselen 
van gegevens omtrent ziekten en het vermelden door 
iedere aanwezige van bijzonderheden uit zijn prak
tijk. De leden hielden tijdens de vergadering op 
vrijwillige basis een 30 minuten durende, op schrift 
gestelde verhandeling over een onderwerp uit het vak. 

De belangstelling van dit leesgezelschap gold in 
de eerste plaats nieuwe ontwikkelingen in de medi
sche wetenschap. Het accent lag hier op de tijdschrift
literatuur: 

Er zullen in dit leesgezelschap geene andere boeken, dan 
genees-, heel- en verloskundige Journalen, of zulke die tot 
die vakken betrekking hebben gelezen worden, hetzij 
Nederduitsche, hetzij Fransche of Hoogduitsche. Nog-
thans staat het de leden vrij eenig werk ter leezing voor te 
stellen, mits de inkoopprijs van hetzelve niet drie guldens 

te boven ga, en hij voor de helft van de inkoopprijs instaat, 
wanneer het bij den verkoop dien prijs niet te boven gaat. 

Net als de ovetige leesgezelschappen werden de boe
ken eenmaal per jaar verkocht en kennelijk gold 
daarbij als richtlijn dat zij minstens de helft van de 
nieuwprijs moesten opbrengen.207 Een dergelijke 
bepaling bevatten ook de wetten van TotNuten Genoe
gen (het vroegere Van Tienen).10* 

ANDERE LEIDSE LEESGEZELSCHAPPEN 

Dit gezelschap besluit het tableau van de leesgezel
schappen in achttiende-eeuws Leiden zoals dat op 
grond van de archivalia kon worden geschilderd. 
Volledig is het zeker niet. Zo is bijvoorbeeld in het 
Gemeentearchief van Leiden ook nog een ongeda
teerd Tafellied te vinden dat kennelijk van een - niet 
met name genoemd - leesgezelschap afkomstig is.209 

Onder de leden bevonden zich blijkens de tekst een 
arts en een wolkoopman. Via de intekenlijsten op een 
werk J. C. van Lavatet21° en een boek van de Leidse lec
tor en dichter, Joannes Le Franck van Berkhey211, 
werden de namen van nog drie andere Leidse leesge
zelschappen van omsrreeks 1780 gevonden. Het be
treft: tectum Palladis amor, Leest en overdenkt (een gezel
schap dat nog in 1834 voorkomr)212 en Het verstand 

204 Prüsener, p.524, signaleert de opkomst van dit type lees

gezelschap sinds het laatste decennium van de 18e eeuw. 

Zie voor de medische leesgezelschappen en hun bijzondere 

functie: Mann, Die medizinische Lesegesellschaften in Deutschland. 

Een vroeg Nederlands voorbeeld van een gezelschap van heel

meesters noemt Mijnhardt, Tot heil van 't Menschdom: culturele 

genootschappen in Nederland. 1750-1815, p.i3i-i32, n.i9- Jansen, 

Nietvelen, maarveel, vermeldt in de tabel na p.631 een medisch 

leesgezelschap in Utrecht, opgericht in 1793. 

205 GAL Archief Nobis« aliis. Het bevat o.a. notulen, verzend-

boeken, boekhandelsrekeningen en een (brieven)kopiebock. 

206 GAL Bibl.75142 d: Wetten Nobisetaliis. 

207 Artikel 31 van de wetten uit 1857 bepaalde dat de boeken 

na afloop van de circulatie aan de universiteitsbibliotheek 

moesten worden aangeboden (GAL Bibl. 75H° P)-
208 GAL Archief van het leesgezelschap Van Tienen / Tot Nu t 

en genoegen. 

209 GAL Bibl. 79025 pf. 

210 J.C. Lavater, Over de Physiognomie, Amsterdam: Johannes 

Allart, 1780-1783. 

211 J. Le Franck van Berkhey, De zeetriumph der Bataafsche 

Vryheid,opDoggersbank. Amsterdam: Johannes Allart, 1782. 

212 Jansen, Niet velen, maar veel,d\.3,p.*61-468. 

Z13 Jansen, Nietvelen, maarveel, dl.3, p.461-468. 

214 J.J. Scheuchzer, Bijbel der natuur, verscheen in 12 dln. in 

Amsterdam van 1784 tot 1792. 
215 J. Wagenaar, VaderlandscheHistorie, 3e dr., dl.i, Amsterdam 
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wordt dooroefeningaangekweekt. Bovendien leverden de 
naspeuringen van Jansen in de intekenlijsten nog 
eens vier andere achttiende-eeuwse Leidse leesgezel
schappen op.2 1 3 Het gezelschap Nuttig tijdverdrijj'be
stond tenminste van 1794 tot 1824. In 1794 tekende 
het leesgezelschap Tot nut en vermaak in op J. Roemers 
Het vijfde halve eeuwfeest over het ontzet der stad Leyden in 

den jare 15/4. Dit gezelschap bestond nog in 1834. Op 
J.J. Scheuchzers Bijbel der natuur, waarvan het eerste 
deel in 1784 verscheen, had het Leescollege Lees-I]ver in
geschreven.214 In 1790 tekende ene J. van der Spijk in 
op de nieuwe uitgave van Wagenaars Historie voor het 
leesgezelschap Nuttigen aangenaam.215 

werden een- of tweemaal in de week bijeenkomsten 
gehouden waarin boeken en kranten werden voorge
lezen en gediscussieerd werd. Het was gebruikelijk 
om de afzonderlijke leesgezelschappen die tot zo'n 
organisatie behoorden aan te duiden met een letter. 

In Leiden was een dergelijke organisatie van lees
gezelschappen actief onder de zinspreuk 'k wordt door 

geen Moeit Vermoeit, nog A rbeyd overmand! JkPleit voor Vrij

heids Recht; Van Stad en Vaderland.118 In een Proposisic, 

opgesteld kort voot de Franse inval in 1798 en gericht 
aan 'Den Commissarissen der Lees-gezelschappen' 
met deze zinspreuk, werden deze leesgezelschappen 
opgeroepen naar de wapenen te grijpen. 

Volledigheidshalve moet hier nog een ander type 
leesgezelschappen worden vermeld, hoewel dit eigen
lijk buiten het kader valt omdat lezen niet het voor
naamste doel was, al speelde het wel een rol. Het gaat 
om de leesgezelschappen die ontstonden in de late 
jaren tachtig, na het Pruisische ingrijpen en die in 
werkelijkheid verkapte patriottische politieke in
structiegroepen waren.216 In feite bestonden zij 
uit verschillende leesgezelschappen die opereerden 
onder een gemeenschappelijke naam zoals Het Schoots

vel in Amsterdam.217 De leden van deze politieke 
leesgezelschappen kwamen uit de middenklassen. 
Voor een stuiver per week kon men lid worden. Er 

1790. Misschien was dit de Leidse boekverkoper Jacobus van 
der Spijk (werkzaam van 1761 (GAL Gilden 83A, fo.24Bv) tot in 
elk geval 1792 (Gruys & De Wolf, Thesaurus) en gaat het hier om 
een door een boekverkoper geïnitieerd leesgezelschap. Zie 
ook p.247. 
216 Reitsma, 'Lesegesellschaften und bürgerliche Revolution 
in Amsterdam'; idem, 'Genootschappen in Amsterdam en de 
revolutie van 178/. 
217 Colenbrander, Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van 
Nederlandvan 1787-1840,1X1.1, p.390-393. 
218 GAL Bibl. 75110. Zie voor Amsterdam: 'Ontwerp van een 
lijst van Amsterdamsche genootschappen en vereenigingen 
in de 18de eeuw', p.129. 
219 GAL Bibl. 75110. 
220 AanspraakaanhetBurger-LeesgezelschapLitteraCteLeyden.ge-
daan den 28.]anuary 1795. Door den burger H.J.V. ats lid van hetzelve 
(GAL Bibl. 1184 d). De burgers van het Leesgezelschap Litt. T (idem 
75180). 
221 Kaufman, Libraries and their users, p.17-27; 36-64; 134-147; 
208-222. Flavell, 'Der aufgeklärte Leser in den jungen Indus
triestädten'. Manley, 'The London and Westminster Libraries, 
1785-1823'. Prüsener, 'Lesegesellschaften im 18. Jahrhundert', 
p.390-394. Graf, Buch- und Lesekultur in der Residenzstadt Braun-
schweig, p.192-193. 
222 Heering, 'De betekenis van het leeszaalwerk in een mid-
dengroote plaats', p.247-250. 

... het is ons allen bekent dat men in den Voor-naamsten 
steeden dezer provincie, sterken en talrijken lees
gezelschappen heeft, ind ien nu de leeden van dien, soo 
niet allen, tenminste het meerendeel van denzelven 
gewaapend Waaren, en als dan tegelijktijdig; niet alleen 
hier maar ook rot Amsrerdam, rotterdam en haarlem, in 
het stilsten der nagt, de hoofden op staaken, den militairen 
gevangen namen, de burgerij onrwaapende, magistraars 
en regeringspersoonen arresteerden en Zig vervolgens van 
de stad, en -s Lants en Stadsgebouwen verseekerde ...Wat 
gunstigen uytslag, moogen wij niet hoopen.219 

Voor Leiden werden rwee leesgezelschappen gevon
den met zo'n letteraanduiding: Littera C en Littera T.220 

Als alle letters van het alfabet van A t/m T waren 
gebruikt zou dat inhouden dat er heel wat van derge
lijke gezelschappen zijn geweest. Of deze 'Littera' 
gezelschappen tot 'k wordt door geen moeit vermoeid 

behoorden, blijkt nergens. 

DE OPRICHTING VAN HET LEESMUSEUM 

Een groot vetschil met de bevindingen van buiten
landse onderzoekers is dat Nederlandse leesgezel
schappen geen bibliotheken aanlegden. In Engeland 
en Duitsland kwam dit veelvuldig voor.221 In Neder
land is slechts één achttiende-eeuws vootbeeld bekend 
van een organisatie met een biliotheek: de in 1792 
opgerichte Leessocie'teit in Kampen.222 Hiervan kon 
men tegen betaling van contributie lid worden en 
boeken lenen of ter plekke inzien. Deze sociëteit had 
nog veel weg van een leesgezelschap. Zo hadden de 
leden de verplichting om van mee naar huis genomen 
boeken minstens dertig bladzijden per dag te lezen. 
Uit het feit dat er ook lezingen werden gegeven valt 
op te maken dat de bibliotheek tevens fungeerde als 
ontmoetingscentrum. 

Buijnsters signaleerde dat in de intekenlijst bij Le 
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Francq van Berkhey's Zeetriumph uit 1782, vier maal 

(in werkelijkheid vijf maal) de benaming leessociëteit 

voorkwam.223 Het is niet duidelijk of aan deze bena

ming zonder meer de betekenis van particuliere lees

bibliotheek mag worden toegekend. Zoals al is ver

meld gebruikten tijdgenoten de termen lees-collegie, 

leesgenootschap, leesgezelschap en leessociëteit door 

elkaar.224 Particuliere bibliotheken die toegankelijk 

waren voor leden en hun introduces ontstonden rond 

de eeuwwende in de vorm van leesmusea. Als eerste 

werd in 1800 in Amsterdam Het Leesmuseum opge

richt.225 Dit was een deftige instelling met een grote 

collectie boeken en tijdschriften en prachtig ingerich

te, royale ruimten. Dat ook in Leiden behoefte bestond 

aan een dergelijk instituut blijkt uit de handgeschre

ven Aanteekeningen betreffende de oprichting en ontwerp

statuten vooreenleesmuseum uit 1812: 

Leyden heeft hare Academische Bibliotheek, heeft haar 

Museum van Natuurlijke Geschiedenis, heeft daardoor 

hare Roem over geheel Europa, maar Leyden ontbreekt 

voor zichzelven nog iets, iets alwaar conversatie tusschen 

geleerden en geleerden kan gekweekt, gevestigd worden 

zonder de gewoon gezellige verkeer ing in te roepen of te 

stremmen.226 

Het Leidse Leesmuseum moest een plaats worden waar 
'bejaarde en jonge geleerden' elkaar konden treffen 
en waar ook vreemdelingen van 'de gezellige vruchten' 
konden genieten. In de marge is hierbij aangetekend 
'vooral aan hare inwooners echter'. De boekverkoper 
Johannes van Thoir werd ingeschakeld om op zoek 
te gaan naar een geschikte ruimte voor het leesmu
seum.2 2 7 Over het aanbod aan lectuur bevatte het 
voorstel slechts enige algemene richtlijnen: 

Men zal er vinden ter Leering de beste Buiten- en binnen-
landsche maandwerken (périodique stukken) bovendien 
zal men er de beste geografische werken en de beroemdste 
stukken van tijd tot tijd verzamelen inzonderheid in de 
conversable takken van wetenschap'. 

De contributie zou volgens dit voorstel achttien gul
den perjaarbedragen.228 Tijdschriften werden als de 
eerste nieuwigheid er afwas, ook uitgeleend. Het stuk 
bevat een soort postscriptum: 'Voor militairen is het 
LM niet geschikt - voor eenige weinigen misschien.' 
HetLeidseLeesmuseum werd pas in 1819 gerealiseerd en 
kreeg in i8zi de beschikking over een pand 'op de 
Breedestraat, naast het Postkantoor5.229 Onder dege
nen die bij het voorstel uit 1812 betrokken waren, 
bevinden zich onder andere C.J.C. Reuvens, de latere 

hoogleraar archaeologie en de hoogleraren H.W. 

Tydemanen L. Suringar. 

TOT SLOT 

In Leiden met eenbevolking vanongeveer 30.000 zie
len konden tot nu toe voor de periode 1750 tot 1800, 
dertien leesgenootschappen worden opgespoord, de 
bijzondere leesgezelschappen die meer politieke 
actiegroepen waren, niet meegerekend. Voor vijf 
daarvan was het mogelijk op basis van archivalia enig 
inzicht te verkrijgen in de doelstellingen, het func
tioneren en het ledenbestand. Het bleek te gaan om 
tamelijk uiteenlopende gezelschappen waarvan er 
drie kunnen worden aangeduid als leesgezelschap en 
twee als leescirkels. Ambities om leesgezelschappen 
uit te bouwen tot geleerde of literaire genootschap
pen, zoals Buijnsters heeft gesignaleerd, zijn in Leiden 
niet aangetroffen.230 De schaarse gegevens laten niet 
toe een uitspraak te doen over een eventuele politi
sering van de leesgezelschappen.231 In Van Tienen 

werden politieke discussies uitdrukkelijk geweerd, 
maar er werd wel openlijk en nadrukkelijk partij 
gekozen voor Oranje.232 

In Leiden bleek een aantal leden van de leesgezel
schappen tevens lid te zijn van een literair genoot-

223 Buijnsters,'Nederlandse leesgezelschappen uit de de 18e 
eeuw', p.185. De intekenlijst leverde de volgende leessocictei-
ten op: Abraham van der Linden van de Heuvel voor'dcszelfs 
Leessociëteit in Vlaardingen'; Leessociëteit te Sluys in Vlaan
deren, onder de Zinspreuk Elk vind hier zijn Voordcel'; Leessocië
teit te Goes; de Nieuwe Axelse Leessociëteit en G. Soetcns, 
predikant te Schiedam, voor 'deszelfs Leessociëteit' (Inteeke-
naaren', in: J. Le Francq van Berkhey, De zeetriumph dcrBataafschc 
vryheid, op Doggersbank). 

224 Buijnsters, 'Nederlandse leesgezelschappen uit de 18c 
eeuw',p.i83-i86. 
225 Buijnsters, 'Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e 
eeuv/, p.195. 
226 GAL Bibl. 75100 pf. 
227 Johannes van Thoir exploiteerde - waarschijnlijk sinds 
1800 - een leesbibliotheek en had dus enige ervaring met het 
inrichten van een bibliotheek. Zie ook p.248. Vergelijk ook: 
Schepp, 'Nürnbergs Lesegesellschaften an der Wende vom 18. 
zum 19. Jahrhundert', p.lii, waar zij wijst op de betrokken
heid van boekverkopers bij de oprichting van 'Lesekabinettc'. 
228 In 1819 werd de contributie vastgesteld op zestien gulden 
en veertien gulden voorleden die afzagen van het thuis lezen. 
Degenen die verkozen alleen thuis te lezen'(waarvan dus ook 
Dames gebruik kunnen maken)', betaalden tien gulden. Stu
denten konden een buitengewoon lidmaatschap verwerven à 
raison van zes gulden per halfjaar, waarvoor zij op locatie de 
tijdschriften en journalen konden lezen (GAL Bibl. 75180 pf). 

229 GAL Bibl. 75180 pf. 
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schap. Singeling heeft er al op gewezen dat velen lid 
waren van meerdere literaire genootschappen. Het 
was een klein wereldje van geletterden waar ook vele 
van de tot nu toe getraceerde leden van de leesgezel
schappen deel van uitmaakten. 

Over de aantallen leesgezelschappen in andere 
steden is nog maar heel weinig bekend. Jansen vond 
via zijn onderzoek in de intekenlijsten voor Utrecht -
een stad die in een aantal opzichten vergelijkbaar 
is met Leiden - voor de periode 1781 tot 1801 acht lees
gezelschappen, waaronder een medisch gezelschap, 
opgericht in 1793.233 Op grond van in Utrecht be
schikbare archivalia waren daar in die periode ten
minste tien, maar waarschijnlijk in totaal zo'n 30 
leesgezelschappen actief.234 

Brouwer vond in het klantenbestand van de Zwolse 
boekverkoper Martinus Tijl in de periode 1777-1787 
vijf leesgezelschappen.235 Een daarvan lijkt op grond 
van lectuuraanschaf een vroeg voorbeeld van een me
disch genootschap. De andere vier kwamen voort uit 
de kleine burgerij van ambachtslieden en winkeliers. 
Twee daarvan werden aangeduid als het leesgezel
schap van bakker Hermannus Dikkers (aankopen bij 
Tijl in 1781 en 1786) en dat van bakker Petrus van 
Spoolde (aankopen bij Tijl van 1783 tot 1787).236 

Brouwer heeft bij gebrek aan bronnen geen onder 

230 Buijnsters, 'Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e 

eeuw', p.187. Mijnhardt, Tot Heil van 't Menschdom, p.130,134, 

138, over de ontstaansgeschiedenis van het in 1768 in Vlissin-

genopgerich te Genootschap ter bevorderingvan Nuttige Kunstenen 
Wetenschappen (vanaf 1769 Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap
pen), dat was voortgekomen uit de Franse leessociëteit. 

231 Buijnsters, 'Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e 

eeuw', p.193-194; 196-

232 Brans, Aanspraken en gedachtenissen (1785), p.7. 
233 Jansen, Niet velen, maar veel, dl.4, tabel na p.631. 

234 Jansen, Niet velen maar veel, p.108. 
235 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, p.164-165; 212-
214-
236 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, p.164-165; 212-

214-
237 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1850, p.672, 

tabel 11.25. 

238 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1850, p.662-677 

en de tabellen 11.18 t/m 11.26. 

239 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1850, p.675, 

tabel 11.26. 

240 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, p.164. 
241 Geciteerd naar Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 
p.164. 

242 Van der Bijl, Leeslust baart kunde,p.i8. 
243 Van der Bijl, Leeslust baart kunde, p.18. 

244 Kloek & Mijnhardt.The ability to select", p.59. 

zoek kunnen doen naar de inkomensklasse van deze 
bakkers. Het is een beetje riskant om mensen op 
grond van hun beroep in een sociale klasse in te de
len. De Vries en Van der Woude telden op basis van het 
kohier van de personele quotisatie uit 174z, in zestien 
Hollandse steden niet minder dan 885 bakkers met 
een gezinsinkomen van 600 gulden of meer.237 Van 
alle beroepsgroepen bleek dit de beroepsgroep met 
op een na de meeste vertegenwoordigers boven de 
inkomensgrens van 600 gulden per jaar.238 Het ge
middelde inkomen van deze bakkers bedroeg 874 
gulden per jaar en zij behoorden daarmee tot de 
brede burgerij. Hoger scoorden alleen de kooplieden 
in de sector groothandel met 1606 taxabelen en een 
gemiddeld inkomen van 3669 gulden.239 Tijl noteer
de de aankopen van de bakkers op de rekeningen van 
'monsieur' Spoolde en 'monsieur' Dikkers. Vormt 
deze titulatuur een aanwijzing dat de heren bakkers 
meer waren dan kleine winkeliers of gebruikte Tijl 
deze respectvolle aanspreektitel omdat zij goede 
klanten waren? 

Via intekenlijsten vond Brouwer bovendien nog 
twee andere Zwolse leesgezelschappen. Voorts duid
den Zwolse archiefbescheiden op het bestaan van een 
kleine leeskring van elf leden in 1764, onder wie twee 
vrouwen.240 Intrigerend is de bepaling dat in dit laat
ste leesgezelschap geen boeken mochten worden 
aangeschaft die 'reeds van enen der lesers beseten 
worden'.241 Daaruit zou men kunnen afleiden dat 
ook het privé boekenbezit kon circuleren. Bij elkaar 
kwam Brouwer in Zwolle - dat in de achttiende eeuw 
ongeveer 12.000 inwoners telde - acht leesgezelschap
pen op het spoor. 

De oprichters van het in 1792 of 1793 in Alkmaar 
gevestigde leesgezelschap Leeslust baart kunde, waren 
voor een belangrijk deel middenstanders en kooplie
den.242 Van der Bijl wijst er met nadruk op dat men 
deze touwslagers, laken- en kaaskooplieden niet als 
mensen van bescheiden vermogen dient te kwalifice
ren, integendeel de meerderheid van hen behoorde tot 
de kapitaalkrachtige bovenlaag van de toenmalige 
Alkmaarse samenleving.243 

Kloek en Mijnhardt stelden vast dat in Middelburg 
in het eerste decennium van de negentiende eeuw 
tien leesgezelschappen actief waren.244 Over zeven 
daarvan is gedetailleerde informatie beschikbaar, het 
betrof kleine gezelschappen met tussen de tien en 
twintig leden. 

Het materiaal dat in Leiden bewaard is gebleven is af
komstig van elitaire leesgezelschappen die een lang 
leven hebben gehad. Het gezelschap Van Tienen kwam 
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voort uit de brede burgerij en recruteerde haar leden 
vooral uit die groepering. In de loop van haar bestaan 
kreeg dit gezelschap echter meer en meer een elitair 
karakter. 

De resultaten van dit onderzoek bevestigen het 
beeld dat ook elders steeds opduikt: de achttiende-
eeuwse leesgezelschappen zijn vooral een zaak van 
de hogere burgerij.245 Ongetwijfeld is dit beeld ver
tekend omdat de archivalia van leesgezelschappen 
bestaande uit prominenten meer kans van overleven 
hadden. Leesgezelschappen met vertegenwoordigers 
uit de smalle burgerij zoals winkeliers of ambachts
lieden werden in Leiden niet gevonden.245 Het is dan 
ook teleurstellend dat er niets bekend is over bijvoor
beeld gezelschappen als Leest en overdenkt, Het verstand 
wordt door oefening aangekweekt of het Leescollege Lees-
IJver. 

Over de literatuurkeuze kan weinig algemeens 
gezegd worden. Bovendien is slechts voor drie gezel
schappen enige informatie beschikbaar. De boeken
lijst van het gezelschap Utile duld ademt nog het 
sterkst de geest van de Verlichting en geeft ook blijk 
van nieuwe literaire en politieke interessen. De sterke 
belangstelling van het gezelschap Van Tienen voor 
theologische literatuur werd bij de andere leesgezel
schappen niet aangetroffen. Integendeel, in het ge
zelschap Miscens utiledulcihgden de leden nauwelijks 
enige interesse voor theologie aan de dag. In dit ge
zelschap circuleerde, net als in Utile dulci, veel bellet
trie. Reisbeschrijvingen en -verhalen werden zowel 
in Van Tienen als Miscens utile dulci met gretigheid gele
zen. Bij het laatste gezelschap maakten werken in dit 
genre zelfs eenderde van de lectuurconsumptie uit. 
De catalogus van Utile dulci bevat slechts een reisbe
schrijving, maar dat zegt natuurlijk weinig aange
zien het slechts de aanschaf in één jaar betreft. Een 
poging om voor de leden van het gezelschap Van Tie
nen iets over hun boekenaanschaf bij de firma Lucht-
mans te achterhalen, leverde niets op. Kennelijk ver
eerden de leden van dit leesgezelschap andere Leidse 
boekverkopers met hun klandizie. In Miscens utile dulci 
circuleerden boeken in het Duits, Frans en Nederlands, 
bij Van Tienen las men waarschijnlijk uitsluitend 
Nederlands. De catalogus van Utile dulci vermeldt een 
klein aantal Latijnse titels, de overige zijn Neder
landstalig. Van acht met de hand toegevoegde Duitse 
titels zijn er zeven theologisch of stichtelijk. Slechts 
bij een is een jaartal -1776 - vermeld. De vraag is of 
deze boeken in het leesgezelschap hebben gecircu
leerd of dat het gaat om een particuliere inbreng voor 
de verkoping of een aantekening van de bezitter van 
de catalogus. 

Prüsener heeft voor de Duitse leesgezelschappen 
een overwicht van de periodieke literatuur geconsta
teerd.247 Helaas zijn er voor Leiden geen gegevens 
waaruit de verhouding periodieken - boeken kan 
blijken. Uit de steeds terugkerende artikelen in de 
wetten over de afname van de delen van vervolgwer-
ken kan wel worden afgeleid dat er veel periodieken 
en publicaties in afleveringen gelezen werden. Alleen 
bij het medische leesgezelschap Nobis etaliis lag de na-
druk sterk op tijdschtiften. 

Ook pamfletten en brochures circuleerden in de 
leesgezelschappen, zoals blijkt uit de verkoopcatalo
gus van Utile dulci. Eén van de artikelen uit de wetten 
van Van Tienen bepaalde dat men grotere werken 
moest laten liggen indien er tussendoor iets kleins 
werd rondgestuurd; dat diende men in zo'n geval 
eerst te lezen.248 Bij Miscens utile dulci werd in 1795 
zelfs de thesaurier gemachtigd om op eigen houtje 
pamfletten en dergelijke aan te schaffen en in circula
tie te brengen. 

Opmerkelijk is dat vrijwel altijd de aanschaf van 
boeken boven een bepaalde prijs de goedkeuring van 
het gezelschap behoefde. Meestal werd bepaald dat 
de boeken de prijs van twee - soms drie - gulden niet 
te boven mocht gaan. Kloek en Mijnhardt konden 
vaststellen dat aan het begin van de negentiende 
eeuw de Middelburgse leesgezelschappen andere 
boeken aanschaften dan de particuliere kopers.249 

Een kleine kanttekening is hierbij op zijn plaats, im
mers de meeste gezelschappen verkochten de boeken 
onder de leden en zo kwamen deze uiteindelijk toch 
in de particuliere boekenkasten terecht. 

De hamvraag was of er in de Leidse leesgezel
schappen ook een nieuw lezerspubliek waar te nemen 
viel. Voor het gezelschap Van Tienen kan deze vraag 
positief worden beantwoord voor de eerste decennia 
van haar bestaan. Het waren mensen die voortkwa
men uit de lagere inkomensgroepen van de brede 
burgerij. Zijzelf of hun ouders waren afkomstig uit 
de kringen van kleine ondernemers in de textielin
dustrie. De grondleggers behoorden niet tot de hoger 
opgeleiden, met uitzondering van de dominees Van 
Gilst en Van Outeren. Maar ook deze laatste stamde 
uit het gezin van een dekendrapier. De weduwe Byle-

245 Stützel-Prüsener.'Lesegesellschaften', p.47-50. 
246 Vergelijk Buijnsters, 'Nederlandse leesgezelschappen 
uit de 18e eeuw', p.191,196. 
247 Prüsener, 'Lesegesellschaften im 18.Jahrhundert', p-476-
248 Wetboekje van hetLees-Gezelschap Van Tienen, art.8. 
249 Kloek&Mijnhirdt,Leescultuur in Middelburg,p.6i-63. 
250 Martine Zoeteman, '"Tot hun groot hartseer en schade". 
Opsluiting op verzoek van ouders en andere familieleden', in: 
Leidsjaarboekje 1998, p.35-53; hier: p.35-36; 5*-
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velde, de koopvrouw in bollen van de weverskaarden, 
liet haar zoon Caspar medicijnen studeren en de de-
kendrapier Herman Prins stuurde zijn zoons Simon 
en Johannes naar het gymnasium. Ook Adrianus Wil
helmus Brans, de zoon van de apotheker, werd door 
zijn ouders in de gelegenheid gesteld een universitaire 
studie te volgen.250 Isaac Dermout die de sajetwinkel 
van zijn ouders exploiteerde, ontwikkelde zich tot 
een boekenliefhebber en bezat aan het eind van zijn 
leven een niet onaanzienlijke verzameling. Het stre
ven om hogerop te komen lijkt bij de leden van dit ge
zelschap vanaf de aanvang aanwezig. Tegen het einde 
van de eeuw was Van Tienen weinig minder elitair dan 
Miscens utile duld, maar de leden waren merendeels 
mensen die zichzelf hadden opgewerkt. 

In de drie kleine gezelschappen, Van Tienen, Omne 
en Nobis et aliis was de sociabiliteit zeer belangrijk. 
Het eerste gezelschap maakt een zeer serieuze indruk, 
terwijl in Omne - voor zover dat te beoordelen is - het 
aspect van vermaak misschien wel niet overheerste, 
maar toch een belangrijke rol speelde. Bij het medi
sche gezelschap stond de uitwisseling van gegevens 
uit de beroepspraktijk centraal. Zo kan men derhalve 
concluderen dat de benaming leesgezelschap staat 
voor zeer uiteenlopende organisaties: van exclusieve 
kringen van vrienden of vakbroeders tot kaartclub, 
van echt leesgezelschap tot revolutionaire burger
wacht. 




