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SLOTBESCHOUWING 

In any investigations, my Bunter, it is most 

damnably dangerous to have a theory'. 

Dorothy L. Sayers, 'The vindictive s tory of the 

footsteps that ran', in: Dorothy L. Sayers, Lord 

Peter views the body. Harmondworth, 1965, p.154. 



Te Dordrechtby Abraham Blussé zyn de volgende boeken gedrukt: I. Uittrekzels van G. Burnet uit de Redevoeringen 
gedaan ter verdeediging van den natuurlyken en geopenbaarde godsdienst tegen alle ongodisten, door de voornaamste 
Engelse godgeleerden, naar het oogmerk en volgens de stigting van den godvrugtigen Ridder Robert Boyle, (van wien 
men een korte levensbeschryving in de Voorreden voor dit werk vind) z deden 8vo, waar van het eerste kost 54 st. en het 
tweede 48 stuivers ingenaaid. 11 Tielman van Brachts Tuyngedachten in zes zangen, 4to: ingenaaid 32 st.: Ook zyn er eeni-
ge voor de Liefhebbers op groot Papier gedrukt: à 44 st. Dit werk is met een uitvoerige tytelplaat en fraay vignet vercierd. 
m Historie der Ketteren, in een alphabetische order geschikt, waar in men met een opslag van het oog de voornaamste ge
voelens omtrent den godsdienst vinden kan, 8vo: ingenaaid 20 st. iv: De Vrye Metzelaar in LII spectatoriale vertoogen, 8vo: 
ingenaaid 33 st. v Kern der kerkelyke geschiedenissen van de schepping der Waereld tot dezen tegenwoordigen tyd, bevat
tende teffens de Bybelgeschiedenissen, in 2 deeltjes, met 36 figuurtjes in een zeer klein en proper formaat geschikt, om tot 
presentjes aan kinderen te geeven, alzoo den inhoud met die vatbaarheid is opgesteld: de Prys derzelve is in twee gemeene 
bandjes i4st., in Fransse bandjes 18 st., in zyde bandjes 20 st., inTurksleer 20st., in fluweel 22 st. en met twee zilveren sloot
jes 3 gulden. Alle de voorn, werken zyn mede te bekomen te Amsterdam by Houttuyn, Onder de Linden, Haffman, Meyer, 
Stanhoffius, Hayman, Mourik, Crajenschot en anderen; te Haarlem by Bosch en Huytink, te Leyden by vander Eyk, Hon-
koop, Hazebroek, Luchtmans en Kallewier; 's Hage by Van Thol, Van Cleeff, van Balen en van Scheers; Delft vander Smout 
en Kok, Gouda Staal, Rotterdam Ph. en J. Losel, Bosch, Burgvliet, Beman, de Vuyk, Kentlink en anderen; te Utrecht van 
Vugt, G.T. en A. van Paddenburg; als mede in de andere Provinciën en Steden by de meeste Boekverkopers. 
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In deze bundel zijn de resultaten gepresenteerd van 
onderzoek naar een aantal veranderingen in de boek-
distributie in de Republiek in de achttiende eeuw. 
De keuze voor de behandelde aspecten van de boek-
distributie werd mede ingegeven door de vraag of 
vernieuwingen in de verspreidingsmethoden voor 
boeken aanwijzingen opleverden voor veranderin
gen in het koop- en leesgedrag. Van volledigheid kan 
geen sprake zijn, al was het alleen maar omdat slechts 
de periode 1720-1770 min of meer intensief onder
zocht is. Vele andere ontwikkelingen in de achttien-
de-eeuwse boekhandel wachten nog op onderzoek. 
Interessante vormen van distributie - ook in verband 
met de boekconsumptie - zijn bijvoorbeeld de toe
name van het aantal uitgaven dat bij intekening 
verschijnt en de uitbreiding van het publiceren in af
leveringen.1 

In deze slotbeschouwing zijn in de eerste plaats de 
resultaten van het onderzoek samengevat. Op grond 
daarvan is een chronologisch overzicht van ontwik
kelingen in de boekhandel ontworpen. Aan het slot 
zal dit tijdsschema vergeleken worden met wat uit de 
literatuur bekend is over de boekdistributie in Enge
land, Frankrijk en Duitsland. 

BOEKVERKOPERSADVERTENTIES IN DE LEYDSE 
COURANT ALS BRON VOOR HET 

ONDERZOEK NAAR DE BOEKHANDEL 

Voor dit onderzoek werd intensief gebruik gemaakt 
van boekverkopersadvertenties in kranten, in het 
bijzonder in de Uydsc Courant. Advertenties in kran
ten vormen een van de weinige seriële bronnen die de 
boekhistoricus voor het onderzoek naar de Neder
landse boekhandel ter beschikking staan.2 Het on
derzoek was selectief, dat wil zeggen dat alleen adver
tenties werden genoteerd, die op enigerlei wijze 
bijzonderheden gaven over de distributie. Daarnaast 
zijn voor de jaren 1720-1770, steeds met tussenpozen 

1 Zie over de toename en de fluctuaties van het uitgeven bij 
intekening: Ligtelijn, '"Namen der heren Intekenaren" als 
historisch bronnenmateriaal'. 
z Een andere seriële bron vormen de privileges (Hoftijzer, 
'Nederlandse boekverkopersprivileges in de achttiende 
eeuw: kanttekeningen bij een inventarisatie'). Zie over de 
wenselijkheid van een inventarisatie van alle bewaard geble
ven kranten in de Republiek: Van Selm,'"Het kompt altemael 
aen op het distribuweeren'", p.92 en n.iz, en Lankhorst, Plei
dooi vooreen bibliografie van Nederlandse Couranten vóór 1800. 
3 De andere grote krant, de 'ï Gravenhaegse Courant is niet on
derzocht. 
4 Gruys & De Wolf, Thesaurus. Boekverkopers die in de Thes
aurus als fictief zijn aangemerkt, werden niet meegeteld. 

van tien jaar, alle boekverkopersadvertenties in de 
Leydse Courant geteld. Op grond van de tellingen in 
deze zes jaargangen werd een overzicht opgesteld 
van de aantallen adverterende boekverkopers, uitge
splitst naar plaats van vestiging en de totalen van de 
advertenties. De Leydse Courant bleek bij vergelijking 
met twee van de drie andere grote kranten, de Op
rechte Haerlemse Courant en de Amsterdamsche Courant, 
in de steekproefjaren 1720 tot en met 1760 de meeste 
boekverkopersadvertenties te bevatten.3 Daar is in 
1770 in zoverre verandering in gekomen dat het aan
tal boekverkopersadvertenties in de OprcchteHaerlemse 
Courant dit in de LeydseCourant overtreft. 

Vervolgens werd het aantal boekverkopers dat in 
de LeydseCourant adverteerde vergeleken met het aan
tal actieve boekverkopers en boekdrukkers zoals dat 
kon worden vastgesteld met behulp van de Thesaurus.* 
De verrassende bevinding was dat in de jaren 1730, 
1740,1750 en 1770 bijna de helft van de Nederlandse 
boekverkopers annonces plaatste in de Leydse Courant. 
Maar deze percentages zijn geflatteerd omdat de 
Thesaurus nu eenmaal onvolledig is. Dit wordt duide
lijk wanneer men het werkelijke aantal actieve boek
verkopers op een bepaald moment kent en dat kan 
vergelijken met het aantal dat adverteerde. Voor 
vier steden kon nauwkeurig kon worden vastgesteld 
hoeveel boekverkopers in één bepaald jaar - 1740 
- werkzaam waren. Meer dan 60 procent van de Leid-
se boekverkopers bleek in dat jaar in deze krant te 
hebben geadverteerd. Van 50 procent van de Haagse 
boekverkopers werden advertenties gevonden, ter
wijl 30 procent van de Amsterdamse collega's en 28 
procent van de confraters uit Rotterdam adverteerde. 
Bij deze percentages moet worden opgemerkt dat 
de 30 procent van de Amsterdamse boekverkopers in 
absolute cijfers veruit de meerderheid van de adver
teerders vormde. 

Wat voor soort boekverkopers - groot, klein - ad
verteerde in de LeydseCourant? Dankzij de registratie 
van een belasting uit 1742 op inkomen en het bezit 
vanluxe goederen, kon voor twee steden, Amsterdam 
en Leiden, worden vastgesteld dat in de Leydse Courant 
Amsterdamse en Leidse boekverkopers uit alle in
komensgroepen reclame maakten. Het minimum 
belastbare inkomen voor deze belasting lag op 600 
gulden per jaar. Ook boekverkopers met een inkomen 
dat beneden dat minimum lag, waren vertegenwoor
digd in de krant, zij het in relatief mindere mate. 
Er wordt vooral veel geadverteerd door boekverko
pers van het tweede echelon, die niet behoren tot de 
absolute top en door boekverkopers uit de grote mid
dengroep daaronder. Het zwaartepunt van de boek-
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handel en uitgeverij bevindt zich in Holland en dat 

verklaart het overwicht van de Hollandse boekverko

pers in de advertenties.5 Met het depouilleren van de 

Leydse Courant krijgt men zicht op de activiteiten van 

een groot deel van de boekverkopers met bedrijven 

van uiteenlopende aard en omvang. 

DE KRANTENLEZERS 

Het is moeilijk om zelfs maar een indruk te krijgen 
van het publiek dat de boekverkopers met hun recla
me via de krant konden bereiken. Een bijzonderheid 
in deze tijd is dat de boekverkopers adverteerden zo
wel om confraters te informeren als om het publiek 
voor te lichten. Er is in Nederland nog vrijwel geen 
onderzoek gedaan naar de oplagehoogte van kranten 
in de achttiende eeuw, laat staan naar het aantal men
sen dat een krant las. Omstreeks het midden van de 
achttiende eeuw gold voor elk van de vier grote kran
ten ruwweg een oplage van 4000 tot 6000 exemplaren. 
Kranten werden meestal door meerdere personen 
gelezen, ze lagen op vele openbare plaatsen ter inzage 
en ook het verhuren van kranten was een gangbare 
praktijk. Buitenlandse onderzoekers schatten dat 
een aflevering van een krant door tenminste tien per
sonen gelezen werd.6 Zou men deze vermeningvul-
digingsfactor op de Nederlandse situatie toepassen 
dan zou dit betekenen dat alleen al de vier grote kran
ten met omstreeks het midden van de eeuw een ge
schatte gezamenlijke oplage van 20.000 exemplaren 
per aflevering, door 200.000 mensen werd gelezen. 
Dat zou inhouden dat 10 procent van de 1.900.000 
inwoners die de Republiek in de achttiende eeuw tel
de, een krant onder ogen kreeg. Deze vier kranten 
waren echter bij lange na niet de enige nieuwsbladen, 
want naar mate de eeuw vorderde, vermeerderde het 
aantal plaatselijke bladen waarin boekverkopers 
eveneens adverteerden. Vanaf de late jaren zeventig 
verschenen van de drie grote kranten die in het on
derzoek waren betrokken steeds vaker afleveringen 
die niet uit een half maar uit een heel vel bestonden. 
Aanvankelijk met slechts een extra bladzijde tekst, 
maar later met twee bladzijden. Bovendien waren er 
naast de Nederlandse kranten ook meerdere Frans
talige kranten op de markt. Al deze kranten bevatten 
boekenaankondigingen en andere boekverkopersad
vertenties. Een bijzonderheid van kranten is dat zij 
door alle rangen en standen werden gelezen.7 Via de 
kranten konden de boekverkopers een relatief groot 
publiek voorlichten dat bovendien tot diep in de so
ciale piramide reikte. Het lijkt de moeite waard om de 
inschatting van Kloek en Mijnhardt dat men zich van 

de krant als medium om het publiek voor te lichten 

over het boekenaanbod nier te veel moet voorstellen, 

nog eens nader te toetsen.8 

GROEI, STAGNATIE EN OPNIEUW GROEI: 

FLUCTUATIES IN HET ADVERTENTIE-AANBOD 

IN RELATIE TOT HET AANTAL 
WERKZAME BOEKVERKOPERS I720-I77O 

Het aantal boekverkopersadvertenties in de Leydse 

Courant bleek in de periode 1720-1730 spectaculair te 
zijn toegenomen: in 1730 werden 3,7 maal meer an
nonces geplaatst dan tien jaar daarvoor. Het aantal 
boekverkopers dat reclame maakte in de krant was in 
dezelfde periode verdrievoudigd. De Amsterdamsche 

Courant vertoonde eveneens een groei van de boekver
kopersadvertenties, maar minder spectaculair dan de 
Leydse Courant, namelijk een vermeerdering met een 
factor 2,3. De ontwikkeling van de boekverkopersad
vertenties in de Oprechte Haerlcmse Courant vertoonde 
daarentegen om onverklaarbare redenen een tegen-
steld verloop. Wat de Leydse Courant betreft vermeer
derde het aantal boekverkopersadvertenties ook in 
het volgende decennium, maar in een wat rustiger 
tempo. De jaargang 1740 vertegenwoordigde - voor 
zover het de volledig getelde jaren betreft - een top
jaar met 1115 advertenties. In dat jaar had ook de Op

rechte Haerlcmse Courant zich hersteld; deze krant be
vatte toen 409 boekverkopersadvertenties, nog wel 
beduidend minder dan de Leydse Courant, maar toch 
ruim driemaal zoveel als in de jaargang 1730.9 

Vergelijkt men de aantallen werkzame boekver-

5 De Vries & Van der Woude, Nederlandisoo-iSis, p.373. grafiek 

8.3. 
6 Voor Duitsland: Welke, 'Gemeinsame Lektüre und frühe 
Formen von Gruppenbildungen im 17. und 18. Jahrhundert: 
Zeitungslesen in Deutschland'. Voor Engeland komt men 
eveneens een facror tien tegen: Harris, London newspapers in the 
age of Walpole, p.190. 
7 Zie p.38 en de daar aangehaalde literaruur. 
8 Kloek 8c Mijnhardt, 'The ability to select', p.55. 
9 Met dank aan Jeroen Salman die de gegevens betreffende 
het aantal boekverkopersadvertenties in de Oprechte Haerlemse 
Courant voor de jaren 1740,1750,1760 en 1770 uir zijn databe
stand beschikbaar stelde. 
10 Zie p.41, p.46-49. Zie ook: De Vries St Van der Woude, bleder-

land 1500-1815,373-375-
11 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, p-374-375-
Hun conclusie luidt- uiteraard want zij ontlenen hun gegevens 
eveneens aan de Thesaurus - dat de expansie in de boekhandel 
in 1730-1739 doorzet en zich voortzet tot 1749. Zij werken 
voor hun grafieken met aantallen werkzame boekverkopers 
per decennium. Maar daaruit is bijvoorbeeld niet af te leiden 
dat het aantal boekverkopers tussen 1725 en 1730 toeneemt, 
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kopers, zoals die met behulp van de Thesaurus kunnen 
worden vastgesteld, met die van de adverteerders, 
dan levert dat de volgende gegevens op. In 1720 wer
den in de Leydse Courant van slechts 16 procent van de 
boekverkopers advertenties aangetroffen. Tien jaar 
later was dat percentage gestegen tot 41 procent en in 
de jaargang van 1740 werden advertenties gevonden 
van 54 procent van de in dat jaar actieve boekverko
pers. Dit wettigt de conclusie dat het adverteren bij de 
boekverkopers in de periode van 1720 tot 1730 snel in 
zwang was geraakt. Tegelijkertijd was ook het aantal 
boekverkopers toegenomen. Voor het jaar 1720 levert 
de Thesaurus 257 boekverkopers op, een aantal dat in 
1725 nog onveranderd is.10 Maar in 1730 waren 276 
boekverkopers in bedrijf en in de jaren die volgden 
versnelde de groei tot 327 boekverkopers in 1740. De 
vijf volgende jaren vertonen een bijna evengrote ex
pansie als in de tien voorafgaande jaren tezamen: van 
327 in 1740 naar 376 in 1745. Het begin van de groei 
van de boekhandel wordt door deze cijfers tussen 
1725 en 1730 gesitueerd, een groei die vervolgens 
doorzet in de jaren dertig en versnelt in de vijfjaar na 
1740. Het beeld dat De Vries & Van der Woude van de 
ontwikkelingen in de boekhandel geven kan op deze 
wijze genuanceerd worden.11 

Tussen 1745 en 1750 neemt het aantal boekverko
pers drastisch af: van 376 naar 299 in 1750. Wat ge
beurde er precies in deze vijfjaar? Het is bekend dat 
de boekhandel scherp reageert op politieke instabili
teit en economische inzinkingen.12 Tellingen van het 
aantal werkzame boekverkopers in de moeilijke en 
roerige jaren 1747-1749 onderstrepen dat nog eens. 

omdat het totale aantal werkzame boekverkopers in het gehe
le decennium 1720-1730 in vergelijking met de voorafgaande 
tien jaar lager was. 
12 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1515, p.376- Ra-
ven Judgingnewwcalth, p.38-39-
13 Ficcieven zijn niet meegeteld. Telt men alle boekverkopers 
die in het jaar 1747 blijkens Gruys & De Wolf, Thesaurus, actief 
waren, dan komt men op 390. Voor politiek onrustige jaren 
zoals 1747 en 1748, treft men in de Thesaurus vaak namen van 
boekverkopers aan van wie slechts uitgaven uit één jaar be
kend zijn. Omdat het in zo'n geval mogelijk ook om fictieve 
namen gaat die echter niet direct als zodanig te herkennen 
zijn, zijn deze boekverkopers niet meegeteld. In 1748 zijn met 
de 'eenjarigen' mee 408 uitgevers en drukkers aanwijsbaar. 
14 De eerst genoemde krant bevatte in 17401115 advertenties 
tegen 728 in 1750. Het aantal boekhandelsadvertenties in de 
OHC was in vrijwel gelijke mate teruggelopen: van 409 in 1740 
naar 2s8 tienjaar later.In de AC liepdit terugvan 464 naar329-
15 Barber, 'Aspects of the booktrade between England and 
the Low countries', p.55-60. 
16 Martin, 'La direction des letttes', p.70. Beijer, 'De crisispe
riode in de Haagse boekhandel omstreeks 1740', p.119-124, ziet 

In 1747 waren nog tenminste13 378 boekvetkopers 
met publicaties op de markt; in 1748 was dat aantal 
385 en in 1749 waren dat et nog 375- Deze cijfers - in 
1750 waren er immers nog slechts 299 boekverkopers 
aanwijsbaar - betekenen een abrupte achteruitgang 
in de periode 1749/1750. Twee jaar later, in 1752 was 
het aantal echter alweer terug op 361. Op grond van 
deze fluctuaties kan dus worden vastgesteld dat er in 
de jaren 1749-1750 sprake moet zijn geweest van een 
crisis in de boekhandel die echter niet van lange duur 
was. Deze recessie wordt weerspiegeld in de geweldige 
achteruitgang van het aantal boekverkopersadverten
ties in zowel de Leydse Courant als de Amsterdamsche 
Courant en de Oprechte Hacrkmse Courant in de jaar
gang 1750.14 

Hoewel de boekhandel zich in 1752 hersteld had 
op het niveau van de vroege jaren veertig (1740 met 
327 en 1745 met 376 boekverkopers) bleef verdere 
groei uit en handhaafde het aantal boekvetkopers 
zich in de volgende vijftien jaar op vrijwel gelijk 
niveau: 1755 met 357,1760 met 364 en 1765 met 369 
boekverkopers. 

Deze stabilisatie in de jaren vijftig en zestig op het 
peil van de beginjaren veertig is uiterst intrigerend, 
omdat de internationale boekhandel van de Repu
bliek tezelfdertijd geduchte klappen te incasseten 
kreeg. Barbers statistieken van de import door Enge
land van boeken - ongebonden en gebonden - vanuit 
de Republiek over de periode 1700 tot 1780 vertonen 
een abrupt dieptepunt in de tweede helft van de jaren 
veertig.15 De oorzaak hiervoor zocht hij in de Oosten
rijkse Successieoorlog (1742-1748) die het internatio
nale handelsverkeer ernstig belemmerde. De Repu
bliek was een belangrijk uitvoerland van boeken naar 
Engeland. In het bijzonder Haagse boekverkopers 
onderhielden sinds de jaren twintig nauwe bettek-
kingen met Engeland en exporteerden grote hoeveel
heden gebonden en ongebonden boeken naar dat 
land. Na het herstel van de vrede bleef de Hollandse 
export op enkele sporadische uitschieters na, op het 
lage niveau van de ootlogsjaren. De vraag of de crisis 
in de Haagse boekhandel in de jaren veertig niet 
mede veroorzaakt werd door de stagnatie van de ex
port naar Engeland, verdient zeker nader onderzoek. 

Achteruitgang van de handel op Engeland was 
niet de enige tegenvaller die de buitenlandse boek
handel van de Republiek te verwerken kreeg. De Hol
landse boekverkopers - vooral die in Den Haag en 
Amsterdam - kampten ook in de handel op Frankrijk 
met ernstige tegenslagen. In 1725 werd de uitvoer 
naar Frankrijk ernstig bemoeilijkt door een nieuw 
Frans reglement op de import van boeken.16 In de 
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daaropvolgende jaren, ongeveer vanaf het midden 
van de eeuw, ondervond de Franse handel van de Hol
landers ook steeds zwaardere concurrentie vanuit 
steden nabij de Franse grenzen, zoals Avignon (tot 
1768 in handen van de paus), Trévoux, Genève, Bouil
lon en wat later Neuchâtel.17 Drukkerijen/uitgeverij
en in deze steden produceerden alles wat in Frankrijk 
verboden was en drukten alles na wat een goed debiet 
had. Waarschijnlijk had ook de uitbreiding van het 
aantal 'permissions tacites' door de Franse overheid 
vanaf ongeveer 1735 een nadelige invloed op de export 
naar Frankrijk.18 Door deze vorm van toestemming 
tot publicatie konden de lange procedures van de 
censuur vermeden worden. Deze weg werd door uit
gevers vooral verkozen voor allerlei nouveauté's.19 

Juist dit soort 'waren' - waaronder romans een be
langrijke plaats innamen - werd in grote aantallen 
door Hollandse boekverkopers geproduceerd voor 
de Franse markt. Dankzij de 'permissions tacites' 
konden de Franse boekverkopers nu zelf snel nieuwe 
publicaties op de markt brengen.20 

Dat ondanks de achteruitgang van de buitenlandse 
handel het aantal drukkers/uitgevers in de Republiek 
in de periode 1750-1765 eigenlijk nauwelijks veran
derde, zou kunnen betekenen dat de binnenlandse 
boekhandel aan belang won. In dit verband is het 
opmerkelijk dat aan de ontwikkeling van het boek
verkopersbestand in Den Haag niet te zien is dat hier 
sprake is geweest van een crisis in de jaren veertig.21 

Tot 1765 traden er amper wijzigingen op in het 
totale aantal werkzame boekverkopers dat geregis
treerd is in de Thesaurus. Maar daarna is weer sprake 
van groei: voor 1770 leverde de Thesaurus 381 boekver
kopers op. Er werd weer meer geadverteerd en de ad
vertentieteksten waren uitgebreider. De eerste editie 
van de jaargang 1770 van de Leydse Courant bevatte 
1045 boekverkopersadvertenties en bereikte daarmee 
bijna het niveau van 1740.22 De toename van het aan
tal advertenties was echter nog sterker in de Oprechte 
Haerlemse Courant die in dat jaar 1304 boekverkopers
annonces had opgenomen.23 De Amsterdamsche Cou
rant bleef met 421 advertenties ver achter, maar ook 
daar was sprake van groei ten opzichte van 1760 toen 
deze krant slechts 305 boekhandelsadvertenties ople
verde. 

Het onderzoek van de boekverkopersadvertenties 
in de Leydse Courant werd afgesloten met de jaargang 
1770. Voor de daaropvolgende periode kan op grond 
van tellingen van de boekverkopers in de Thesaurus, 
worden vastgesteld dat het boekbedrijf tot tenminste 
1785 groeide.24 Tussen 1785 en 1790 trad een daling 
op van het aantal beroepsbeoefenaars in deze be

drijfstak en de jaren negentig gaven een dramatische 
achteruitgang van de boekhandel te zien.25 

Er behoeft geen direct verband te bestaan tussen de 
groei of de afname van het aantal advertenties in 
kranten en expansie of inkrimping in de boekhandel. 
De fluctuaties in de aantallen boekverkopersadver
tenties in de drie bij het onderzoek betrokken kranten 
blijken vanaf circa 1730, toen het regelmatig adverte
ren voor vele boekverkopers een gebruikelijke zaak 
was geworden, synchroon te lopen met de toename 
c.q. afname van het aantal boekverkopers dat op een 
bepaald moment actief was. Er is redelijke grond voor 
de aanname dat de boekverkopers zich met hun ad
vertenties in deze kranten overwegend richtten op de 
nationale markt. Dat blijkt ondermeer uit de nadruk 
die in de advertenties komt te liggen op Nederlands
talige titels. Bovendien kwam uit het onderzoek van 
de stoklijsten naar voren dat buitenlandse adressen 
daarin vrij weinig voorkwamen. Wanneer al boekver
kopers buiten de grenzen werden genoemd, was dat 
bijna altijd voor veilingen van belangrijke boekencol-
lecties en een enkele maal voor uitgaven van rooms-
katholieke signatuur. De enige maat waarmee op dit 
moment de groei van boekhandel gemeten kan wor
den, is de toename van het aantal bedrijven, want 
gegevens over de productie en de omzetten op de 
boekenmarkt zijn niet voorhanden. Dat die groei een 
rechtstreeks gevolg is van een toenemende vraag op 
de boekenmarkt mag niet zonder meer worden aan
genomen. Er zijn nog andere factoren die op uitbrei
ding van het aantal bedrijven van invloed kunnen 

de crisis als een gevolg van dit verbod. 
17 Avignon: Martin, 'La prééminence de la librairie parisien
ne', p.295-296.Trévoux: Weil, 'Le marchand-libraire en France 
pendantle second quart du dix-huitième siècle', p.109-111. Les-
caze, 'Commerce d'assortiment et livres interdits: Genève'. 
Birn, 'Le livre prohibé aux frontières: Bouillon'. Darn ton, 'Le 
livre prohibé aux frontières: Neuchâtel'. 
18 Martin, 'La direction des lettres', p.70. Weil, L'interdiction 
du roman, p.7; 95-109. Furet, 'La "Librairie" du royaume de 
France au 18e siècle', p.8. 
19 Furet, 'La "Librairie" du royaume de France au 18e siècle', 
p.11-12; 23-26. Martin, 'La direction des lettres', p.70-71. 
zo Weil, L'interdiction du roman, p.95-109; 210-211. Martin, 'La 
direction des lettres', p.71. Furet, 'La "Librairie" du royaume 
de France au 18e siècle', p.11-12; 23-26. 
21 In 1720 waren in Den Haag 31 boekverkopers actief, in 1725 
waren dat er 34 en voor de jaren 1730,1735 en 1740 werden in 
de Thesaurus steeds 36 namen aangetroffen. Ook de late jaren 
veertig vertoonden geen achteruitgang: voor 1745 telt men 37 
namen, voor 1747 en 1749 39 en voor 1750 en 1752 36. Vergelijk 
ook:DeKrmf,Liefhebbersengewoontdezers,p.78-79;t\g.3-6. 
22 Van de LeydseCourant van 1770 zijn twee edities bekend (zie 
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zijn. Het is heel goed denkbaar dat er meer voor de ex
port geproduceerd werd. Te denken valt bij voorbeeld 
aan de productie van Franse romans in het tweede 
kwart van de achttiende eeuw die, ondanks de hierbo
ven genoemde beperkende maatregelen in Frankrijk, 
toch hoofdzakelijk, of tenminste voor een belangrijk 
deel, bestemd was voor de export naar naar dat land.26 

Maar er kan ook sprake zijn van een heel andere ont
wikkeling, namelijk dat de boekhandel kleinschaliger 
werd en dat er meer kleine boekenbedrijfjes ontston
den. Er dienen dus meer aspecten in ogenschouw te 
worden genomen om te zien hoe de vraag naar boe
ken op de binnenlandse markt zich ontwikkelde. 

ADVERTENTIE-AANBOD: 

KWALITATIEVE VERANDERINGEN 

In de periode 1720-1770 onderging het advertentie
aanbod in de Leydse Courant behalve kwantitatieve 
ook kwalitatieve veranderingen. In de steekproef-
jaren 1720 en 1730 had nog ongeveer 35 procent van 
de advertenties betrekking op de aankondiging van 
een boekenveiling en de verkrijgbaarheid van de ca
talogus. In latere jaren liep dit percentage geleidelijk 
terug. De indruk is dat er langzamerhand meer voor 
Nederlandstalige publicaties werd geadverteerd, al 
bleven ook bekendmakingen voor nieuwe Frans
talige en Latijnse werken verschijnen. Het verdient 
nadere analyse, maar een andere indruk is dat voor 
theologische en stichtelijke werken meer werd gead
verteerd dan voor boeken op enig ander gebied.27 

Wel gingen nouveauté's, waaronder veel amusements-

p.41), die in totaal 1390 boekverkopersadvertenties bevatten. 
Bij deze telling zijn de advertenties uit de eerste editie die on
veranderd in de tweede editie voorkwamen slechts een keer 
geteld. 
23 Dit gegeven is afkomstig uit het databestand van Jeroen 
Salman, waarvoor dank. 
24 Boekverkopers in 1780:427 en in 1785:45s (bron: Gruys & 
De Wolf, Thesaurus). Niet meegeteld zijn Actieven en boekver
kopers van wie slechts uitgaven uit één jaar bekend zijn (zie 
noot 13). 

25 In de tweede helft van de jaren tachtig begint de achteruit
gang: in 1790 zijn nog maar 409 boekverkopers actief. In 1800 
is dat aantal teruggelopen tot 332 (bron: Gruys & De Wolf, 
Thesaurus). Vergelijk: De Vries & Van der Woude, Nederland 
1500-1800, p.374; 376-
26 Weil, L'interdiction du roman. 
27 Het onderzoek van de boekverkopersadvertenties richtte 
zich op aanwijzingen voor veranderingen in de distributie. 
Titels uit de advettenties zijn niet systematisch genoteetd. 
28 In deLeydse Courant werd in de maanden julien augustus -
de grote vacantie - meestal weinig geadverteerd. Tierney, 
'Book advertisements in mid-i8th-century newspapers', p.107, 

lectuur, een grotere plaats in het aanbod innemen. 
Voor dit laatste genre werd soms geadverteerd met 
langete teksten die wetvend of grappig bedoeld 
waren. Vanaf omstreeks 1760 verschijnen dit soort 
smeuïge advertenties regelmatig naast de gebruikelij
ke mededelingen dat een nieuwe uitgave van de pers 
was gekomen en nu in de boekwinkels verkrijgbaar 
was. Opvallend is dat dergelijke advertenties met 
aanprijzende of de nieuwsgierigheid prikkelende 
teksten eigenlijk alleen voor Nederlandstalige publi
caties werden gebezigd. In deze periode kreeg een ge
deelte van de advertenties - en met name wanneer het 
ging om nouveauté's - ook een opvallender lay-out. 

In de loop van de onderzochte periode nam het 
aantal advet tenties met min of meer lange lijsten met 
vetkoopadtessen toe. Vooral wanneer men in adver
tenties vele boekverkopers opsomt bij wie het gead
verteerde in voorraad is, betreft het doorgaans popu
laire lectuur of publicaties die betrekking hebben op 
de actualiteit, met name pamfletten. Soms komen 
dergelijke advertenties voor zonder vermelding van 
de naam van de uitgever. Voor dit soort uitgaven was 
het kennelijk niet belangrijk wie de uitgever was, 
maar wie de geadverteerde titel kon leveren. (In het 
vervolg wordt hier nog op teruggekomen.) Derge
lijke anonieme advertenties zijn vanaf de late jaren 
vijftig inopmars. 

Rond de jaren zestig is nog een andere trend te 
bespeuren: het adverteten voor boeken die tegen 
verlaagde prijzen worden aangeboden. Al vanaf het 
einde van de jaren veertig beginnen dit soort aanbie
dingen met enige regelmaat te vetschijnen en in de 
volgende periode breidde dit verramsjen zich verder 
uit en werd - afgaande op de sterke toename van het 
aanbod in Leydse Courant - vanaf omstreeks 1760 een 
rage. Bij deze koopjes ging het veelal om oudere titels 
en hoewel boeken over alle mogelijke onderwerpen 
werden aangeboden, lag de nadruk op stichtelijke 
lectuur. Het aanbod van boeken tegen verlaagde prij
zen is zeker een aspect dat nader onderzoek verdient 
omdat dit erop kan wijzen dat de boekverkopers een 
snellere doorlooptijd van hun voorraad nastreefden. 
Enerzijds vormt het verramsjen een aanwijzing dat 
boeken sneller verouderden omdat het publiek een 
grotere voorkeur voor recente publicaties aan de dag 
legde en anderzijds kan hieruit worden afgeleid dat 
er voor oudere, afgeprijsde werken eveneens een 
markt bestond. 

In de volledig getelde jaargangen van de Leydse 

Courant kwamen voor de jaren 1720 toten met 1760 de 
meeste boekverkopersadvertenties voor in het laatste 
kwartaal van het jaar.28 Belangrijke producten in dat 
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seizoen waren natuurlijk de nieuwe almanakken 
waarvoor intensief reclame werd gemaakt. Omstreeks 
1770 begonnen boekverkopers regelmatig titels aan 
te prijzen als geschikte Sint Nicolaas cadeaus of 
Nieuwjaarsgeschenken. 

Over het publiek voor wie de uitgaven in de adver
tenties bedoeld zijn, verneemt men aanvankelijk 
niets, maar naar mate de eeuw vorderde, begonnen de 
boekverkopers zich ook te richten op onderscheiden 
segmenten van de markt, zoals kinderen en vrouwen. 
Aanwijzingen dat boekverkopers doelbewust nieuwe 
lezers zochten onder de bevolkingsgroepen met een 
bescheiden beurs duiken - voor zover mij bekend -
pas regelmatig op na 1770. Dan beginnen advertenties 
en brochures te verschijnen met goedkope uitgaven 
of afgeprijsde boeken speciaal om minvermogenden 
in staat te stellen deze aan te schaffen. 

Ook het advertentiegedrag van individuele boek
verkopers verdient het nader onder de loep te worden 
genomen. Voor welke uitgaven uit hun fonds adver
teerden zij? Waren dat al hun uitgaven of maakten zij 
slechts voor speciale titels uit hun fonds reclame? 
Hoe vaak en hoe lang - dat wil zeggen hoeveel jaren 
na het verschijnen - werd nog voor een uitgave gead
verteerd? Opmerkelijk is dat een boekverkoper als 
Steven van Esveldt het meest adverteerde voor zijn 
grootste verkoopsuccessen.29 

Resumerend leveren de tellingen van het aantal 
werkzame boekverkopers in combinatie met het on
derzoek van de boekverkopersadvertenties in de krant 
het volgende beeld op. Tussen 1725-1730 manifes
teert zich een lichte groei van de boekhandel en tege
lijkertijd neemt het adverteren explosief toe. Vanaf 
1730 tot het einde van de jaren veertig is er sprake van 
een duidelijke stijging van het aantal boekverkopers, 
waarbij de sterkste uitbreiding in de periode 1740-
1747 optreedt. De jaren 1749-175° geven een abrupte 
achteruitgang te zien, zowel in het aantal actieve 
boekverkopers als in het aantal advertenties. 
Omstreeks 1752 blijken echter weer evenveel boek
verkopers actief te zijn als in het begin van de jaren 
veertig, maar verdere uitbreiding blijft achterwege 
tot tweede helft van de jaren zestig. In hoeverre dit 
samenhangt met een stagnatie of achteruitgang in de 
buitenlandse boekhandel is vooralsnog een vraag 
waarop het antwoord bij gebrek aan gegevens moet 
uitblijven. Het maakt deze periode echter wel inte
ressant voor onderzoek, want bij achteruitgaande 
export en gelijkblijvend boekverkopersbestand kan 
dit gtoei van de binnenlandse matkt inhouden. Kàn, 
want het zij nogmaals herhaald, deze groei is afgeleid 

uit de toename van het aantal boekverkopers en het 
kan zijn dat de boekhandel kleinschaliger werd. Om
streeks 1765 zet opnieuw een periode van uitbreiding 
in zowel wat betreft het aantal boekverkopers als de 
advertenties. 

Wordt dit beeld nu door de onderzochte verande
ringen in de boekdistributie bevestigd, verscherpt of 
tegengesproken? 

VERANDERINGEN IN DE DISTRIBUTIE 

VAN NIEUWE BOEKEN I72O-I77O 

Uitbreiding van de commissiehandel 
De opkomst van de commissiehandel die snelle be
voorrading van vele verkooppunten mogelijk maakte, 
past wonderwel in herhier geschetste tijdschema. De 
geregelde toezending van commissiegoed kwam in 
de jaren twintig op gang en uit advertenties bleek dat 
deze handelsvorm in de jaren veertig wijd verbreid 
was. Het onderzoek heeft hiermee de bevindingen 
van Van Eeghen die de commissiehandel vanaf 1725 
overheersend zag worden in de binnenlandse boek
handel, bevestigd. De mate waarin de commissiehan
del werd toegepast is moeilijk vast te stellen, maar 
omstreeks 1760 getuigen de herhaalde mededelingen 
in advertenties dat het geadverteerde niet of slechts 
op beperkte schaal in commissie was gezonden, dat 
deze handelsvorm toen in de binnenlandse boekhan
del domineetde. 

In de disttibutieketen trad een nieuwe figuur op 
de voorgrond: de hoofdcorrespondent, een boekver
koper die het in commissie verzenden van nieuwe 
uitgaven en het in ontvangst nemen van de retour
zendingen voor meerdere uitgevers waarnam en de 
hele administratie afwikkelde. In de negentiende 
eeuw waren de hoofdcorrespondenten geconcen
treerd in Amsterdam, maar die situatie was in de 
achttiende eeuw nog niet bereikt. Wel zijn de conrou-

constateerde dat de meeste advertenties voorkwamen in de 

afleveringen die van november tot april verschenen. Engelse 

boekverkopers adverteerden veel minder in de zomermaan

den omdat Londen dan uitgestorven was. De jaargang 1770 

van de Leydse Courant vertoont een enigszins afwijkend beeld 

omdat het aantal advertenties in het eerste kwartaal zelfs iets 

groter was dan in het laatste kwartaal, 312 tegen 303. Mis

schien is dit een aanwijzing dat lezen in de wintermaanden 

een tijdverdrijf is geworden dat aan belang had gewonnen? 

29 Kool, Steven van Esveldt (1734-1776): modern boekverkoper te 

Amsterdam. 

30 Samenwerking voor de distributie was al langer gebruike

lijk, zie bij voorbeeld: Alblasjoftann« Boekholt 1656-1693, p.185-

189; 195-197. Maar vanaf welk tijdstip de anonieme stoklijsten 

waar het hier omgaat, in publicaties werden opgenomen moet 
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ren van dit systeem in wording zichtbaar en kon wor
den aangetoond dat vanaf tenminste de jaren vijftig 
van de achttiende eeuw een aantal belangrijke depot-
houders/hoofdcorrespondenten in Amsterdam actief 
was. Kleinere boekverkopers hadden dankzij het 
commissiegoed een mogelijkheid om zich een be
staan te verschaffen met uitsluitend de debiethandel. 
Het is aannemelijk dat de commissiehandel ertoe 
heeft bijgedragen dat het oude type boekverkoper, 
die zowel uitgever, groothandelaar als débitant was, 
langzamerhand verdween. In plaats daarvan konden 
de uitgever in moderne zin, die de distributie overliet 
aan de tussenhandel, en de débitant, die zich nog 
alleen bezighield met de verkoop aan het publiek, ten 
tonele verschijnen. In de Leidse boekverkoper Daniel 
van Damme ziet men omstreeks 1760 een uitgever 
optreden die de distributie van zijn producten geheel 
overliet aan daarvoor goed toegeruste handelaren 
zoals Dirk Onder de Linden en Gerrit de Groot in Am
sterdam en Luchtmans in Leiden. 

Specialisatie in de distributie 
Voor Nederlandstalige uitgaven in populaire genres 
werd in de Republiek al vanaf de jaren dertig veel met 
lange stoklijsten geadverteerd, waarbij niet altijd de 
uitgever expliciet werd genoemd. Vanaf tenminste 
de jaren vijftig verschenen naast krantenadvertenties 
ook publicaties zonder impressum met alleen een 
lijst met namen en woonplaatsen van boekverkopers 
bij wie het onderhavige werk 'te bekomen' was.30 Uit 
de analyse van de stoklijsten in de advertenties in de 
Leydse Courant van 1770 bleek voor de distributie van 
dit type drukwerk een vrij grote groep boekverkopers 
regelmatig genoemd te worden. In de stoklijst van 
een pamflet uit 1758 wordt met zoveel woorden 
gezegd dat er boekverkopers zijn die specialiseerd 
zijn in het debiet van nouveautés.31 Dezelfde namen 
kwamen steeds weer terug hoewel de samenstelling 

nog worden uitgezocht. 
31 Ziep.102. 
32 Treadwell, 'London trade publishers 1675-1750'. Pollard, 
'The English market for printed books', p.37-39- Raven, 'Le 
commerce de librairie 'en gros' à Londres au xvme siècle', 
p.158-160. 
33 Dit soort boekverkopers die zich vrijwel beperkten tot de 
distributie van veelgevraagde uitgaven kwam ook in Frankrijk 
voor. Martin, 'La libriarie française en 1777-1778', P-u8, noemt 
een boekverkoper, Pierre Héron in Langres (1756-1776) die 
zijn brood voornamelijk verdient met de distributie van dui
zenden 'livrets bleus', almanakken, stichtelijke werkjes en 
schoolboekjes. (Zie ook idem, in Histoire de l'édition française, 
t.2,p.287). 

van de lijsten nog al eens wisselde. Boekverkopers be
hoefden hun bestellingen niet meer rechtstreeks bij 
de uitgever te plaatsen maar konden daarvoor terecht 
bij een collega in de buurt. Voor particuliere kopers 
betekende dit dat zij zich snel op het dichtstbijzijnde 
adres konden voorzien van de geadverteerde werkjes. 
Snelheid speelde in de distributie van 'nieuwighe
den' een belangrijke rol. 

Uit hetonderzoek van destoklijsten inde kranten-
advettenties van 1770 kwam bovendien naar voren 
dat hierin naast gerenommeerde uitgevers/groothan-
delaren ook boekverkopers werden genoemd over 
wie weinig bekend is en die als uitgever als middel
matig tot onbetekenend moeten worden aangemerkt. 
Deze laatsten bleken echter een belangrijke rol te 
spelen in de distributie van Nederlandstalige actuele 
uitgaven. Van de zestien boekverkopers die in de 
stoklijsten in de Leydse Courant van 1770 de meeste 
vermeldingen hadden gekregen, bleek bij nagaan in 
het drukkersregister in de Koninklijke Bibliorheek 
(KB) dat hun namen ook in de stoklijsten die in publi
caties waren opgenomen, zeer vaak Terugkwamen. 
De vrijwel onbekende Rorterdamse boekverkoper 
Dirk n Vis werd in de stoklijsten in de krant het 
vaakst vermeld, op de voet gevolgd door zijn moeder, 
de weduwe Dirk 1 Vis. In het drukkersregister van de 
KB kon worden vastgesteld dat zij beiden eveneens 
veelvuldig waren opgenomen bij de adressen die in 
publicaties werden opgegeven. Tenminste vanaf het 
midden van de achttiende eeuw zijn voor de versprei
ding van publicaties met een hoge actualiteitswaarde 
meer van dergelijke specialisten aan te wijzen. 

Over dit soorr boekverkopers die zich in het bij
zonder toelegden op de distributie van actueel druk
werk is uit onderzoek in Engeland het een en ander 
bekend. Zij worden aangeduid als 'trade publishers' 
en waren gevestigd in Londen. Vandaar verzorgden 
zij de distriburie van pamfletten, kranten, tijdschrif
ten en andere nouveauté's voor de grote Londense 
uitgevers, de 'copyrighr owners'. Zij bevoorraadden 
andere boekverkopers in het bijzonder in de provin
cie, maar ook straatventers die een belangrijke rol 
speelden in de distributie van dit soort drukwerk.32 

Of de Nederlandse boekverkopers die zich toegelegd 
hebben op de handel in 'nieuwigheden' te vergelijken 
zijn met de Londense 'trade publishers' zal verder on
derzoek moeten uitwijzen.33 

Ongebonden veilingen: 
kopijen, restanten en nieuwe uitgaven 

In het handelsverkeer tussen de boekverkopers on
derling vervulden sinds de vroege zeventiende eeuw 
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de besloten veilingen van ongebonden boeken een 
zeer belangrijke rol. Aan het begin van de achttiende 
eeuw bestonden in Amsterdam en Rotterdam strenge 
beperkende bepalingen ten aanzien van de aucties 
onder boekverkopers. In Leiden en Utrecht genoten 
de boekverkopers wat meer vrijheid, maar het verko
pen van boeken van boekverkopers die van buiten de 
stad afkomstig waren was hier of niet toegestaan of 
werd extra belast. Alleen in Den Haag waren de boek
verkopers geen beperkingen opgelegd. Boeken van 
buitenboekverkopers werden hier in elk geval sinds 
het begin van de achttiende eeuw probleemloos 
geauctioneerd. 

In de jaren twintig van de achttiende eeuw wer
den in Delft de verkopingen van de nagelaten boeken 
van enkele grote, niet uit Delft stammende boekver
kopers aangegrepen om hier tevens boeken van ande
re, uit het hele land afkomstige boekverkopers onder 
de hamer te brengen. Vanaf tenminste 1728 tot en met 
1739 vonden met bijna jaarlijkse regelmaat grote on
gebonden veilingen in Delft plaats waarvoor Delftse 
boekverkopers samenwerkten met collega's uit Am
sterdam. Er zijn nog geen duidelijke redenen aan te 
geven waarom deze algemene veilingen waar boek
verkopers uit het hele land konden kopen en verkopen 
nu juist in Delft en bijvoorbeeld niet in Den Haag, 
werden georganiseerd. 

De ongebonden veilingen waren voor grote en 
kleine boekverkopers voor hun onderneming van 
essentieel belang. Hier werd van alles verhandeld, 
maar de belangrijkste artikelen waar de hoogste be
dragen mee waren gemoeid, vormden de kopijrechten 
en aandelen in kopijrechten.34 Daarnaast verschaften 
deze aucties grote en kleine boekverkopers de moge
lijkheid om hun voorraden te saneren door de verkoop 
van fonds- en assortimentsartikelen, waaronder ver
ouderde en langzamerhand onverkoopbaar gebleken 
werken. De opkomst van de Delftse, landelijke boek
handelsveilingen valt in de jaren twintig, dus in de 
periode van de eerste groei van de boekhandel. 

In de grote boekhandel waren de kopijrechten 
belangrijke handelswaar. Het opsplitsen van kopij
rechten kwam veel voor zoals onder meer blijkt uit 
het Luchtmansarchief.35 Dat de kopijrechten van 
bepaalde werken in meerdere handen berustten was 
niets nieuws, maar de schaal waarop dit in de acht
tiende eeuw gebeurde, vraagt om een nadere uitleg. 
De voor de hand liggende verklaring voor het verdelen 
van kopijrechten over meerdere eigenaars, is natuur
lijk spreiding van het risico. Voor Engeland, waar dit 
verdelen van kopijrechten over meerdere eigenaars 
zeer veel gebeurde, heeft Blagden geopperd dat de 

'copyright owners' in de achttiende eeuw daarmee 
niet alleen economische belangen nastreefden, maar 
dat op die manier ook een betere bescherming tegen 
nadruk werd verkregen.36 Het splitsen van kopij
rechten over meerdere boekverkopers was een feno
meen dat zich in de Engelse boekhandel vanaf 
omstreeks 1740 op grote schaal voordeed.37 Of het 
opdelen van kopijrechten in de Republiek even ver
gaand gebeurde als in Engeland - waar soms wel 
honderd eigenaars voorkwamen - is niet aanneme
lijk.38 Zeker is dat de handel in kopijrechten en de 
samenwerking tussen boekverkopers die gezamenlijk 
de rechten bezitten, een aspect is dat grondiger 
onderzocht dient te worden. 

Behalve kopijen en restanten werden in deze on
gebonden verkopingen ook exemplaren van tamelijk 
recente uitgaven verkocht, zoals uit het archief van 
Luchtmans blijkt. Van Eeghen had al opgemerkt dat 
deze firma in ongebonden veilingen van Utrechtse 
collega's boeken verkocht waaronder ook exemplaren 
van betrekkelijk nieuwe drukken.39 In de hierboven 
genoemde veilingen in Delft gebeurde dit eveneens 
en zelfs in veilingen van Amsterdamse collega's -
waar dit toch tegen alle regels was - liepen nieuwe 
boeken van Luchtmans mee. Over de rol van nieuw 
goed in de aucties onder boekverkopers is op dit 
moment nauwelijks iets bekend. In de veilingen van 
de Haagse boekverkopers schijnen recente uitgaven 
juist in zeer grote getale te zijn verhandeld. In die 
stad begon in de jaren twintig een aantal uitgevers/ 
groothandelaars met de organisatie van handelsvei
lingen, zoals deze aucties door Kossmann worden 
aangeduid.40 Uit advertenties en catalogi blijkt dat 
hier - naast fondsartikelen en assortiment - grote 

34 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, dl.5,p.264. 
35 B KVB Luchtmansarchief, bnd.41-44, zowel in her auctiege
deelte waarin de aankopen op ongebonden veilingen staan 
genoteerd, als in het onkostengedeelte achter in elke band. In 
dit laatste vindt men van een aantal uitgaven waarin Lucht
mans de kopijrechten deelde met anderen.overzich ten van de 
oplage en de kosten van de uitgave, een verantwoording van 
het aantal gedebiteerde exemplaren per aandeelhouder en 
een afrekening. 
36 Blagden, 'Bookseller's trade sales, 1718-1768', p.256-257: 
een piraat die een nadruk wilde uitbrengen moest terdege 
overwegen of hij de confrontatie aandurfde met een - soms 
zeer groot - aantal boekverkopers die eigenaar was van het 
origineel. 
37 Belanger, 'Booksellers' trade sales, 1718-1768', p.296. 
38 Belanger, 'Booksellers trade sales, 1718-1768', p.282. 
39 Zie p.132-133 en 143. Van Eeghen, De Amsterdamse ioekhan-
df/,dl.5,p.252. 
40 Kossmann, 'Haagsche uitgevers van de zeventiende en 
achttiende eeuw', p.232-233. 
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aantallen recent geïmporteerde boeken uit Frankrijk 
en Engeland onder de hamer kwamen.41 Vanaf de 
late jaren twintig werd dit soort veilingen talrijker 
waarbij vooral Pierre Gosse senior en Jean Neaulme 
belangrijke initiatiefnemers waren. Omstreeks het 
midden van de jaren veertig ontaardden deze veilin
gen in speculatieve ondernemingen waarbij enkele 
Haagse boekverkopers eikaars voorraden opkochten 
om die bij een volgende gelegenheid opnieuw te ver
kopen.42 Het uiteindelijke gevolg waren de bankroe
ten of bij na-faillissementen van een aantal belangrijke 
Haagse boekverkopers in de jaren veertig. Het is 
onduidelijk wat precies de achtergronden waren van 
deze speculatieve boekenveilingen. Er waren uitge
vers bij betrokken die mogelijk te luxueuze werken 
hadden uitgebracht. Maar men kan ook denken aan 
het achterblijven van de markt, met name door de on
derbreking van de contacten met Frankrijk en het 
stagneren van de export naar Engeland als gevolg van 
het uitbreken van de Oostenrijkse Successieoorlog in 
1742. En het waren in het bijzonder enige Haagse 
boekverkopers die intensieve handelscontacten met 
Engeland onderhielden. Dezen exporteerden veel 
nieuwe en antiquarische boeken naar dit land waar
onder belangrijke hoeveelheden uit Frankrijk geïm
porteerde werken. Het is niet uitgesloten dat te 
grootscheepse importen of het verkeerd inschatten 
van de buitenlandse concurrentie ten grondslag heb
ben gelegen aan de crisis in de Haagse boekhandel. In 
dit verband is het opmerkelijk dat er geen slacht
offers vielen onder de Haagse boekverkopers die zich 
voornamelijk hadden gericht op de Nederlandse 
markt.43 

In de jaren vijftig werden de ongebonden veilingen 

41 Zie p.133-136. Zie ook: Barber, 'Aspects of the booktrade 
between England and the Low countries in the eighteenth 
century', p.50-52; 60-61. 
42 Kossmann, 'Haagsche uitgevers van de zeventiende en 
achttiende eeuw', p.112-114; 262-235. 
43 Kossmann, 'Haagsche uitgevers van de zeventiende en 
achttiende eeuw', p.233. 
44 Zie voor de activiteiten en het belang van de jaarlijkse 
samenkomsten in het begin van de negentiende eeuw: Van 
Goinga.'Meer dan halve bottels', p.225-229; 232. 
45 De auctieboeken van Luchtmans die een belangrijke bron 
zijn voor het opsporen van ongebonden veilingen, leveren 
geen aanwijzingen op voor dit type veilingen (BKVB Lucht-
mansarchief, bnd.41). Luchtmans kocht in de jaren veertig wel 
eens op Haagse veilingen maar verkocht daar slechts zelden 
(in de veiling van Adriaen 11 Moetjens van 4 april 1740 en een 
auctie van Jean Neaulme van 24 juli 1743). Van de Leydse Cou
rant die een voorname bron is om dit soort veilingen op het 
spoor te komen, zijn de jaargangen 1742 tot en met 1744 nog 
niet onderzocht. 

waar boekverkopers van overal konden kopen en 
verkopen in de naaste omgeving van Amsterdam 
gehouden omdat dit in de stad zelf verboden was. 
Amsterdamse boekverkopers wilden graag dat het 
organiseren van dit soort vrije boekhandelsveilingen 
binnen de stad zou worden toegestaan. Er bestond bij 
velen van hen grote ergernis over de geldende rege
lingdie hen verplichtte hun zaken in de s teek te laten 
om de aucties buiten de stad te bezoeken. Hun Haagse 
en sinds 1745 ook de Leidse confraters konden on
belemmerd fondsveilingen organiseren. In de jaren 
zestig werd onder leiding van de Amsterdamse boek
verkoper Steven Jacobus Baalde en met steun van eni
ge boekverkopers van elders geprobeerd een nieuwe 
regeling tot stand te brengen die de koop en verkoop 
van fondsen en boekhandelsvoorraden ook van niet 
Amsterdamse boekverkopers, binnen Amsterdam 
mogelijk moest maken. De ampliatie op de keur die 
in 1769 tot stand kwam, behelsde echter slechts ten 
dele wat de boekverkopers die voor liberalisering 
hadden gepleit voor ogen had gestaan. Weliswaar 
mochten de Amsterdamse boekverkopers eenmaal 
per jaar in een gezamenlijke auctie binnen Amstet-
dam hun ongebonden boeken onder de boekverko
pers verkopen, maar de verkoop van boeken die aan 
buitenboekverkopers toebehootden, bleef nog steeds 
verboden. Het gevolg was dat Amsterdamse boekver
kopers in de laatste drie decennia van de achttiende 
eeuw doorgingen met het organiseren van jaarlijkse 
veilingen in de naaste omgeving van de stad. Het zul
len vooral deze bijeenkomsten zijn geweest die voor 
het functioneren van de boekhandel op nationaal ni
veau van essentieel belang waren.44 

Ook de ontwikkeling van de ongebonden veilin
gen volgt de geschetste groeiperioden in de boekhan
del. De boekverkopersaucties die met grote regelmaat 
in de jaren 1720-1739 in Delft werden georganiseerd, 
vallen samen met de eerste expansie van de boekhan
del. Wat er vervolgens in de jaren veertig en daarna 
aan de hand was, verdient nader onderzoek. Mogelijk 
hebben de vele verkopingen van ongebonden boeken 
door Haagse boekverkopers in het begin van de jaten 
veertig het organiseren van een nationale veiling in 
Delft of elders overbodig gemaakt.45 Het begin van 
de jaarlijks terugkerende, nationale boekhandelsvei
lingen nabij Amsterdam, die het hart vormden van de 
grote boekhandel, valt samen met de tweede groei
periode die inzette in de tweede helft van de jaren 
zestig. Ongeveer gelijktijdig deed zich een belangrij
ke verandering in het betalingsverkeer in de boek
handel voor met het langzaam verdwijnen van de 
renteloze termijnbetalingen die vanaf het begin van 
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de zeventiende eeuw in de grote boekhandel gebrui
kelijk waren geweest.46 De termijnen voor de afreke
ning werden verkort of men ging over op contante 
betaling, al dan niet met betalingskorting. 

Een laatste aspect van de ongebonden aucties dat 
hier de aandacht verdient, betreft de follow-up na de 
verkoop van fondsen, fondsrestanten en assortimen
ten. Bij het onderzoek in de kranten viel een bepaald 
type advertenties op waarin een boekverkoper liet 
weten dat hij een of meerdere titels door inkoop was 
'magtig geworden'. In het merendeel van de gevallen 
werden die titels voor kortere of langere tijd tegen 
verminderde prijzen verkrijgbaar gesteld. Dergelijke 
aanbiedingen met boeken tegen verlaagde prijzen 
verschenen vanaf de late jaren veertig met steeds 
grotere regelmaat. Tussen 1760 en 1770 groeide het 
aantal vandergelijke advertenties indeleydseCourant 

in snel tempo, met soms lange overzichten van afge
prijsde titels. In enkele gevallen werd verwezen naar 
een catalogus met nog meer titels van in prijs verlaag
de boeken. Bij de aanbiedingen die vóór de jaren 
zestig werden aangetroffen, ging het meestal om 
duurdere werken die vaak op de markt kwamen na 
een ongebonden veiling van een overleden of gefail
leerde boekverkoper. In de loop van de tijd werd het 
aanbod gevarieerder en kwamen, afgaande op de 
advertenties, ook bescheidener geprijsde boeken in 
de ramsj terecht. Uit de advertenties krijgt men de 
indruk dat veel stichtelijk werk in dit circuit beland
de. Al voor de jaren zestig blijken er boekverkopers 
aanwijsbaar die zich hebben gespecialiseerd in de 
afzet van afgeprijsde boeken. 

In de meeste gevallen ging het om oude(re) uitga
ven die tussen de tien tot dertig jaar eerder verschenen 
waren. Boeken behielden in de boekhandel heel lang 
hun waarde, boekverkopers waren gewoon om met 
een levenscyclus van tien tot twaalf jaar rekening te 
houden. Maar in de jaren vijftig en zestig van de acht
tiende eeuw komt het verramsjen op, hetgeen erop 
wijst dat oudere boeken in waarde verminderden 
en dat boekverkopers streefden naar een snellere 
doorlooptijd. Een nadere analyse van het aanbod van 
boeken tegen verminderde prijzen zoals dat in adver
tenties in kranten en tijdschriften, in catalogi van 
afgeprijsde boeken, in boeken en brochures te vinden 
is, zal moeten aantonen of deze laatste veronderstel
ling juist is. 

Het verschijnsel van het aanbieden van fonds- en 
magazijnrestanten tegen lage prijzen kon voor de Re
publiek en Engeland rechtstreeks met de boekverko
persveilingen in verband gebracht worden. In beide 

landen kwam het verramsjen op in de tweede helft 

van de achttiende eeuw en vormden zich speciale dis

tributienetwerken voor de afzet van verouderde 

en afgeprijsde boeken.47 Het fenomeen van prijsver

lagingen deed zich eveneens voor in Duitsland en 

Frankrijk maar daar is tot nu toe in de literatuur 

slechts terloops aandacht aan besteed.48 

Veranderingen in de distributie 

van het antiquarische en tweedehands boek 

De veranderingen op de markt voor het tweedehands 
en antiquarische boek werden in de eerste plaats on
derzocht aan de hand van de ontwikkelingen van de 
Leidse publieke veilingen van 1721 tot 1805. De toena
me van het aantal publieke veilingen in Leiden staat 
natuurlijk rechtstreeks in verband met de uitbreiding 
van de antiquarische boekhandel veroorzaakt door 
een groeiend aantal verzamelaars en een verbreding 
van de interessegebieden. In de Leidse en Haagse pu
blieke veilingen werd niet alleen het boekenbezit van 
particulieren onder de hamer gebracht. Deze aucties 
vormden tevens een belangrijk afzetkanaal voor de 
antiquarische en tweedehandse boekhandel van de 
boekverkopers. Speciaal voor dat doel ingekochte 
boeken en eigen voorraden werden afgezet via de pu
blieke boekverkopingen. De ontwikkeling van het 
aantal publieke aucties in Leiden en de fluctuaties 
van de omzetten op de veilingen bleken in de pas te 
lopen met het geschetste beeld van groei (1725-1730), 
bloei (1730-1748), crisis (1748-1750), stilstand (1750-
1765), hernieuwde groei (1765-1770) en nieuwe bloei 
(1770-1785) in de boekhandel. Daarna ging het met 
de veilingen bergafwaarts tot in de jaren 1796-1805 
de omzetten op de Leidse publieke aucties waren 
gezakt tot het niveau van de jaren vij ftig. 

Aan de hand van de Auctie-Rekeningen van de firma 
Luchtmans kon worden gedemonstreerd dat zij jaar
lijks op tientallen veilingen in het gehele land voor 

46 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, dl.5, p.265-266. 
47 Blagden, 'Booksellers' trade sales 1718-1768, p.253. Raven, 
'Le commerce de librairie "en gros" à Londres au xvme siècle', 
p.163-164; 169-170. 

48 Goldfriedrich, Geschichte des Deutschen Buchhandels, p.209-
210. Wittmann, Geschichte des deutschen Buchhandels, p.127,131-
133,ziet in de prijsverlagingen in de eerste plaats een 'beloning" 
van de klant omdat dezecontant betaalde. Weber,'Sortiments
kataloge des 18. Jahrhunderts als literatur- und buchhandels
geschichtliche Quellen', p.223: catalogi met afgeprijsde boeken 
zijn in Duitsland vanaf 1754 bekend. Tucoo-Chala, Charles-Jo
seph Pancoucke et la librairie française 1736-1798, p.379; 387; 406. 
Barbier, Trois cents ans de librairie et d'imprimerie. Berger-Levrault 
1676-1830, p.313: uit de boekhouding van Levrault blijkt dat 
een boek dat na drie of vier jaar onvoldoende bleek te lopen er 
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substantiële bedragen aan boeken kocht. Een deel 
daarvan zal in de boekwinkel zijn verkocht, een deel 
zal als eigen goed zijn ingebracht in een van haar 
publieke aucties. Daarnaast gaf Luchtmans vanaf 
tenminste 1751 catalogi van gebonden boeken uit. 
Van de Haagse boekverkoper Pierre Gosse junior ver
scheen in 1745 een reeks antiquariaatscatalogi. In 
1760 begon ook de Amsterdamse boekverkoper Her-
manus de Wit met de uitgave van catalogi met prijzen 
bestaande uit voornamelijk oudere, overwegend ge
bonden boeken. In de loop van de jaren zestig volgden 
ook andere boekverkopers dit voorbeeld. Met de min 
of meer regelmatig verschijnende antiquariaatscata
logi met prijzen was nu - naast de boekwinkel en de 
publieke aucties - een nieuwe distributiemethode 
voor het antiquarische boek ontstaan. Het uitgeven 
van deze catalogi markeert het begin van de scheiding 
van de handel in oude en de nieuwe boeken en de 
verzelfstandiging van het antiquariaat, zij het dat dit 
in de meeste gevallen binnen een traditioneel georga
niseerd bedrijf geschiedde.49 

Naast de geleerden en geletterden die overwegend 
gebruiksboeken bijeenbrachten, manifesteerde zich 
vanaf ongeveer 1720-1730 een nieuw type verzamelaar 
dat boeken collectioneerde om hun schoonheid of 
bijzonderheid. In de tweede helft van de achttiende 
eeuw bleek de markt van deze liefhebbers groot ge
noeg om aan een gespecialiseerde boekverkoper een 
bestaan te bieden. De Amsterdamse boekverkoper 
Pieter van Damme ontwikkelde zich tot een nieuw 
type boekhandelaar, zonder uitgeverij en zonder vei-
linghouderij. Hij concentreerde zich volledig op de 
in- en verkoop van antiquarische boeken en munten 
en penningen. Van Damme kan daarom terecht wor
den aangemerkt als Nederlands eerste antiquaar. 

uitgedaan werd, desnoods met verlies. De volgende titel bleek 
helaas niet tijdig te achterhalen: Lorraine David, Us rabaisseurs: 
discount and remainder bookselling in eighteenth century Paris. M. 
Lib.diss Monash University, 1996. 
49 Vergelijk: Wittmann, 'Johann David Hallberger: Antiquar 
und Auktionar in Stuttgart/, p.54. 
50 Ziep.255, n.i. 
51 Kaufman, Libraries and their users, p.191-192. Kelly, Publiclibra-
ries in Great Britain before 1850, p.143-151. 
Sî Zie voor literatuur: p.233, n.6 en p.234, n.15. 
53 Recent (1998) nog door Wittmann, 'Une révolution de la 
lecture à la fin du xvnie siècle?', p.358-360. 
54 Engelsing, Der Bürger als User, p.217-223, 245-247; idem, 
'Die Perioden der Lesergeschichte in der Neuzeit', p.122-123; 
132; 144-145-

Nieuwe distributievormen: lezen zonder kopen: 

leesgezelschappen en leesbibliotheken 

In de achttiende eeuw ontstonden twee organisaties 
- het particuliere leesgezelschap en de commerciële 
leesbibliotheek - die het lezen van veel boeken ver
gemakkelijkten zonder dat de lezer ze hoefde aan 
te schaffen. Beide distributievormen vonden, voor 
zover nu bekend, hun oorsprong omstreeks 1720 in 
Engeland. Binnen enkele decennia waren leesgezel
schappen een algemeen verschijnsel in grote delen 
van Noord-West Europa en de Verenigde Staten van 
Amerika.50 Vanaf ongeveer 1740 nam het aantal com
merciële leesbibliotheken in Engeland snel toe en 
contemporaine schattingen van omstreeks 1800 ko
men uit op een totaal van ongeveer 1000 voor geheel 
Engeland.51 Vanaf de tweede helft van de achttiende 
eeuw verscheen dit type bibliotheken ook in Duits
land en Frankrijk.52 Naast de groeiende titelproductie 
en de daarin optredende verschuivingen naar taal en 
genre, worden deze twee soorten instellingen door de 
aanhangers van de theorie van een leesrevolurie in de 
tweede helft van de achttiende eeuw aangemerkt als 
de belangrijkste bewijzen voor grote veranderingen 
in de leescul tuur" Leesgezelschappen en leesbiblio
theken ontstonden als gevolg van de in de tweede 
helft van de achttiende eeuw bij veel mensen snel toe
nemende behoefte om veel en gevarieerd te lezen. 
Deze organisaties zouden bij uitstek geschikt zij n ge
weest om nieuwe lezers te kweken in het bijzonder 
onder de burgerij en daarbinnen in die sociale lagen 
waar tot nu toe weinig of niet gelezen werd.54 

Deze nieuwe vormen van boekdistributie zijn 
in de Republiek gedocumenteerd vanaf 175°- Van de 
Leidse leesgezelschappen die zijn onderzocht, kon 
van het oudste gezelschap dat in 1750 werd opgericht, 
worden vastgesteld dat de leden afkomstig waren 
uit de brede burgerij. Dit gezelschap begon als een 
kleine, huiselijke kring waar het vooral ging om 
ontwikkeling en sociale contacten. De twee andere 
gezelschappen waarvan archivalia in Leiden werden 
aangetroffen, waren van het type dat wordt aange
duid als leescirkel. Sociale contacten speelden in deze 
organisaties nauwelijks een rol; het ging de leden 
louter om de mogelijkheid veel boeken te kunnen le
zen. Een zo'n leescirkel - Miscens utile dulci, opgericht 
in 1780 - bleek een overwegend elitair genootschap te 
zij n waarvan de leden afkomstig waren uit de hoogste 
Leidse kringen. Van het andere leesgezelschap van dit 
type dat bestaan moet hebben omstreeks het midden 
van de jaren zeventig, is een catalogus van de boeken-
aanschaf uit het jaar 1777 overgeleverd. Daarin komen 
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enkele Latijnse publicaties voor die erop duiden dat 
ook dit een elitair gezelschap was. Dankzij deze boe
kenlijst kon worden vastgesteld dat in deze kring 
veel bellettrie en verlichte werken circuleerden. 

De oudste commerciële leesbibliotheken boden 
collecties aan die waren afgestemd op de smaak en de 
behoeften van een intellectueel en geletterd publiek. 
Op grond van de schaarse gegevens die catalogi en ad
vertentieteksten bieden, lijkt omstreeks de jaren zes
tig de ontspanningslectuur in de leesbibliotheken 
een veel ruimere plaats te gaan innemen. Waarschijn
lijk waren commercieel gezien romans, tijdschriften 
en werken met een gevarieerde inhoud het meest 
aantrekkelijk voor een leesbibliotheekhouder. Dit is 
onbetwistbaar een indicatie dat het lezen voor ver
strooiing algemener werd. 

Tot nu toe had men aangenomen dat de commer
ciële leesbibliotheken in de Republiek in de achttien
de eeuw niet erg talrijk geweest waren: er waren er 
slechts zes à zeven bekend. Het beperkte onderzoek 
in de Lcydse Courant en de Amsterdamsche Courant, aan
gevuld met enige toevalstreffers, bracht het bestaan 
van negentien - mogelijk zelfs nog een of twee meer 
- leesbibliotheken in de periode 1750 tot en met 1800 
aan het licht. Dit aantal zal zeker nog worden uitge
breid als ook kranten van na 1770 worden onderzocht 
en tegelijk ook plaatselijke bladen bij het onderzoek 
worden betrokken. 

De opkomst van de leesgezelschappen en leesbi
bliotheken is vooral een indicatie dat het leesgedrag 
veranderde en dat het lezen voor ontwikkeling en 
vooral ook ontspanning, een belangrijkere plaats in 
het cultuurpatroon ging innemen. Dit geldt in de 
eerste plaats voor de elite, de grote burgerij (inkomen 
boven de 1000 gulden per jaar) en de brede burgerij 
(aangeslagen voor een inkomen van tussen de 600 en 
1000 gulden).55 De vraag is of door deze instellingen 
ook het lezen in de kringen van de smalle burgerij 
(inkomen tussen de 350 en 600 gulden per jaar) en de 
maatschappelijke groepering daaronder gebruikelij
ker werd. In de contemporaine literatuur wordt wel 
geschreven over leesgezelschappen bestaande uit 
smeden, metselaars en andere ambachtslieden, maar 
archivalia van zulke gezelschappen zijn nog niet 
opgedoken. In het klantenbestand van de Zwolse 
boekverkoper Martinus Tijl trof Brouwer in de perio
de van 1777 tot 1787, vijf leesgezelschappen aan.56 

Vier daarvan kwamen voort uit de kleine burgerij van 
ambachtslieden en winkeliers. Twee daarvan werden 
aangeduid als het leesgezelschap van bakker Her-
mannus Dikkers en dat van bakker Petrus van Spoolde. 
Helaas heeft Brouwer bij gebrek aan bronnen geen 

onderzoek kunnen doen naar de inkomensklasse van 
deze ambachtslieden en bakkers.57 

De leesbibliotheken die in dit onderzoek ter sprake 
zijn geweest, waren zeker geen instellingen die zich 
op de lagere klassen richtten. Noch de entreegelden, 
noch het aanbod wijzen in die richting. Volgens 
Brouwer vormden de klanten van de leesbibliotheek 
vanTijl in Zwolle in dejareni777-i787een gemêleerd 
gezelschap van zowel mannen als vrouwen, elite en 
vertegenwoordigers van de hogere en lagere burge
rij.58 Maar er was geen sprake van een grote toeloop 
van een publiek uit de kringen van de brede en smalle 
burgerij. Van de belangstelling voor romans - waar 
de leesbibliotheekhouders in de grote steden van het 
Westen des lands zo nadrukkelijk op mikten - was bij 
Tijls' klanten slechts sporadisch iets merkbaar. Ruim 
tweederde van de uitgaven van de leners bij Tijl was 
voor het lezen van algemene tijdschiften. Een andere 
conclusie van Brouwer was dat het vooral de matig 
bestedende consumenten van de boekwinkel waren 
die gebruik maakten van de leesbibliotheek.59 Of men 
bij Tijl contributie betaalde voor het gebruik van de 
leesbibliotheek vermeldt Brouwer niet en kennelijk 
heeft hij ook geen catalogi aangetroffen. Het is de 
vraag of Tijl er een echte leesbibliotheek met een vaste 
collectie op nahield of dat hij boeken uit zijn voor
raad verhuurde. Het verhuren van kranren, boeken 
en tijdschriften was een wijd verbreide gewoonte in 
Europa en gaat zeker terug tot de zeventiende eeuw. 
Vele boekverkopers, tweedehandsboekhandelaren 
en boekbinders leenden hun clientèle tegen betaling 
(delen van) hun voorraad uit. Deze vorm van boekdis-
tributie onttrekt zich vrijwel geheel aan de waarne
ming van de onderzoeker, tenzij er bij uitzondering, 
zoals in het geval van Tijl, een administratie bewaard 

55 Zie De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-18(5, p.648-
650, voor de stratificatie van de stedelijke bevolking op basis 
van inkomen. 
56 Brouwer, Lezen en schrijven in deproviiirie, p.164-165; 212-214. 
57 In de kohieren van de personele quotisatie uit 1742 blijkt 
dat in de grote Hollandse steden in het bijzonder bakkers op 
grond van hun inkomen vaak blijken te behoren tot de brede 
burgerij (De Vries & Van der Woude, Ncderto/!di500-i«50,p.662-
677 en de tabellen 11.18 t/m 11.26). In kleinere steden waren 
relatief minder vertegenwoordigers van deze beroepsgroep 
belastingplichtig(ibidem,p.658-659). 
58 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, p.61; 191; 195-196-
59 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, p.227. 
60 Ook De Kruif komt bij haar onderzoek naar de Haagse 
leescultuur tot de conclusie dat de groei die zich hier voordeed 
in het tweede kwart van de achttiende eeuw omstreeks het 
midden van de eeuw stagneerde (De Kruif, Lieflebbcrsen gewoon
telezers, p.78-79). 
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is gebleven. Hoe wijd verbreid deze mogelijkheden 
voor het lezen van boeken waren en wie van die facili
teiten gebruik maakten, zal wel voor altijd in de 
schoot der goden verborgen blijven. 

Hierboven werd op grond van de groei en het teruglo
pen van het aantal boekverkopers in combinatie met 
de ontwikkelingen in het adverteren een tijdsplan 
opgesteld. De vraag was of dit schema door andere 
veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 
bevestigd kon worden. Het inzetten van de groei van 
de boekhandel werd op grond van de toename van 
het aantal boekverkopers en de vermeerdering van 
de boekhandelsadvertenties gedateerd in het decen
nium 1720-1730. Dit wordt onderschreven door de 
opkomst van de commissiehandel die snelle en brede 
verkrijgbaarheid van nieuwe publicaties bewerkstel
ligt. De vrijwel jaarlijks terugkerende ongebonden 
veilingen in Delft die een nationaal karakter hadden 
en waarin Amsterdamse boekverkopers een belang
rijke rol speelden, ondersteunen deze veronderstel
ling eveneens. Tenslotte toont de toename van het 
aantal publieke veilingen in Leiden dat ook de handel 
in tweedehands en antiquarische boeken een grote 
vlucht nam. Deze groei zet door tot in de late jaren 
veertig, toen de crisis in de boekhandel hier een einde 
aan maakte. Na korte tijd bleek de boekhandel zich 
in het begin van de jaren vijftig te hebben hersteld 
en volgde een periode waarin zij stabiel bleef op het 
niveau van de beginjaren veertig.60 De bewijzen voor 
het bestaan van de eerste leesbibliotheken en leesge
zelschappen stammen uit 1750. Of er een samenhang 
bestaat tussen de opkomst van deze instellingen en 
de verslechterde economische situatie inde jaren vijf
tig is vooralsnog niet vast te stellen. Het weinige dat 

61 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, dl.5, p.54; 93. Stof 
tot nadenken geeft echter het artikel van J.A. Gruys en Jan 
Bos, '1650 in druk: een boekhistorisch-statistische beschou
wing', in: J.A. Gruys en Jan Bos (red.), T'CvIde iaer 1650 in de 
Short-title catalogue, Netherlands. Den Haag, 1995, p.i9-[27], hier: 
p.23 en tabel 3. Van de bewaard gebleven boeken die in de 
STCN voor het jaar 1650 geregistreerd staan, blijkt het aantal 
Nederlandstalige boeken (pamfletten niet meegerekend) dat 
van de boeken die in andere talen verschenen al ruim te over
treffen: 180 Nederlandstalige uitgaven tegen 15s in andere ta
len, waarvan 122 in het Latijn. Het fonds van de Amsterdamse 
boekverkoper Johannes Boekholt, werkzaam van 1679-1693, 
bestond vrijwel uitsluitend uit Nederlandstalige werken (AI-
blas Johannes Boekholt 1656-1693). 
62 Clay, 'Na druk volgt vreugde'. De Amsterdamse boekverkoper 
lsaak Tirion (1705-1765). Zie over Allart: Broos, 'Boeken zijn zo 
goed als geld'. 
63 Kloek, 'De modernisering van het boekbedrijf', p.389. 

bekend is over de vroege geschiedenis van deze insti
tuten lijkt er veeleer op te wijzen dat de behoefte aan 
het regelmatig lezen van recente lectuur bij bepaalde 
groeperingen van de burgerij, de voornaamste drijf
veer is geweest voor hun ontstaan. 

Een tweede periode van groei werd geconstateerd 
in de late jaren zestig. Deze blijkt - behalve uit de uit
breiding van het aantal boekverkopers en de groei 
van het aantal advertenties - ook uit de manier waar
op in de kranten voor boeken reclame wordt gemaakt 
en uit de toenemende divetsificatie van het aanbod in 
advertenties. Boekverkopers zijn de eersten die ge
bruikmaken van typografische mogelijkheden om 
hun advertenties temidden van de vele andere te laten 
opvallen. Zij gaan ook wervende teksten toepassen en 
sommige boekverkopers blijken een weloverwogen 
strategie voor het plaatsen van advertenties te volgen. 
Het medium krant wordt intensiever en handiger 
gebruikt voor het maken van reclame. De verkrijg
baarheid van publicaties was belangrijk zoals het toe
nemende gebruik van lange stoklijsten bewijst. De 
distributie van nouveauté's werd ten dele verzorgd 
door hierin gespecialiseerde boekverkopers. Dit kan 
geïnterpreteerd worden als een antwoord op de vraag 
van de boekenmarkt om snel over recent verschenen 
publicaties te kunnen beschikken. De sinds 1769 jaar
lijkse ongebonden veilingen die georganiseerd wer
den in en nabij Amsterdam onderstrepen niet alleen 
het overwicht van deze stad in de Hollandse boek
handel, maar benadrukken ook de noodzaak tot 
regelmatige handelscontacten op landelijk niveau. 
Deze ongebonden aucties hebben een belangrijke rol 
gespeeld bij de uitbreiding van het verramsjen van 
oudere boeken, hetgeen wijst op het streven van 
boekverkopers de doorlooptijd van hun fonds en 
assortiment te verkorten. Met de opkomst van de 
speciale antiquariaatscatalogi wordt het begin van de 
scheiding van de handel in oude nieuwe boeken 
gemarkeerd. In deze jaren verschijnt ook de eerste 
uitgever in de moderne betekenis ten tonele. 

Een aspect dat hier niet is onderzocht maar in dit 
verband vermelding verdient, is het ontstaan van 
de zuiver Nederlandse boekhandel die gedateerd 
wordt in de periode i725-i795.G1 Van Eeghen gaf als 
voorbeelden van uitgevers die zich vrijwel volledig 
concentreerden op het Nederlandstalige boek, de 
Amsterdammers IsaakTirion (werkzaam van 1727 tot 
1765) en Johannes Allart (werkzaam van 1773 tot 
1816).62 Kloek noemde bovendien nog Isaac van Cleef 
(1739) en zijn zoon en opvolger Pieter van Cleef in Den 
Haag, Abraham van Paddenburg (1747) in Utrecht en 
Abraham Blussé (1748) in Dordrecht.63 Deze opsom-
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ming laat zich gemakkelijk met enige tientallen na
men aanvullen. Uitgevets met een bijna uitsluitend 
Nedetlandstalig fonds waren bijvoorbeeld Steven 
van Esveldt (1734)64, Steven Jacobus Baalde (1758) en 
Martinus de Bruyn (1768) in Amsterdam en Dirk 11 Vis 
(1759) uit Rotterdam. 

BOEKPRODUCTIE EN BOEKDISTRIBUTIE: 
VERGELIJKING MET HET BUITENLAND 

Hoe verhouden deze onderzoeksresultaten zich nu 
tot hetgeen er over de ontwikkelingen in de handel in 
nieuwe boeken in Engeland, Duitsland en Frankrijk 
bekend is? 

Toename titelproductie, 
groei van het aan Cal boekverkopers 

De expansie van de boekhandel in Engeland begint, 
net als in de Republiek, in de tweede helft van de jaren 
twintig.65 Raven constateerde op grond van ontwik
kelingen in de titelproductie dat de uitbreiding van 
de Engelse boekhandel zich in twee fasen voltrok.66 

De eerste groeiperiode viel in de twintig jaar van 1720 
tot 1740, met omstreeks 1740 een piek in de roman
productie. Vanaf ongeveer 1760 zette, na een periode 
van bijna stilstand rond het midden van de eeuw, de 
groei krachtig door. 

Franse onderzoekers konden eveneens de titel
productie als uitgangspunt nemen voor onderzoek 
naar de boekenmarkt.67 Furet stelde een grafiek op 
van de ontwikkelingen in de Franse boekproductie 
tussen 1720 en 1788, die was gebaseerd op het aantal 
boeken waarvoor een privilege was afgegeven of waar
voor toestemming tot publicatie was verleend.68 

Daaruit valt af te lezen dat er omstreeks het midden 
van het decennium 1720 een sterke groei van het aan
tal titels inzette die in 1735 een hoogtepunt bereik
te.69 Tegen het einde van de jaren veertig vertoont de 
grafiek een dieptepunt.70 Ook in Frankrijk stagneer
de de boekhandel kennelijk, net als in de Republiek en 
Engeland, omstreeks 1750. Voor het vaststellen van de 
titelproductie in Duitsland worden de catalogi met 
het aanbod op de boekenmissen gehanteerd. Deze 
zijn echter verre van volledig zodat de cijfers niet al te 
betrouwbaar zijn. Toch valt daaruit af te leiden dat 
zich een belangrijke groei van het aantal titels voord
eed, in het bijzonder in de tweede helft van de 
eeuw.71 Voor de Republiek zijn geen harde gegevens 
over de vermeerdering van het aantal titels in de acht
tiende eeuw bekend. Men schat dat in de hele eeuw 
tweemaal zoveel titels verschenen als gedurende de 
zeventiende eeuw, maar een nadere aanduiding van 

de periode waarin die groei te onderkennen valt, is op 
dit moment niet te geven.72 

De buitenlandse onderzoekers zien in de toename 
van het aantal uitgebrachte titels het bewijs voor 
de expansie van de boekhandel. Toch is hier enige 
terughoudendheid geboden omdat de hoogte van de 
oplage een onzekere factor is: een verdubbeling van 
de titelproductie met een gelijktijdige halvering van 
de oplage, betekent dat het totale boekenaanbod 
gelijk blijft.73 Bovendien is er nog tweede aspect 
waarmee men bij de inschatting van de betekenis van 
het grotere aanbod aan titels rekening dient te hou
den, namelijk de omvang van de publicaties. Immers 
als er relatief meer kleine publicaties uitkomen, zal 
de omzet van de boekhandel er niet op vooruit gaan. 
Behalve naat deze aspecten van de titelproductie is 
het daarom goed om te kijken naar andere ontwikke
lingen in het boekenbedrijf die kunnen wijzen op 
groei of achteruitgang. 

Voor de Republiek, Engeland en Duitsland is 
tevens een toename van het aantal boekverkopers 

64 Kool, Steven van Esveldt {1714-1776): modern boekverkoper te 

Amsterdam. 

65 Feather, The provincial book trade in eighteenth-century 

England, p. 19. 

66 Raven,Judgingnewwealth,p.32-33. 

67 Furet, F.,'La "Librairie" du royaume de France au 18e siècle'. 

Martin, 'Librairie française en 1777-1778', p.115-118. 

68 Furet, 'La "Librairie" du royaume de France au 18e siècle', 

p.8. 

69 Zie ook Weil, l'interdiction du roman, p.147, voor de sprong 

in de romanproductie in de jaren dertig; en Martin, 'Librairie 

française en 1777-1778', p.117, de grafieken A en B. 

70 Martin, 'Librairie française en 1777-1778', p.117. de grafie

ken A en B. Zie ook: Weil, L'interdiction du roman, p.213-214, voor 

de teruggang in 1747-1749 van het aantal romans dat ver

scheen. 

71 Meyer, 'Buchhandel', p.210-212. Wittmann, Geschichte des 

deutschenBuchhandels,p.130; idem, 'Une révolution de la lecture 

à la fin du xvi i ie siècle?', p.353-

72 Gtuys, Vriesema & De Wolf, 'Dutch national bibliography 

1540-1800: thesTCN',p.iS7. 

73 Hierbij moet worden opgemerkt dat de hoogte van de op

lage om rendabel te zijn toch aan bepaalde minimumgrenzen 

gebonden is. 

74 Zie p.44 voor de Republiek. Voor Engeland: Feather, 'The 

merchants of culture: bookselling in early industrial Eng

land'; Brewer , The pleasures of the imagination, p.i37-i39- Voor 

Duitsland: Wittmann, Geschichte des deutschen Buchhandels, 

p.130-131. 

75 Feather, The provincial book trade in eighteenth-century Eng

land, p.47-50. Xdem.Ahistory of British publishing, p.78. 

76 Tierney, 'Book advertisements in mid-i8th-century news

papers', p.105-107. Zie ook: Cranfield, The development of the pro

vincial newspaper 1700-1760, p.207-211: de groei van het aantal 
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vastgesteld.74 Hierover is al gezegd dat de aanwas 
van het aantal boekverkopers en boekdrukkers niet 
zonder meer expansie van de boekhandel inhoudt, 
omdat het aantal kleine bedrijven relatief kan zijn 
toegenomen. Bij dit gegeven moet menbovendien re
kening houden met de bevolkingstoename waardoor 
het aantal bedrijven in de grafische industrie kan 
groeien zonder dat de vraag naar boeken wezenlijk 
verandert. Bijkomende problemen zijn dat boekvet-
kopers gedeeltelijk in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien door de verkoop van schrijfbehoeften en 
branchevreemde artikelen, terwijl boekdrukkers in 
toenemende mate smoutwerk zoals formulieren, hu
welijks-, kraam- en rouwbrieven produceren. Er zijn 
echter nog andere aanwijzingen dat de boekhandel 
in deze landen zich uitbreidde. 

Snelle bevoorrading van verkooppunten 
en adverteren in de landelijke pers 

Het adverteren in nieuwsbladen met een landelijke 
verspreiding begon in Engeland in hetzelfde decen-

advertenties in het algemeen begint vanaf 1727 en komt vooral 
in de jaren veertig en vijftig tot ontplooiing. Hij constateert 
een gelijktijdige toename van het aantal boekverkopersadver
tenties en van advertenties voor leesbibliotheken (p. 216-217). 
77 Feather, The provincial book trade in eighteenth-century Eng
land, p.47. 
78 Feather, British publishing, p.77-78. 
79 RavenJudgingnev/wealth,p.17. 
80 Feather, The ptovincial book trade in eighteenth-century Eng
land, p.21; 44-53. Ferdinand, 'Local distribution networks in 
18th-century England', p 139. 
81 Harris, 'Periodicals and the book trade', p.70-73. Kranten 
en frequent verschijnende tijdschriften waren in Engeland in 
het algemeen in handen van zo'n acht tot twintig boekverko
pers. 
82 Raven, 'Le commerce de librairie "en gros" à Londres au 
xvme siècle', p.157-158. 
83 Wel wordt veel onderzoek gedaan naar de clandestiene 
boekhandel en de colportage. Zie bijvoorbeeld: Darnton, The 
forbidden bestsellers of pre-revolutionary France, p.22-57; Sauvy, 
'Noël Gille dit La Pistole, "marchand foirain libraire roulant 
par la France"'. Darnton kondigde in 1995 een studie aan over 
uitgeven en boekhandel in het algemeen (ibidem, p.xxi). 
84 Weil, L'interdiction du roman, p.213-214. 
85 Furet, 'La "Librairie" du royaume de France au 18e siècle', 
p.11-12. Weil, L'interdiction du roman, p.7-9; 95-109; 207-215. 
86 Meyer, 'Buchhandel', p.235-240. Ungern-Sternberg, 'Chr. 
M. Wieland und das Verlagswesen seiner Zeit', p.1225-1231. 
Rosenstrauch, Buchhandelsmanufaktur und Aufklärung. Die Refor
men des Buchhändlers und Verleger Ph. E Reich O717-1787J, p.44-45. 
Zie ook: Barbier.'De la République des auteurs à la République 
des libraires: statut de l'auteur, fonctions et pratiques de la 
librairie en Allemagne au xvme siècle', p.439-441. 

nium als in de Republiek (1720-1730) een belangrijke 
rol te spelen in het distributiesysteem.75 

Tierney stelde vast dat boekverkopersadverten
ties in Engeland opgang begonnen te maken in de 
jaren twintig en in periode van 1730 tot 1750 een sterke 
toename vertoonden.76 Feather btacht de snel toe
nemende advertentie-activiteiten van de Londense 
boekverkopers - in wat hij de cruciale jaren dertig 
noemde77 - in verband met de concurrentie die zij 
vanuit Ierland en Schotland op de boekenmarkt in 
het noorden en westen van Engeland ondervonden.78 

In deze periode waren het nog in de eerste plaats de 
Londense uitgevers die adverteerden, in het bijzonder 
de 'commercial booksellers' die voor de populaire 
markt produceerden.79 De Engelse boekverkopers 
bereikten een snelle bevoottading van verkooppunten 
buiten Londen door gebruik te maken van het goed 
georganiseerde en snelwerkende disttibutiesysteem 
voor de verspreiding van kranten en periodieken.so 

Vrijwel alle belangrijke Londense uitgevets hadden 
namelijk - anders dan in de Republiek - intensieve 
bemoeienissen met het uitgeven van kranten, onder 
andere ook om hun producten te promoten.81 In de 
tweede helft van achttiende eeuw verschenen in Lon
den een aantal gespecialiseerde groothandelaats die 
in het bijzondet de snelle distributie van petiodieken 
en nouveauté's naar boekverkopers buiten Londen 
verzorgden.82 

Over de boekdistributie in Frankrijk is eigenlijk 
vrij weinig bekend.83 In het vootgaande kwamen de 
'permissions tacites' reeds ter sprake die het Franse 
uitgevers mogelijk maakten de langdutige censuur-
procedures te omzeilen en sneller met nieuwe publi
caties op de markt te verschijnen. In de tweede helft 
van de eeuw nam het aantal publicaties dat met een 
'permission tacite' verscheen toe.84 Deze vorm van 
toestemming werd heel veel voor nouveauté's gehan
teerd, waaronder de roman een belangrijke plaats 
innam.85 

In de Duitse literatuur wordt het decennium van
af 1760 aangemerkt als het omslagpunt dat het begin 
van de modernisering van de boekhandel markeert. 
Duitse boekhistorici kennen een dootslaggevende 
betekenis toe aan de hervormingen in het Duitse 
boekhandelsverkeer die in deze jaren onder aanvoe
ring van de Leipziger boekverkoper Philipp Erasmus 
Reich totstandkwamen. Voor literatuurhistorici ligt 
de betekenis van deze periode in de opkomst van 
de onafhankelijke schrijver (freie Schriftsteller') die 
zich op een op groei gerichte literaire markt een 
plaats moest zien te veroveren.86 De rol van Reich in 
de Duitse boekhandel is bekend: door zijn toedoen 
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werd vanaf 1765 de invoering van de nettohandel 
gerealiseerd. Dit hield in dat de belangrijkste Duitse 
uitgevers, de Saksische boekverkopers, voortaan 
contante betaling verlangden waardoor de gangbare 
ruilhandel in belangrijke mate werd teruggedrongen. 
In reactie op deze ontwikkeling zou vervolgens de 
rechtstreekse commissiehandel tussen niet-Saksische 
boekverkopers ingang hebben gevonden. Sindsdien 
hebben meerdere onderzoekers gesignaleerd dat er 
voor de periode 1730-1740 belangrijke ontwikkelin
gen op de Duitse boekenmarkt zijn waar te nemen, 
maar een follow-up heeft dat nog niet gekregen.87 

Lehmstedt ontwikkelde in een artikel uit 1996 een 
visie op de ontplooiing in de Duitse boekhandel die 
los staat van Reich en zijn hervormingen. Volgens 
hem traden de belangrijkste veranderingen in de 
boekdistributie in Duitsland op in het bereik van de 
groothandel met het ontstaan van de 'Kommissions
buchhandel'. Vanaf het tweede kwart van de achttien
de eeuw begon het systeem van de commissionnairs 
- vergelijkbaar met de hoofdcorrespondenten in de 
Republiek - in Leipzig vorm te krijgen, om vervolgens 
in de tweede helft van de eeuw verder uitgebouwd te 
worden.88 De concentratie van de handel op de half
jaarlijkse Buchmessen ervoer men langzamerhand 
als een belemmering van het handelsverkeer en het 
was de behoefte van de boekverkopers om het hele 
jaar door te kunnen handelen die resulteerde in 
de nieuwe vorm van de 'Kommissionsbuchhandel'. 
Lehmstedt laat zich er niet over uit of er enig verband 
bestaat tussen de 'Konditionshandel' - de recht
streekse levering met recht van retour van uitgever 
aan débitant - en de vestiging van commissionairs in 
Leipzig.89 Goldfriedrich was echter van mening dat 
deze vorm van rechtstreekse commissiehandel al in 
de eerste helft van de achttiende eeuw opkwam en 
oordeelde op grond van contemporaine bronnen dat 
het 'Konditionsverkehr' reeds omstreeks 1740 zeer 
gebruikelijk moet zij n geweest in de Duitse boekhan
del.90 

Dit zou betekenen dat de gewenste, ongevraagde 
commissiehandel zowel in de Republiek als in Duits
land vanaf het tweede kwart van de achttiende eeuw 
gelijktijdig ingang had gevonden, evenals de ontwik
keling van een systeem van hoofdcorrespondenten of 
commissionairs. De organisatie van de boekhandel 
verschilde in beide landen sterk. De reden die Lehm
stedt aanvoert voor het ontstaan van de commissio
nairs in Duitsland - de behoefte om het gehele jaar 
door te kunnen handelen - kan niet de reden zijn 
geweest voor het ontstaan van de commissiehandel 
en de opkomst van hoofdcorrespondenten in de 

Republiek. Boekverkopers waren hier gewend het 

hele jaar door met elkaar handel te drijven.91 De 

grootste gemene deler voor deze ontwikkeling in bei

de landen moet gezocht worden op de boekenmarkt 

die vroeg om snelle bevoorrading. 

Commissiehandel zoals die zich in Duitsland en 

de Republiek had ontwikkeld, kwam in Engeland en 

Frankrijk nauwelijks voor.9Z Door gebruik te maken 

van de distributiesystemen van de krant vonden En

gelse boekverkopers echter eveneens oplossingen om 

nieuwe publicaties snel en breed te verspreiden. Het 

is moeilijk iets te achterhalen over de organisatie van 

de distributie in Frankrijk.93 Er kwam nog veel ruil-

87 Meyer, 'Buchhandel', p.210-212: over de vastgeroeste over
tuiging onder Duitse boekhistorici dat pas na de vrede van 
Hubertusburg in 1763, de Duitse boekproductie weer het peil 
van vóór 1618 bereikte; een overtuiging waarvoor volgens 
hem elk hard bewijs ontbreekt. Rosenstrauch, Buchhandelsnm-
mtfaktur und Aufildrung.Die Reformen des Buchhändlers und Verleger 
Ph.EReich (1717-1787), p.31-32; 46-48, zegt zelfs dat de boekhan
del in de jaren dertig moderner werd. Zie ook: Bödekcr, 
'"...The invisible commerce of hearts and minds'", p.583-584, 
en de daar aangehaalde literatuur. 

88 Lehmstedt, 'Die Herausbildung des Kommissionsbuch
handels in Deutschland im 18. Jahrhundert', p.476, en n.4; 

483-
89 Lehmstedt, 'Die Herausbildung des Kommissionsbuch
handels in Deutschland im 18. Jahthundert', p.453, n.t. 
90 Goldfriedrich, Geschichte des Deutschen Buchhandels, p.192-
194. Goldfriedrich heeft echter geen bedrijfsarchieven geraad
pleegd. Wittmann, Geschichte des deutschen Buchhandels, p.127-
128, laat zich niet uit over het tijdstip van de opkomst van de 
commissiehandel, maar verwijst wel naar Goldfriedrich die 
als beginpunt van de scheiding uitgeverij-boekhandel, het 
jaartal 1740 noemt. 

91 In Duitsland speelden bovendien de afstanden een veel 
grotere rol. 
92 Feather, The provincial book trade in eighteenth-century Eng
land, p.55: 'Some dealings, especially when a large number of 
books was involved, were on a sale-or-return basis. At times 
this came close to making the bookseller into little more than 
a passive agent fot the publisher.' In de krantenhandel was 
commissiehandel echtet normaal (Ferdinand,'Local distribu
tion networks in 18th-century England', p.137). 

93 Weil, 'Le marchand-libraire en France pendant le second 
quatt du dix-huitième siècle'. Er is in Frankrijk veel aandacht 
voor de clandestiene boekhandel, zie in het bijzonder de pu
blicaties van Darnton. Ook aan colportage en rondtrekkende 
groothandelaats zijn studies gewijd, bijvoorbeeld: Sauvy, 
'Noël Gille dit La Pistole, "marchand foirain libraire roulant 
par la France'". Zieookn.33. 
94 Darnton, The forbidden best-sellers ofpre-revolutionary France, 

P-23; 53-57-
95 De Parijse boekverkopers leverden rechtstreeks of door 
middel van een correspondent aan particulieren elders in 
Frankrijk en maakten geen gebruik van de diensten van andere 
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handel voor en retouren waren niet toegestaan.94 

De Duits-Nederlandse vorm van commissiehandel 

schijnt hier evenmin als in Engeland te zijn voorge

komen.95 

Voor Engeland, Frankrijk en de Republiek kon het 
begin van de groei in de boekhandel in het decennium 
1720 worden gedateerd, een groei die zich voortzette 
in de volgende tien jaar en versnelde in de jaren veer
tig. Voor de beide eerst genoemde landen werd de 
toename van de titelproductie aangevoerd als bewijs 
voor de uitbreiding van de boekhandel. Voor de Re
publiek werd de groei afgeleid uit de toename van 

collega's (Tucoo-Chala, Charles-Joseph Pancoucke et la librairie 
française 1736-1738, p.86). Barbier beschrijft een vorm van com
missiehandel die tegen het einde van de achttiende eeuw 
gebruikelijk werd en die zich beperkte tot grote uitgevers die 
wederzijds optraden als depothouders. Meestal hield dit in 
dat zij elkaar het alleenrecht gaven voor de distributie in een 
bepaalde plaats of regio (Barbier, 'L'économie éditoriale', 
p.562-565). Barbier is van mening dat het systeem ingang 
vond omdat et geen of weinig geld aan te pas hoefde te komen 
(idem, Trois cents ans de librairie et d'imprimerie. Berger-Levrault 
1676-1830, p.298-304). Toch noemt hij een voorbeeld van een 
kleinere boekverkoper die met de boekverkoper Trevault uit 
Straatsburg aan het eind van de achttiende eeuw op commis
siebasis werkte (ibidem, p.301-304). 

96 Btewet, Thepleasures of the imagination, p.480-481, dir wordt 
toegeschreven aan een rechterlijke beslissing uit 1774 waar
mee definitief een einde werd gemaakt aan de eeuwigdurend 
copytights met als gevolg dat het Londense boekverkopers
kartel werd opgebroken. 
97 Belanger, 'Publishers and writets in eighteenth-centuty 
England', p.8. 
98 Zie p.82, 85. Van Eeghen, D£ Amsterdamse boekhandel, dl.5, 
p.54. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Neder
land 1770-1830, p.70-72 en p.213, n.66; Dongelmans, 'Over boe-
kenslijters, boekverkopers en uitgevers in de negentiende 
eeuw*, p.106-107. Voor Engeland: Treadwell, 'London trade 
publishers', p.99-100: een 'publisher' is volgens een woorden
boek uit 1740 'among the Booksellers,... one that has his name 
put at the bottom of pamphlets, news-papers &c. tho' the pro
perty is in another person, to whom he is accountable for the 
sale'. Raven, 'Le commerce de librairie "en gros" à Londres au 
xviiie siècle', p.164-165 signaleert de opkomst van de uitgever 
inde tweede eeuwhelft; Pollard, 'The English market for prin
ted books,' p.34-35, en Pearson, 'The growth of the eighteenth-
century concept of publisher', dateren het begin van de mo
derne betekenis van 'uitgeven' omstreeks 1760. 

99 Darnton, The forbidden bestsellers of prc-revolutionary Frame, 
p.53. Barbier plaatst het ontstaan van de scheiding tussen 
boekhandel en uitgeverij in de halve eeuw van 1780 tot 1830 
(Barbier, 'L'économie éditoriale', p.558). 
100 Belanger, 'Publishers and writers in eighteenth-century 
England', p.6. Brewer, Thepleasures of the imagination, p.132. 

het aantal boekverkopers en het grotere aantal boek
verkopersadvertenties dat in de kranten verscheen. 
Overal vertoonde het midden van de eeuw stagnatie 
die vooral bepaald lijkt te zij n door de algemene eco
nomische terugval. Vanaf ongeveer 1760 manifesteer
de zich groei in Engeland, Frankrijk en Duitsland. 
Afgaand op de ontwikkeling van het aantal boekver
kopers volgde de Republiek wat later, vanaf de late 
jaren zestig. Andere nieuwe ttends op de boeken
markt - wervende advertenties (Engeland), lange 
stoklijsten in publicaties en advertenties die wijzen 
op de activiteit van de distributeurs van nouveauté's 
en ander populair drukwerk (Engeland), de opkomst 
van de ramsj (Engeland; en waarschijnlijk in Duits
land en Frankrijk), de scheiding van de handel in 
nieuwe en oude boeken (Engeland), de uitbreiding 
van her aantal leesbibliotheken en leesgezelschappen 
(Engeland, Duitsland, Frankrijk) - zijn eveneens dui
delijk aantoonbaar in de Republiek. Voor alle vier de 
landen wordt ook gesignaleerd dat zich in de tweede 
helft van de achttiende eeuw de scheiding in ui tgevetij, 
groothandel en debiethandel begint te voltrekken. 
Deze ontwikkeling werd in het geval van Duitsland 
en de Republiek in samenhang gezien met de uitbrei
ding van de commissiehandel, omdat dit de toename 
van het aantal zelfstandige debitanten in de hand 
werkte. Maar dat commissiegoed moet wel worden 
verkocht anders komt er geen brood op de plank. De 
vraag moet dus voldoende groot zijn om alleen van de 
verkoop van boeken (en schrijfbehoeften en dergelij
ke) te kunnen bestaan. Ook daar waar commissiehan
del niet gebruikelijk was, valt dezelfde trend waar te 
nemen.96 In Engeland gebruikte men inde achttiende 
eeuw de term 'publishing' - net als 'uitgeven' in de 
Republiek - voor afleveren, distribueren.97 Zowel in 
de Republiek als in Engeland begon vanaf omstreeks 
1760 de term 'uitgeven' een inhoud te krijgen die de 
moderne betekenis benadert: iemand die boeken 
uitgeeft op zijn kosten en die in het groot verkoopt.98 

De eerste maal dat het begtip uitgever in moderne 
betekenis in Frankrijk voorkwam, was in 1762.99 

Ondanks grote verschillen in de organisatie van 
de boekhandel en in het politieke klimaat zijn de ge
lijktijdigheid en de overeenkomsten in de ontwikke
lingen in de boekhandel in de vier landen frappant. 
De ontplooiing van de boekhandel en uitgeverij in 
Engeland, in het bijzonder de verspreiding buiten 
Londen, wordt toegeschreven aan het vervallen van de 
Licensing Act in de late zeventiende eeuw.100 Daar
mee verdween de censuur vooraf, evenals de beper
king van het aantal drukpersen. Dankzij deze vrij
heid zou vanaf de jaren twintig van de achttiende 
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eeuw de expansie van de boekhandel hebben ingezet. 
Londen, dat tot op dat moment vrijwel een monopo
liepositie inhet boekenbedrijf had ingenomen, kreeg 
langzamerhand concurrentie vanuit de rest van het 
land.1 0 1 Ongetwijfeld heeft het opheffen van de 
Licensing Act de verbreiding van de boekhandel 
bevorderd, maar zonder een grotere vraag op de 
boekenmarkt zou groei achterwege zijn gebleven. 
Merkwaardig is nu dat in de Republiek de boekhan
del terzelfdertijd opbloeide en hier was geen sprake 
van een plotselinge vrijheid van drukpers zoals in 
Engeland. Beide landen kenden een relatief grote 
vrijheid van drukpers door het ontbreken van censuur 
vooraf, maar ook dat kan niet worden aangegrepen 
als een verklaring voor de ontplooiing van de boek
handel in deze landen, want daar waar de drukpers 
wel aan banden was gelegd, zoals Frankrijk, vermeer
derde de boekproductie evenzeer. De ontwikkeling 
in Duitsland is nog onduidelijk, maar er is wel con
sensus over de groei van de boekhandel vanaf 1760.102 

Voor Duitsland, Engeland en Frankrijk zou voor 
de uitbreiding van de boekhandel een verband ge
zocht kunnen worden met de bevolkingstoename. 
Dit is echter niet van toepassing op de Republiek 
want dit was een van de weinige landen waar het aan
tal inwoners gedurende de gehele achttiende eeuw 
vrijwel op hetzelfde peil bleef. Bijna overal elders in 
Europa kwam de groei van de populatie in de periode 
1730-1750 op gang en zette vanaf 1750 in versneld 
tempo door.103 Ondanks het stabiele bevolkingsaan
tal was de boekhandel in de Republiek een van de 
weinige sectoren die in de tweede helft van de acht
tiende eeuw groei vertoonde.104 

De conclusie is onvermijdelijk: de belangrijkste 
oorzaak voor de ontplooiing van de boekenmarkt 
moet gezocht worden in een groeiende vraag. In de 
achttiende eeuw werden er in West-Europa meer boe
ken geproduceerd, omdat er meer werd gekocht en 
gelezen. De beantwoording van de vraag wie dan wel 
die boekenkopers waren en of zich onder hen ook 
nieuwe lezers bevonden - in het bijzonder afkomstig 
uit de brede en smalle burgerij - val t bui ten het kader 
van dit onderzoek. Het is echter wel opmerkelijk dat 
de groeiperioden in de Westeuropese boekhandel 
samenvallen met de opkomst van een aantal nieuwe 
genres op de boekenmarkt die inhoudelijk lezers uit 
juist deze maatschappelijke klassen zullen hebben 
aangesproken. Voor de periode van de eerste groei 
zijn dat de spectatoriale tijdschriften die hun oor
sprong vinden in Engeland omstreeks 1710. Deze 
tijdschriften vonden spoedig elders navolging en 
bleken buitengewoon populair en bleven de hele 

achttiende eeuw in circulatie.105 In de Republiek 
oogstte Justus van Effen veel bijval met zijn oor
spronkelijke werk, de Hollandsche Spectator, die vanaf 
1731 uitkwam.105 In 1719 verscheen Robinson Crusoe 

van de Engelse auteur Daniel Defoe, een moralise
rend maar sterk tot de verbeelding sprekend avontu
renverhaal waarin een gewone burger de hoofdrol 
speelde. Vertalingen van Defoe's succesverhaal ver
schenen weldra in vele Europese landen. Reeds in 
1720 kwamen in Nederland zowel een Franse als een 
Nederlandse vertaling op de markt.107 Gedurende de 
gehele achttiende eeuw werden, behalve herdruk
ken, ook talrijke navolgingen van Defoe's Robin son, de 
zogenaamde 'robinsonades' uitgegeven, die behoren 
tot het gent e van de imaginaire reisverhalen. De ver
nieuwende genres blijven voorlopig uit Engeland 
komen, want nog meer effect op de boekenmarkt had 
de verschijning in 1740 van de eerste zedekundige 
roman, Pamela or virtue rewarded van Samuel Richard
son, die meteen een ongekende bestseller werd.10S In 
deze in briefvorm geschreven liefdesroman was de 
hoofdpersoon een intelligent, aantrekkelijk dienst
meisje. Een bevolkingsgroep die onder het lezend 

101 Het zwaartepunt van het boekenbedrijf bleef echter in 
Londen omdat daar de eigenaars van alle belangrijke kopij
rechten en de groothandelaars gevestigd waren (Bélanger, 
'Publishers and writers in eighteenth-century England', p.5, 
9. Brewer, The pleasures of the imagination, p.132). 
102 Wittmann, Geschichte des deutschen Buchhandels, p.111-113; 
herhaald in: idem,'Une revolution delà lecture à la fin du xvi-
ne siècle?', p.353. 
103 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1S15, p.785; 792-

793-
104 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1S15, p.375; 785-
105 Brewer, The pleasures of the imagination, p.133, en Buijn-
sms.Spectatoriale geschriften, p.14-17. 
106 Buijnsters, 'Spectatoriale geschriften in de Noordelijke 
Nederlanden: 20 augustus 1731: de eerste aflevering van De 
Hollandsche Spectator verschijnr", p.320-321. 
107 De Franse vertaling was van Justus van Effen (P.J. Buijn
sters, Justus van Effen 1684-1/35. Leven en werk. Utrecht, 1991, 
p.168-174). Nederlandse uitgaven: Mateboer 974-977 (zie ook: 
Ton J. Broos, lelie Kingma en Anton Bossers (eds.), Robinson 
Crusoe in the old and new worlds. Den Haag, 199z, p. 21-25 (voor de 
Franse vertaling) en P.41-4S voor de Nederlandstalige uitga
ve). Mateboer 978-980 en 991, voor latere uitgaven. 
108 Watt, The rise of the novel, p.154-160. Zie ovet de achter
gronden van de opkomst van de roman: J. Paul Hunter, Before 
novels. The cultural contexts of eighteenth-century English fiction. 
New York, [enz.], 1990. 
109 Watt, The rise of the novel, p. 154, gaat overigens wel erg ver 
met zijn bewering 'Servant girls, as we have seen, constituted 
a fairly important part of the reading public'. Fergus, 'Provin
cial servants' reading in the late eighteenth century'. Kiesel & 
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publiek een aparte plaats inneemt is het dienstperso
neel.109 In het bijzonder dienstboden vindt men tel
kens weer genoemd als lezeressen. Dit is een aspect 
dat in Nederland tot nu toe nauwelijks aandacht 
heeft gekregen. De heldin in Richardsons roman 
Pamela, bedong bij het aanvaarden van haar betrek
king dat haar 'a little Time for Reading', zou worden 
gegund.110 

De ontwikkelingen in de boekhandel vanaf 1760 
zijn niet zo gemakkelijk in verband te brengen met 
de opkomst van nieuwe literatuurvormen of nieuwe 
literaire genres. Het aanbod in de advertenties laat 
een grote diversiteit zien, waaronder de speciaal op 
vrouwen en kinderen gerichte uitgaven het meest in 
het oog springen. Ook uitdrukkelijk voor minder 
vermogenden bestemde literatuur maakte in deze 
tijd zijn opwachting op de boekenmarkt.111 Op grond 
van deze bevindingen zou prioriteit moeten worden 
gegeven aan het onderzoek naar de ontwikkelingen 
en verschuivingen in de boekproductie om langs die 
weg veranderingen in het kopen en lezen en het 
lezerspubliek op het spoor te komen. 

Münch, 'Der literarische Markt: Genese, Strukturen, Funk
tion', p.154-155. Adam, 'Lesen und Vorlesen am Langenburger 
Hof: zur Lesefähigkeit und zum Buchbesitz der Diener und 
Berater'. 
110 In het spectatoriale tijdschrift De Denker had in 1766 de 
arme dienstbode Betje Leezens zich beklaagd over het vijan
dige gedrag van haar werkgever en haar vrouwelijke en man
nelijke collega's, omdatzij graaglas. De Denker gaf alszijn me
ning dat ook huispersoneel het recht had op 'verkryging van 
nutte kennisse en uitbreiding of beschaaving van haare Ver
standen' door middel van het lezen van boeken (geciteetd 
naar: Buijnsters, Spectatoriale geschrifien, p.89). 
111 Zie Janssens-Knorsch, '"Virtuous hearts and Critical 
Minds". The progressive ideals of an eighteenth-century 
governess, Marie Le Prince de Beaumont (1711-1780)', over De 
Beaumonts Magasin des pauvres. De Nederlandse vertaling 
hiervan verscheen in 1769 bij de Leidse boekverkopers Pierre 
Henri Jacqueau en Jacobus Douzy onder de titel Magazyn der 
Armen, werk-lieden, dienstboden en huis-Iieden. 

112 Wittmann, 'Une révolution de la lecture à la fin du xvme 
siècle?'. 
113 Wittmann, 'Une révolution de la lecture à la fin du xvme 
siècle?', p.364. Wittmann was ongetwijfeld geïnspireerd door 
de visie die Chartier had ontwikkeld over de leesrevolutie in 
Frankrijk. Chartier zocht deze niet zozeer in de uitbreiding 
van het extensieve lezen of een nieuw lezerspubliek, maar in 
de opkomst van een volkomen nieuwe manier van lezen, los 
van elke vorm van afhankelijkheid en ondergeschiktheid 
(Chartier, 'Een leesrevolutie? Afzetmarkten van het boek en 
leesgedrag in Frankrijk in de achttiende eeuw'). 

I725-I750: HET VOORSPEL VAN 
EEN LEESREVOLUTIE IN DE REPUBLIEK? 

Volgens de these van Engelsing zou de leesrevolutie 
zich hebben voltrokken in de tweede helft van de 
achttiende eeuw en vootal een Duitse aangelegen
heid zijn geweest in het kader van de emancipatie van 
de burgerij. Op grond van het onderzoek naar veran
deringen in de boekdistributie in de Republiek en de 
vergelijking met de ontwikkelingen in Engeland en 
Frankrijk blijken er twee perioden te onderscheiden 
die wijzen op veranderingen in de boekconsumptie: 
een eerste groei die zich voltrekt in de jaren 1720-
1748, gevolgd door een tiental jaren van stagnatie en 
een hernieuwde groei die inzet in het decennium van 
1760. Volgens Wittmann lijkt Engeland in een aantal 
opzichten het vertrekpunt te zijn geweest van wat hij 
voorzichtig bestempeld als de Westeuropese leesre
volutie van de achttiende eeuw. Zijn uitgangspunt 
vormen de veranderingen in de wijzen waarop men 
boeken las en hij ontwikkelt een periodisering die 
overeenkomt met die van het onderhavige onder
zoek, in het bijzonder wat betreft de Westeuropese 
context.112 De belangrijkste ontwikkelingen volttek-
ken zich echter volgens hem vooral vanaf ongeveer 
1770. Dan treden fundamentele veranderingen in het 
lezen op die tot resultaat hebben dat omstreeks 1800 
het lezend publiek geëmancipeerd is. Daaronder ver
staat hij dat men niet langer las wat de autotiteiten 
voorschreven, maar dat de lezet zich bij de keuze van 
zijn lectuur liet leiden door eigen behoeften en voor
keuren.113 

In de inleiding van deze studie is de stelling opgewor
pen dat het ondetzoek naar verschillende vormen van 
boekdistributie in de Republiek aanknopingspunten 
kan opleveren voor veranderingen in de leescultuur. 
Het valt niet te ontkennen dat in de loop der tijden 
meer mensen zijn gaan lezen. In de zestiende eeuw 
maakten de vertalingen van de bijbel in de landstaal 
deze voor grote groepen toegankelijk. In de zeven
tiende eeuw werden bijvoorbeeld nieuwe lezers aan
getrokken uit drang naar kennis (reisbeschrijvingen, 
het tijdschrift, de encyclopedie), de behoefte aan 
nieuws (krant) en roddelpraat (mercure), of de hang 
naar amusement en ontspanning (de galante roman, 
toneel). Wat de achttiende eeuw aan nieuwe lectuur-
soorten voortbrengt zijn de typisch verlichte genres 
zoals de spectatoriale tijdschriften, de zedenkundige 
roman en populair wetenschappelijke verhandelin
gen. Voor uitgaven in al die categorieën wordt druk 
geadverteerd, maar daarnaast geeft het onderzoek 
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van de boekverkopersadvertenties aanleiding om te 
benadrukken dat de interesse voor alles wat met 
de religie te maken had nog altijd sterk leefde.114 De 
indruk is dat gedurende de hele periode het zwaarte
punt in het aanbod in de advertenties lag op stichte
lijke werken, zowel van orthodoxe als verlichte sig
natuur. De achttiende eeuw was ook de eeuw van de 
encyclopedieën in de landstaal en de krantentolken. 
In dit verband is de mislukte poging van de Rotter
damse boekverkoper Pieter van der Slaart omstreeks 
1700 om met medewerking van Pieter Rabus te komen 
tot een Nederlandstalige encyclopedie, interessant. 
Na één aflevering van Rabus' Naamboek - dat in zak
formaat verscheen - werd de uitgave gestaakt.115 

Klaarblijkelijk was in 1700 de Nederlandse markt nog 
niet rijp vooreen dergelijke onderneming. Pas 25 jaar 
later komen de eerste grote Nederlandstalige en
cyclopedieën op de markt. Deze zijn merendeels 
samengesteld uit vertalingen van delen uit bekende 
buitenlandse encyclopedieën zoals die van Furetière, 
Moréri, Buddeus en de Dictionnaire van de in Neder
land levende Franse réfugié, Pierre Bayle.116 

De Courantentolken worden wel beschouwd als de 
hulpmiddelen bij uitstek voor zelfontwikkeling. De 
Duitse historicus Raabe heeft het verschijnen van 
deze literatuurvorm in Duitsland in de vroege acht
tiende eeuw aangemerkt als een belangrijke indicatie 
voor het ontstaan van een nieuw, burgerlijk lezerspu
bliek. Het Reales Staats- Zeitungs- und Converstations-

Lexicon verscheen in 1704 bij Johann Friedrich Gle-
ditsch en beleefde meer als dertig herdrukken en 
deze uitgave was de eerste van een stroom van derge
lijke werken.117 Deze krantentolken wijzen mis
schien meer dan welke andere vorm van literatuur 
ook, op het streven naar popularisering van weten
schap en kennis. De eerste Courantentolk in de Repu
bliek werd in 1732 door Dirk Haak en Samuel Lucht-
mans in Leiden onderde tite\ Staats-en koerantentolk, of 
woordenboek der geleerden en ongeleerden, uitgebracht.118 

De rol van de krant bij de uitbreiding van het le
zerspubliek heeft tot nu toe geen aandacht gekregen 
van Nederlandse onderzoekers. Het krantenlezend 
publiek moet aanzienlijk in omvang zijn geweest en 
tot diep in de sociale piramide hebben gereikt. De 
toename van het aantal kranten en de uitbreiding van 
de omvang van de kranten in de tweede helft van de 
jaren zeventig - er verschijnen met steeds grotere 
regelmaat dubbele afleveringen van kranten - zijn 
aanwijzingen van de vergroting van de lezerskring. 
Het hoge bedrag aan recognitiegeld dat bijvoorbeeld 
de Leidse courantier vanaf 1772 tot het einde van de 
achttiende eeuw jaarlijks moest afdragen, wijst er 

niet op dat het publiek van de Leydse Courant afnam. 

De Oprechte Haerlemse Courant had in 1757 een contract 

voor twintig jaar gesloten met het Haarlemse stads

bestuur waarbij het recognitiegeld op 2000 gulden 

per jaar werd gesteld. Toen dit contract eind 1776 

werd verlengd, kon het stadsbestuur een bedrag van 

5000 gulden per jaar vorderen. Ook in Den Haag en 

Rotterdam werd het recognitiegeld verhoogd, het

geen evenmin wijst op zieltogende kranten. 

De onderneming van Pieter van der Slaart en Pieter 

Rabus voor een Nederlandstalige encyclopedie sloeg 

niet aan, maar een van hun andere initiatieven had 

wel succes. In 1692 verscheen de eerste aflevering van 

het tijdschrift De Boekzaal van Europa waarin Rabus 

onder meer recent verschenen boeken in vreemde 

talen besprak. Het doel was om de 'platterts', mensen 

die geen andere taal beheersten dan het Nederlands, 

te informeren over wat er zoal aan nieuws in de we

tenschappelijke en literaire wereld uitkwam.119 Het 

verschijnen van deze periodiek kan gezien worden 

114 Vergelijk ook de resultaten van De Kruif voor haar onder
zoek naar het boekenbezit in Den Haag. De categorie theolo
gische boeken was veruit in de meerderheid in de boedel
inventarissen, maar vertoonde in de loop van de eeuw een licht 
dalende trend (De Kruif, Liefhebben en gewoontelezers,p.106). 

115 Rietbergen, 'Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe', p.13-
14. Deze eerste aflevering verscheen in 1698. Het werk beoogde 
een navolging te zijn van de grote biografische woordenboe
ken die met name in het Frans waren verschenen en was 
bedoeld voor een publiek dat slechts het Nederlands machtig 
was. 

116 A.G. Luïscius, Hef algemeen historisch, geographisch en genea
logisch woordenboek. Den Haag [enz.], 1724-1737. 8 dln. David 
van Hoogstraten, M. Brouwcrius van Nidek en J.L. Schuer, 
Groot, algemeen historisch,geographisch,genealogisch en oordeelkun
dig Woordenboek, behelzende zo het voornaamste, dat vervat is in de 
woordenboeken van Moréri, Bayle, Buddeus enz. als de gehele kerkelij
ke en wereldlijke geschiedenis... Amsterdam [enz.], 1733. 7 dln. 
(Het voorwoord is gedateerd 1725. Zie ook Van Eeghen, De Am
sterdamse boekhandel, dl.3, p.53: de aflevering begon reeds in 
november 1725 blijkens advertenties in de AC van 1,6 en 8 nov. 
1725). Zie over de publicatiegeschiedenis van deze beide ency
clopedieën: Ligtelijn, '"Namen der heren Intekenaren"', 
p.217-219. 

117 Raabe,'Gelehrte"Nachschlagewerke im 18.Jahrhundert in 
Deutschland', p.104-107. 
118 Luchtmans en Brill. Driehonderd jaar uitgevers en drukkers in 
Leiden, 1683-1983, p.55, nr.38. 
119 Rietbergen, 'Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe, p.30-
36, komt tot de conclusie dat de Boekzaal gelezen werd door de 
gegoede middenstand. 
120 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1S15, p.374-375 
en grafiek 8.3. 
m Zie p.28, over de toename van het aantal bedrijven om
streeks 1725. Zie ook de stijgende curve van het boekenaanbod 
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als een poging om nieuwe lezers uit de middenklasse 
aan te trekken. 

Van groei van de boekhandel was omstreeks 1700 
echter nog geen sprake, integendeel het aantal boek-
bedrijven dat al sinds 1670 terugliep, daalde op dat 
moment nog steeds.120 Pas na het midden van de 
jaren twintig geven de groei in de boekhandel en de 
boekproductie aanleiding tot de conclusie dat er 
meer boeken geproduceerd en verkocht werden.121 

Deze bevinding wordt - althans voor wat betreft 
de boekenbezitters in Den Haag - bevestigd door de 
resultaten van De Kruif. Zij stelt dat als er al een lees
revolutie in Den Haag heeft plaatsgevonden, deze 
zich niet in de tweede helft maar in de eerste helft van 
de achttiende eeuw heeft voltrokken.122 

De crisis en het uitblijven van groei rond het mid
den van de eeuw zou nog verder onderzocht moeten 
worden. De gevolgtrekking dat de stagnatie beteken
de dat er minder werd gelezen, mag niet zonder meer 
worden gemaakt. Zoals reeds gezegd, stabiliseerde 

van Nederlandse uitgevers op de Frankfurter en Leipziger 
missen: De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1S15, p.373. 
grafiek 8.3 en p.375. 
122 De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, p.67-68; 107. Het 
proefschrift van De Kruif verscheen op het moment van het 
ter perse bezorgen van dit boek. De resultaten van haar onder
zoek heb ik slechts ten dele in deze slotbeschouwing kunnen 
vetwerken. 
123 DeKcuif, Liefhebbers en gewoontelezers, p.81, noemt deze fac
tor slechts terloops. 
124 Wittmann, Reinhard.'Une révolution de la lecture à la fin 
du xvme siècle?', p.363-364. 
US Kloek, 'Van receptie-esthetica naat leescultuur - en te-
rug?', p.244-245. Bödeker, 'Democratisering van het lezen?', 

p.272-273-
126 Jentsch, Zur Geschichte des Zeitungslesens in Deutschland, 
p.12-13. Graf, Buch- und Lesekultur in der Residenzstad Braun
schweig, p.226-228. Wirtmann, 'Une révolution de la lecture à 
la fin du xvme siècle?*, p.339-340; 350-351. Watt, Theriseofthe 
novel, p.50-51. 
127 'Over het nut en nadeel der Lees-collegien', in: Nieuwe 
Nederlandsche bibliotheek dl.6 (1786), p.404-410; hier p.409. 
128 'Over het nut en nadeel der Lees-Collegien', p.404-410. 
129 'Over het nut en nadeel der Lees-Collegien', p.407: 'Men 
heeft derhalven misschien niet het oogmerk, om slegts weinige 
goede geschriften, en vlijtig te leezen, wanneer men Lees-col
legien oprigt.of zich daarbij voegt; maar men hoopt, op deeze 
wijze, zijnen leeslust onophoudelijk door nieuwe en altijd af
wisselende geschriften te vergenoegen. Lees-collegien nadien 
zij ons tot leezen van veele boeken behulpzaam zijn, leiden 
ons maat al te gemakkei ijk van het opvolgen van dien regel af, 
welke weinig, maar dit weinige dikwijls te leezen, beveelt1. 

130 Kloek, 'Van receptie-esthetica naar leescultuut - en te
rug?', p.244-

het aantal boekbedrijven zich op het niveau van de 
vroege jaren veertig toen zich reeds een belangrijke 
uitbreiding ten opzichte van de eerste decennia van 
de eeuw had voltrokken. In de tweede plaats wijst de 
oprichting van leesgezelschappen en het openen van 
leesbibliotheken, die gedocumenteerd zijn vanaf 
1750, eerder op het tegendeel. De oorzaken van het 
uitblijven van groei zijn nog niet onderzocht. Met 
name het effect van het teruglopen van de expott is 
volkomen onbekend.123 

Vanaf de tweede helft van de jaren zestig manifes
teert zich opnieuw groei die doorzet tot in de late 
jaten tachtig. Het onderzoek naar de boekdistributie 
in de Republiek betrof in hoofdzaak tot de periode 
17Z0-1770. Deze tijdsspanne kan misschien nog het 
best worden aangeduid als het vootspel van de veran
deringen in de leescultuur die zich inde laatste dertig 
jaar van de achttiende eeuw in meerdere landen in 
Europa hebben voorgedaan.124 Vele tekenen in de 
boekhandel wijzen ook voor de Republiek op een toe
name van het lezen, een uitbreiding van het lezetspu-
bliek en een verandering van de plaats van het lezen 
in het culturele leven. In het bijzonder de opmars van 
ontspanningsliteratuur lijkt een goed aanknopings
punt voor nader onderzoek. Het is juist dit type 
lectuur dat men misschien wel het vaakst in verband 
brengt met de veranderingen in de achttiende-eeuw-
se leesgewoonten.125 Het lezen van romans en tijd
schriften zou het ongebreideld en kritiekloos lezen 
van alles wat binnen handbereik komt in de hand 
hebben gewerkt. De kritiek die dit uitlokte, richtte 
zich niet zozeer op het veel lezen als wel op het opper
vlakkig verslinden van boeken en het verslaafde lezen 
van mensen die onder alle omstandigheden een boek 
binnen handbereik moeten hebben.12S Klachten over 
de zogenaamde 'Lees-zugt' vindt men ook terug in de 
Nederlandse contemporaine literatuur.127 In 1786 
onderstreepte een anonieme auteur in de Nieuwe 

Nederlandsche bibliotheek dat leesgezelschappen op 
zich uitstekende instellingen kunnen zijn, mits zij 
goede boeken aanschaffen.128 Maar de schrijver is 
bezorgd omdat de leesgezelschappen het lezen van 
steeds weer andere geschriften in de hand werken 
waardoor de gulden regel om slechts enkele boeken 
steeds weer te lezen en te herlezen niet meer nageleefd 
wordt.129 Deze kritische opmerkingen behoeven 
niet direct een aanwijzing te zijn van de uitbreiding 
van het lezend publiek.130 Maar om deze commenta
ren los te maken moet er toch wel iets aan de hand 
zijn. De werkelijkheid wordt waarschijnlijk het 
dichtst benaderd wanneer men ervan uitgaat dat 
er inderdaad een geringe, maar in sommige groepe-
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ringen toch opmerkelijke uitbreiding van de lectuur 
optrad, die in andere kringen onevenredig scherpe 
afkeuring uitlokte.131 Kloek achtte een sterke ver
meerdering van het lezerspubliek die enkele contem
poraine critici meenden te onderkennen, alleen al 
om wat er bekend is over prijzen en oplagencijfers 
volstrekt onwaarschijnlijk.132 Zijn gevolgtrekking is 
echter wel dat deze protesten wijzen op de bezorgd
heid die er bestond over de veranderingen in de lec-
tuurconsumptie en het leesgedrag.133 

Het Nederlandse leescultuuronderzoek zoals dat 
door Kloek en Mijnhardt is geïnitieerd concentreert 
zich op de late achttiende en de vroege negentiende 
eeuw.134 Hoewel er allerlei aanwijzingen zijn voor de 
modernisering van de boekhandel vonden zij niets 
dat wees op een nieuw lezerspubliek.135 De onder
zoeken van zowel Brouwer als De Kruif naar acht-
tiende-eeuwse boekenkopers en boekenbezitters, 
leverden evenmin bewijzen op voor een Nederlandse 
leesrevolutie in de tweede helft van de achttiende 
eeuw.136 Blijkens de klantenboeken van de Zwolse 
boekverkoper Tijl, vertoonden de kopers in de boek
winkel in 1777-1787 nauwelijks interesse in romans 
en besteedden hun geld aan de aanschaf van lectuur 
uit wat Brouwer noemt het 'ijzeren bestand', dat wil 
zeggen bijbels, psalmen, catechismussen, almanak
ken, elementaire vakliteratuur en publicaties van 
plaatselijk belang.137 De Kruif onderzocht Haagse 
boedelinventarissen op boekenbezit en haar bevin
dingen ten aanzien van de boeken die men bezat, 
komen overeen met die van Brouwer met betrekking 
tot de aanschaf van boeken. Zij analyseerde ook de 
kladklantenboeken van de Haagse boekverkoper Pie-
ter van Cleef met de aankopen van particulieren over 
de periode 1739-1772. Deze bevestigen echter maar 
ten dele hetgeen uit het onderzoek in de boedel
inventarissen naar voren kwam.1 3 8 Van Cleef bleek 
een aantal klanten te hebben die bij hem vrijwel al
leen romans en verhalen aanschaften. Een andere 
groep was blijkens haar aankopen in de boekwinkel, 
overwegend geïnteresseerd in politiek drukwerk. 
Klanten voor het 'ijzeren bestand' ontbraken bij deze 
boekverkoper.139 

Al met al blijkt met behulp van deze bronnen een 
ingrijpende uitbreiding in de tweede helft van de 
achttiende eeuw van de boekenkopers en boekenbe
zitters buiten de kringen van de ontwikkelden, empi
risch niet aantoonbaar. De klantenboeken van boek
verkopers - de 'droombronnen' die Mijnhardt en 
Kloek voor de negentiende eeuw en Brouwer voor de 
achttiende eeuw hebben gebruikt- leveren unieke en 
zeer waardevolle gegevens over individuele boeken

kopers en het koopgedrag in verschillende maat

schappelijke groeperingen, maar hebben ook hun 

beperkingen.140 Zo is er vraag of alle klanten op re

kening kochten of dat er ook contante transacties 

plaatsvonden waardoor het koopgedrag van een deel 

van de klanten buiten beeld blijft. Een tweede moei

lijkheid met de interpretatie van de gegevens die de 

klantenboeken opleveren, is dat deze alleen inzicht 

geven in de clientèle van één boekverkoper. Het klan-

tenboek van de Middelburgse boekverkoper Samuel 

van Benthem wordt door Mijnhardt en Kloek geken

merkt als de administratie van de veruit belangrijkste 

boekverkoper in die stad. Ongetwijfeld terecht, maar 

de vraag blijft of werkelijk geen van de negen andere 

boekverkopers die Middelburg omstreeks 1800 rijk 

was, een omzet van enige betekenis in boeken had. 

Voorzagen deze boekverkopers werkelijk voorname

lijk in hun levensonderhoud met het inbinden van 

131 Kiesel &Münch,'Der literarische Markt: Genese, Struktu
ren, Funktion', p.173-174. Graf, Buch- und Lesekultur in der Resi-
denzstadBraunschwcig,p.2i6-ii8. 
132 Kloek, 'Van reeeptie-esthetica naar leescultuur - en te
rug?', p.244. Zie ook : Wittmann, 'Une révolution de la lecture 
à la fin du xvme siècle?', p.354. Volgens hem werden in de 
laatste 25 jaar van de achttiende eeuw boeken acht tot negen 
maal zo duur. Voor de prijs van een roman kon in Duitsland 
(en in Engeland) een gezin een of twee weken rondkomen. 
Van dergelijke prijsverhogingen is in de Republiek niets te 
bekennen. Vergelijking van het Naamregister van Van Abkoude 
(1743-1756) met de eerste en tweede druk van de naamregis
ters van Arrenberg (1773; 1788) leveren geen enkel bewijs voor 
drastiche prijsverhogingen. 

133 Kloek, 'Van receptie-esthetica naar leescultuur - en te
rug?', p.244. Buijnsters, 'Nederlandse leesgezelschappen uit 
de 18e eeuw', p.197, n.12. 
134 Kloek, 'De modernisering van het boekbedrijf: 1 januari 
1790: A.B. Saakes start de Lijst van nieuw uitgekomen boeken'. 
Kloek & Mijnhardt, 'The ability to select'. 
135 Kloek & Mijnhatdt, 'The eighteenth-century revolution 
in reading: a myth?'. Kloek & Mijnhardt.'The ability to select', 
p.56-58; idem, 'Lezersrevolutie of literaire socialisatie', p.zi4-
136 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, p.292-294. De 
Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers,p.66-68. 
137 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, p.303. 
138 De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, p.36-41; 119-120. De 
auteur wijt dit onder andere aan het bijzondere karakter van 
de zaak van Van Cleef die was gespecialiseerd in Duitstalige 
lectuur (p.40). 
139 Voor de verschillende resultaten die deze twee bronnen 
- boedelinventarissen en klantenboeken - opleveren zie: De 
Kmif.Liefhebbers en gewoontelezers, p.119-121. 
140 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie', p.46-48, waar hij 
ook ingaat op de beperkingen van deze 'droombronnen'. Voor 
Den Haag bleek het niet mogelijk de klanten in de kladklan
tenboeken van Van Cleef voldoende te identificeren om tot 
een representatieve reconstructie van de aanschaf van lectuur 



1/25-1750.' het voorspel van een leesrevolutie in de Republiek? 309 

boeken, de verkoop van kantoorartikelen en wat dies 
meer zij, zoals deze onderzoekers stellen?141 Brou
wers bron voor de achttiende eeuw - het klantenboek 
van de Zwolse boekverkoper Martinus Tijl - behoorde 
toe aan een boekverkoper die zeker niet de belang
rijkste boekhandel in de stad bezat. Toch was voor 
deze middelmatige boekverkoper de verkoop van 
boeken in de door Brouwer onderzochte jaren (1777-
1787) de voornaamste bron van inkomsten.142 

Tenslotte rest nog de vraag of men op grond van 
de kopers en het koopgedrag in deze klantenboek 
meer algemeen geldende conclusies voor de lezers en 
de boekconsumptie in de Republiek mag trekken. 
Het 'in de provincie' in de titel van Brouwers boek 
maakt al op voorhand duidelijk dat hij niet van plan 
is zij n uitkomsten te extrapoleren naar de hele Repu
bliek. Zolang niets bekend is over het koopgedrag in 
de stedelijke centra in Holland geven de resultaten 

van Haagse boekenkopers te komen (De Kruif, liefhebbers en 
gewoontelezers, p.40). 
141 Kloek &Mijnhardt,'"In andermans boeken is het duister 
lezen"' p.16; idem, Leescultuur in Middelburg aan het begin van de 
negentiende eeuw, p.49-54. 
142 Brouwer, Leun en schrijven in de provincie, p.68-70. 
143 Een logische stap zou nu zijn om vergelijkingsmateriaal 
aan te dragen door het klantenboek van een boekverkoper uit 
een grote Hollandse stad te analyseren.Zo'n klantenboek is er 
van de Leidse firma Luchtmans. Maar het probleem hierbij is 
dat de firma Luchtmans van weer een ander gehalte is dan Van 
Benthem en helemaal van Tijl. Luchtmans was - in tegenstel
ling tot Van Benthem - een belangrijke uirgever van dure, 
wetenschappelijke werken, een groorhandelaar van formaat 
mer vele narionale en internationale contacten en een zeer 
belangrijk antiquaar. Zie Smilde, 'Lezers bij Luchtmans', p. 
150-154, voor de vergelijking van Luchtmans met Van Benthem 
in de periode van 1801 tot 181z. 

144 Kloek & Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin 
van de negentiende eeuw, p. 90-91. 
145 Hier zij gememoreerd dar deze belastingalleen in de pro
vincie Holland werd doorgevoerd. Voor zestien steden zijn de 
kohieren bewaard gebleven (De Vries & Van der Woude, Neder
land 1500-1815, p.651-653). Zie over het verband tussen beroeps
groepen en sociale status ook: Diederiks, 'Beroepsstructuur 
en sociale stratificatie in Leiden in het midden van de acht
tiende eeuw'. 
146 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, p.650. In 
1742 werden bijvoorbeeld in Leiden 1899 personen aangeslagen 
voor de personele quotisarie. Ongeveer driekwart daarvan, 
1413 gezinshoofden, behoorde tot de brede burgerij (H.J.H. 
Mooren, De personele quotisatie van 1742, p.[2] GAL typoscript). 
147 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, p.649. 
148 Kloek & Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg in de negen
tiendeeeuw, p.89-91. 
149 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, p.652-653, 
hanteren een verondersteld stedelijk gemiddelde van 3,86 
personen per huishouding, dat is inclusief inwonend perso-

van de Middelburgse en Zwolse onderzoeken niet 
meer dan een beeld van het koopgedrag van een deel 
van de bevolking in deze twee steden.143 Een beeld 
dat onvolledig is, omdat er nauwelijks iets bekend is 
van de overige boekverkopers en hun marktpositie. 

Het klantenbestand van Van Benthem laat zien 
dat de regelmatige boekenkopers uit de top van de 
stedelijke samenleving kwamen.144 Weliswaar treft 
men ook kopers ui t de lagere sociale klassen, maar dat 
waren er slechts enkelen. Bij de beslissing of iemand 
behoort tot een lagere sociale klasse wordt vaak in de 
eerste plaats gekeken naar het beroep. Het is echter 
zaak om daarbij de nodige voorzichtigheid te be
trachten. Bekijkt men de zestien overgeleverde belas-
tingkohiers voor de Hollandse steden uit 1742, dan 
blijken bijvoorbeeld herbergiers, branders, bakkers, 
winkeliers en gezinshoofden met gespecialiseerde 
beroepen zoals zilversmeden en kousen- en pruiken
makers, te behoren tot de ongeveer twintig procent 
van de huishoudens die tot het betalen van deze 
belasting verplicht was.145 Als er al sprake is van een 
nieuw lezerspubliek zal dit op economische gronden 
in eerste instantie gezocht moeten worden onder de 
brede burgerij, dat wil zeggen in de groep met een 
niet direct riant maar wel comfortabel inkomen van 
600 tot 1000 gulden. Ongeveer twaalf tot veertien 
procent van de gezinshoofden inde Hollandse steden 
werd in deze belastingklassen aangeslagen.146 On
middellijk onder de brede burgerij bevond zich de 
smalle burgerij met een inkomen van tussen de 350 
tot 600 gulden per jaar die niet voor de belasting in 
aanmerking kwam.1 4 7 Deze categorie omvarre onge
veer 35 procent van alle huishoudens. Een grote 
groep families in deze inkomensgroep, ruwweg 25 
procent van het totale aantal huishoudens, beschikte 
over een inkomen van tussen de 350 en 500 gulden 
per jaar. Gezinnen in deze groep waren zeer gevoelig 
voor elke tegenslag die inkomstenderving betekende. 
Voor boekenaanschaf was hier weinig geld beschik
baar. Iets beter was het gesteld met dat deel van de 
smalle burgerij dat over 500 tot 600 gulden per jaar 
beschikte, ongeveer tien procent van alle huishou
dens. Al met al was het aantal mensen dat financieel 
in staat was tot de geregelde aankoop van boeken nog 
zeer beperkt.148 De bevolking in de Republiek in de 
achttiende eeuw wordt geschat op 1,9 tot 2 miljoen 
personen. Stelt men de gemiddelde grootte van een 
huishouden op vier personen dan komt men op 
250.000 huishoudens, waarvan minstens de helft 
niet beschikte over middelen voor de regelmatige 
aanschaf van boeken.149 Voor de hele Republiek moet 
de aanwas van het aantal boekenkopers (niet lezers) 
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dus komen uit maximaal 125.000 huishoudens. Be
denkt men tevens dat lang niet iedereen die boeken 
zou kunnen kopen ook interesse in lezen heeft, dan 
gaat om nog kleinere aantallen. Zelfs heden ten dage 
behoort slechts ongeveer 25 procent van de volwassen 
bevolking in Nederland tot de frequente lezers, 22 
procent leest regelmatig, 34 procent grijpt slechts 
af en toe naar een boek en 16 procent leest nooit boe
ken.1 5 0 Bij de verbreiding van het lezen onder de 
bevolking moet het gezien de hier genoemde percen
tages van de bevolkingsgroepen die financieel tot 
regelmatige aanschaf van lectuur in staat zijn, eerder 
om enige duizenden dan om tienduizenden perso
nen gaan. Het is weinig reëel om een spectaculair 
groeiend publiek van boekenkopers te verwachten. 
Anders geformuleerd: de norm voor wat als een spec
taculaire groei kan worden beschouwd, moet afge
stemd zijn op deze sociaal-economische realiteit. 

Bij de huidige stand van onderzoek ligt een op
lossing voor het dilemma van veranderingen in de 
productie en distributie van lectuur die niet door ont
wikkelingen in de consumptie gestaafd worden, nog 
niet in het verschiet. De onderzoeken van Brouwer en 
De Kruif wijzen uit dat de boeken die men aanschafte 
- zeker bij een beperkt boekenbezit - vooral functio
neel waren, boeken met een 'blijvende' waarde zoals 
stichtelijke werken, vakboeken, gebruiksboeken, 
waaronder almanakken, en uitgaven van plaatselijk 
belang. 

Wat gebeurde er met al die romans, reisverhalen, 
historische werken, mengelwerken, tijdschriften, en 
noem maar op, die maar mondjesmaat in de klanten-
boeken of de boedels terug te vinden zijn? Werken in 
deze genres worden in het bijzonder aangemerkt als 
aanwijzingen voor een groeiende belangstelling bij 
een breder publiek voor het regelmatig en gevarieerd 
lezen. Voor publicaties in deze categorieën werd vaak 
en soms zeer uitvoerig, dus duur, geadverteerd. In 
het vroeg negentiende-eeuwse Middelburg bleek Van 
Benthem echter in deze genres weinig te verkopen aan 
particulieren. Zijn klanten legden - evenals die van 
Tijl in Zwolle enige decennia eerder - een duidelijke 
voorkeur voor stichtelijke werken aan de dag.151 

Daarentegen betrof driekwart van de bestedingen 
van de leesgezelschappen bij Van Benthem juist wer
ken in deze genres.152 Ook de aankopen van het Leidse 
leesgezelschap Miscens utile duld in Leiden verraden, 
blijkens de klantenboeken van Luchtmans, een voor
keur voor bellettrie. Welke mentaliteit bestond er ten 
aanzien van het kopen en het bezitten van boeken bij 
mensen buiten de kringen van de ontwikkelden en 
bovengemiddeld gegoeden? Behield iedereen de boe

ken die hij had gekocht tot het eind van zijn leven 
of werden deze door de minder draagkrachtigen na 
kortere of langere tijd verkocht aan de tweedehands 
boekhandel? Het grote aantal publieke veilingen waar 
niet alleen privébibliotheken maar ook vele partijen 
en partijtjes boeken van particulieren en tweede
hands voorraden van boekverkopers verhandeld wer
den, vormt een indicatie dat boeken regelmatig weer 
te gelde werden gemaakt. Wat was de betekenis van 
het circuit van het lezen zonder kopen? In de catalogi 
van leesbibliotheken zijn de genoemde genres juist 
sterk vertegenwoordigd. En ook in een van de zeldza
me vroege catalogi van een leesgezelschap bleken 
titels op de genoemde gebieden te circuleren. 

De leescultuur vormde niet het object van dit 
onderzoek en het was niet de bedoeling om via de 
invalshoek van een aantal veranderingen in de boek-
distributie voor eens en altijd aan te tonen of er in de 
tweede helft van achttiende eeuw wel of niet een lees-
revolutie heeft plaats gevonden in de Republiek. Het 
onderzoek naar de ontwikkelingen in de boekdistri-
butie heeft uitgewezen dat zich reeds vanaf het tweede 
kwart van de achttiende eeuw belangrijke kwantita
tieve en inhoudelijke veranderingen op de boeken
markt voordeden.153 De Kruif heeft aangetoond dat 
- althans in Den Haag - in die zelfde periode sprake 
was van een toename van boekenbezit. Of dit het 
voorspel was van ingrijpende veranderingen in het 
leesgedrag die zich in de tweede eeuwhelft hebben 
doorgezet, zal toekomstig onderzoek moeten uitwij
zen. De ontwikkelingen in de boekdistributie - orga
nisatie op nationaal niveau middels boekhandelsvei
lingen, rationalisatie van de distributie, speciaal voor 
de snelle verspreiding van nouveauté's, de toenemen
de reclame, de bloeiende handel in antiquarische, 
tweedehandse en afgeprijsde boeken en de opkomst 
van instellingen voor het lezen zonder kopen - geven 
in elk geval goede gronden om dit onderzoek verder 
ter hand te nemen. 

neel. Op het platteland ligr dat gemiddelde iets hoger. 
150 Tom Herpers, Joan Hemels en Hans Prins (red.), Gids voor 
de informatiesector 1993. Cijfers & trends. D e n Haag , 1993, p.124). 

De hier genoemde percentages gelden voor 1992 en betreffen 
uitsluitend het lezen van boeken. 
151 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, p.191. 
152 Kloek & Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin 
van denegen tiende eeuw, p.62-63. 
153 Zie ook: Siegfried J. Schmidt, Die Selbstorganisation des So
zialsystems Literatur im 18. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 
1989, p.335-359; hier: p.337, waar hij spreekt van een kwantita
tief signficante toename van het lezerspubliek, ondanks de 
beperkingen door het nog bestaande analfabetisme, en on
danks de sociale hindernissen die het lezen in de weg staan. 


