
Van Allerlei Slag 

De lotgevallen van een typisch Utrechts leesgezelschap 

J. A.F. Janzen 

Wanneer bij „Oud-Utrecht" de belangstelling voor wat verband houdt met 
het verleden van Stad en Sticht breed genoeg is om - in bepaalde gevallen -
zich ook uit te strekken tot de zogeheten „petite histoire", zelfs als die niet 
verder teruggaat dan tot de laatste honderd jaar, lijkt een terugblik op de 
geschiedenis van een der indertijd meest gewilde leesgezelschappen hier ter 
plaatse niet ongerechtvaardigd. 
Het betreft het anno 1886 opgerichte leesgezelschap „Van Allerlei Slag", 
dat na een bestaan van zesentachtig jaar weliswaar noodgedwongen tot 
opheffing moest besluiten, maar waar eens - in zijn gelukkigste dagen - meer
dere toenmaals welbekende of zelfs prominente ingezetenen dezer gemeente 
als leden toe behoorden. Hun culturele interessen, o.a. zich weerspiegelend in 
de keuze van een rijk gevarieerde lectuur, bepaalde (in elk geval tot ver in 
de „dertiger" jaren) het karakter van „Van Allerlei Slag" als „vereniging 
van leeslustigen". 
Helaas schijnt in de tegenwoordige - sedert die „dertiger" jaren sterk veran
derde, en nog steeds veranderende - samenleving een instituut als „leesge
zelschap" van lieverlede tot verdwijning gedoemd; tenminste, daar ziet het 
naar uit, ondanks het feit, dat er „tijdschriften-centrales" zijn, die via gere
gelde leesportefeuille-wissselingen Nederlandse plus soms ook uitheemse tijd
schriften onder de daarop ingeschrevenen laten circuleren. Edoch, die in
geschrevenen in hun totaliteit als leesgezelschap te betitelen, lijkt (ook al leest 
elk bij toerbeurt hetzelfde) niettemin, wegens het ontbreken van onderling 
contact, minder juist. Immers, het is toch ook niet gebruikelijk om diegenen 
die op een bepaald tijdstip zich toevalligerwijs in dezelfde trein bevinden, 
of in hetzelfde vliegtuig, een „reisgezelschap" te noemen. Daarentegen bezat 
„Van Allerlei Slag" alle duidelijke eigenschappen, kenmerkend voor het 
echte leesgezelschap als een op historie en traditie teruggaande instelling, 
met een eigen, in gemeenschappelijk overleg tussen de leden en het door hen 
gekozen bestuur vastgesteld reglement waarin de rechten en de plichten van 
alle aangeslotenen, de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, de 
jaarlijkse ledenvergaderingen, enz. enz. verankerd lagen; kortom, alles wat 
aan het wezen van een vereniging eigen pleegt te zijn. 

Dat aan het ontstaan van „het leesgezelschap" een vrij langdurige ontwikke
ling is voorafgegaan mag, althans met betrekking tot deszelfs voornaam
ste aspecten, veilig worden aangenomen. In zekere zin zijn die al tot de 
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Grieks-Romeinse Oudheid terug te voeren, zij het aanvankelijk eerder als 
vóórlees-gezelschappen, maar naderhand ook als vriendenkringen, waarbinnen 
ieder op zijn beurt een handschrift (bijv. van de Ilias en de Odyssee van 
Homerus, de Aeneïs van Vergilius, of andere vermaarde werken) te lezen 
kreeg, dan wel kon horen voorlezen. Bovendien waren er op vrijwel iedere 
markt van enige betekenis altijd wel lieden te vinden, die tegen behoorlijke 
betaling in tamelijk korte tijd en in goed leesbaar schrift alle manuscripten 
die hun werden aangeboden nauwkeurig copieerden, desgewenst in meerdere 
exemplaren. Binnen veel middeleeuwse kloosters werd deze goede gewoonte 
voortgezet, meestal als „liefdewerk" (soms misschien ook als „strafwerk"). 
Van de hierboven genoemde begin-faze der „voorleesgezelschappen" (dat 
„voor" eventueel ook op te vatten in de geest van voor-historisch) zijn in de 
litteratuur enige voorbeeld bekend: zo bijv. in het Oudtestamentische boek 
Esther, de aanhef van hoofdstuk VI, waarin de slapeloze koning Ahasvérus 
oftewel Xerxes zich bij nacht uit het Boek der Gedachtenissen laat voor
lezen, weijtce uienst uem muertiju uoor ue JOOU Mordecnai is bewezen, zonucr 
dat deze ooit daarvoor was beloond . . . En een zinspeling op het kleinst 
mogelijke, want slechts uit twee personen bestaande „leesgezelschap" vindt 
men in de vijfde zang van Dante's „Inferno", waar de dichter een ontmoeting 
heeft met de rampzalige, schone Francesca da Rimini, die samen met Paolo 
Malatesta, edelaardige halfbroer van haar wrede echtgenoot Gianciotto, 
het verhaal las van de liefde tussen Lancelot en de gemalin van koning 
Arthur. Op het ogenblik, dat het relaas van de kus, die Lancelot en de 
koningin wisselden de twee lezenden ertoe bracht hetzelfde te doen als die 
beide gelieven, verscheen plotseling Francesca's gemaal die met een zwaard
stoot Francesca en Paola ombracht. „Die dag" (zo besluit Francesca's ziel 
in het Inferno) „was van geen verder lezen sprake" . . . 

Maar om nu dan - eindelijk! - tot „Van Allerlei Slag" terug te keren: of de 
oprichters, die bij de stichting van dit gezelschap voor de eerste maal in ver
gadering bijeenkwamen op donderdag 2 december 1886, zich ervan bewust 
waren, dat omstreeks een eeuw voordien, juist in Utrecht - toenmaals de stad 
van druk exercerende „Bataafsche Vrijkorpsen", van democraten en gevierde 
patriotten als Jacobus Bellamy en Quint Ondaatje - het leesgezelschap - en 
sociëteitswezen welig bloeiden, valt te betwijfelen; de notulen maken er al
thans geen melding van. Begrijpelijk, wijl oprichters doorgaans meer aan
dacht plegen te besteden aan hetgeen zij van de toekomst hopen en verwach
ten dan aan een omzien naar het weleer. De vraag of men, afgaande op de 
zojuist vermelde bijzonderheden uit de Patriottentijd, Utrecht mag beschou
wen als „bakermat" van het leesgezelschapswezen zoals dit zich naderhand 
heeft doen kennen, kan, ondanks de verleidelijkheid van die hypothese, wel
licht toch beter onbeantwoord blijven. 
Iets anders is het, dat er toch wel in een vroegere periode, nl. vijfenveer
tig jaar voor de geboorte van „Van Allerlei Slag", een soort prototype hier
van het licht zag, te weten het te Koog aan de Zaan gestichte leesgezelschap 
„Tot Nut en Uitspanning", welks „wet" (reglement) besluit met de woor
den: „Aldus vastgesteld, en ten blijke van goedkeuring door de gezamenlijke 
leden geteekend, te Koog aan de Zaan, den een en dertigsten December 1800 
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een en veertig." 
Gezien sommige punten van overeenkomst tussen deze „wet" en het jongere 
Utrechtse reglement van „Van Allerlei Slag" lijkt het aannemelijk, dat het 
eerste het andere tot voorbeeld gediend heeft, al is het natuurlijk ook 
denkbaar, dat beide tot een nog ouder, algemeen gangbaar model te herlei
den zijn. Hoe dan ook, nu het zo is, dat een gedrukt exemplaar van die 
„Koogse wet" en een dito van de statuten van het Utrechtse consortium als 
inleiding prijken in het cahier, inhoudende de met de hand geschreven notu
len der eerste 26 jaarvergaderingen van V.A.S. kan wie het leest (uit een toet
sing van de oudere Koogse tarieven aan de jongere Utrechtse) afleiden 
dat er tussen 1841 en 1886 wel enige kostenstijgingen zijn opgetreden. 
Zo verordende bijv. de Koogse Wet als boete voor de „op de vergadering, door 
den secretaris uitgeschreven, te laat verschijnende, tien cents" (art. tO, 10de 
lid), terwijl in art. 17 van het reglement van „Van Allerlei Slag" o.a. te 
lezen staat: „Hij die een kwartier na het vastgestelde uur ter aigemeene 
vergadering niet tegenwoordig is, betaalt eene boete van ƒ 0,50". Datzelfde 
art. 17 straft „nalatigheid" (d.i. wegblijven zonder voorafgaand bericht van 
verhindering) met „eene boete van ƒ 1,—" (het Koogse art. 10 legde het de 
vergadering in het geheel niet bijwonende lid een boete van zestig cents op.) 
met dien verstande dat daaraan is toegevoegd: „echter met uitzondering der 
vrouwen die daarvan zijn vrijgesteld". 

Verder was wie toetrad tot het Koogse leesgezelschap „eene gulden entré-
geld" verschuldigd. Vergelijk daarmee art. 2 van het reglement van „Van Al
lerlei Slag'", dat de entree op f 2,— stelt; welk bedrag voor de aspirantleden 
in het Utrecht van 1886 (alsook in volgende jaren) kennelijk geen bezwaar 

133 



opleverde (evenmin als de jaar-contributie van ƒ 10,—) om al spoedig in 
steeds groteren getale toetreding aan te vragen. 
Volledigheidshalve mag hier het lijstje met de namen van de zestien die het 
initiatief namen tot de oprichting van het leesgezelschap „Van Allerlei Slag" 
niet onvermeld blijven. 
Het waren de heren: 

H. Coopmans H. D. J. Ouwersloot 
J. T. H. C. van Ebbenhorst Tengbergen C. W. Vermeys 
W. J. Steinbuch T. J. Meyer 
J. Le Cosquino de Bussy J. C. A. Drabbe 
J. J. Kerbert J. Woltersom 
J. Boomsma L. E. A. Liebert 
W. B. S. Reede D. J. Bekaar 
H. C. v. d. Broek Anton Begeer 

De start van „Van Allerlei Slag" vond plaats op de al eerder genoemde 
stichtingsvergadering van 2 december 1886 onder voorzitterschap van de 
heer H. Coopmans, directeur; de functie van secretaris werd bekleed door 
de heer J. T. H. C. van Ebbenhorst Tengbergen; die van penningmeester 
door de heer J. Le Cosquino de Bussy. Was bij die gelegenheid de opkomst 
slechts zéér matig (zestien aanwezigen tegenover vierentwintig niet ter verga
dering verschenen genodigden): de in de volgende jaren zich manifesterende 
aanwas van het ledental, hoe geleidelijk die zich ook voltrok, groeide met
tertijd de initiatiefnemers totaal boven het hoofd. Een succes alzo, dat tot ver
bazing van de meest optimistisch gestemden onder hen, zelfs de stoutste 
verwachtingen zou overtreffen! 
Naderhand, bij de viering van het zilveren jubileum van „Van Allerlei Slag" 
- in december 1911 - zou als feestredenaar notaris P. A. Lens, op dat tijd
stip (al ruim twaalf jaar) voorzitter, terugblikkend op dat prille, veel
belovende begin, memoreren, hoe tot dit leesgezelschap heren zich verenig
den, „wier ernstig doel het was hun kennis te verrijken, hun smaak te verfij
nen, het edele genot te smaken dat litteratuur en kunst bieden kunnen, en op 
de hoogte te blijven van wat op allerlei gebied de geesten beweegt en waarvan 
ieder, die met zijn tijd wil meeleven, kennis behoort te nemen." 
Uit dezelfde oratie nog een klein citaat over de oprichters: „Die heeren wa
ren niet zoo exclusief dat zij dames uit hun gezelschap weerden. Integendeel, 
zij stelden zich op het hoogere standpunt, dat de vrouw, wat geestelijke be
gaafdheid betreft, minstens de evenknie van den man kan zijn en zoo werden 
ook dames leden van het gezelschap". 

Die uitspraak uit 1911 - ruim zes decennia vóór het tot „Jaar van de Vrouw" 
geproclameerde 1975 - klinkt zeer progressief, maar . . . wat wordt iets ver
derop in deze redevoering onthuld? De bepaling, dat de dames-leden „vrij
gesteld" waren van de verplichting tot bijwonen van de jaarlijkse algemene 
vergaderingen bracht van het eerste begin af met zich mee, dat zij daartoe 
niet uitgenodigd werden. Ook voor de jubileumvergadering van december 
1911 werden zij niet geïnviteerd. Wie gemeend mocht hebben, dat in dit 
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speciale geval - de viering van het „zilver" - een uitzondering op de regel 
gemaakt had behoren te worden, kon de voorzitter horen verklaren, „dat deze 
zaak een punt van zeer ernstige overweging in den boezem van het Bestuur" 
had uitgemaakt. . . „maar dat het Bestuur tenslotte gemeend heeft aan den 
drang van zijn hart het zwijgen te moeten opleggen om twee zwaarwichtige 
redenen."' En ziehier dan wat zo important wordt geacht, dat daarvoor de 
drang des harten zwichten moet: 
„Ie. Omdat eene dame door haar verschijnen" (bedoeld wordt: op de 
feestvergadering) „den schijn op zich zou kunnen laden, dat zij reeds 25 
jaar lang lid van het leesgezelschap geweest was, wat natuurlijk allerlei ver
keerde veronderstellingen omtrent haren waren, maar gelukkig niet met 
zekerheid bekenden leeftijd zou kunnen doen ontstaan; 2e. omdat de heeren 
verstoken zouden zijn van het genot van rooken, wat bij velen aan de feeste
lijke stemming belangrijken afbreuk zou doen". (Kan men om het eerste, 
nogal vèr-gezochte argument alleen maar glimlachen, het tweede geeft als eer
lijke bekentenis de ware reden aan, waarom het uitsluitend uit heren bestaande 
bestuur van de - kennelijk niet al te sterke - drang des harten „het zwijgen 
meende te moeten opleggen"). 
Over de naam van het leesgezelschap „Van Allerlei Slag" wordt voorts op
gemerkt, dat die niet sloeg op de personen der leden, doch op de lectuur, die 
hun regelmatig wordt verschaft. Voor de verstrekking daarvan werd inge
schakeld de firma J. L. Beijers (ten tijde van de oprichting van het gezelschap 
nog gevestigd aan de Neude, G 56) en zo is het tot het einde toe gebleven. 
Dan, om nog eenmaal tot de beginperiode terug te keren: reeds kort na de 
oprichting telde „Van Allerlei Slag" veertig leden, onderverdeeld in vier se
ries van tien. Twee jaar later, in 1888, toen uitbreiding van het ledental tot 
zestig een nieuwe roulatie-regeling nodig maakte, werd besloten tot in
stelling van een 5de, z.g. hulpserie, omvattende 20 personen. 
De inkomsten, gevormd door a. de contributie (voor ieder lid destijds -
en nog heel lang - 10 gulden per jaar); b. de entree-gelden (ƒ 2,— per per
soon), slechts éénmaal, bij het ingaan van het lidmaatschap gevorderd; 
c. de boetes (ƒ 1,— bij verzuim van een vergadering zonder voorafgaand 
bericht van verhindering); d. de opbrengsten van de op elke jaarvergadering 
gehouden verkoop van gelezen boekwerken en tijdschriften, met als minimum 
de verplichte besteding, c.q. storting van ƒ 0,50 - deze inkomsten stelden 
het bestuur in staat om niet slechts in ruim voldoende hoeveelheid de aan
schaf te bekostigen van boekwerken van kwaliteit en een brede selectie van 
tijdschriften, maar ook om de door de fa. Beijers verrichte taken, zoals de 
geregelde verzorging van de door haar geleverde portefeuilles, het kaften 
en etiketteren van elk van de talrijke tijdschriften, zomede de door de rond
brengende bode gedane diensten en eventuele andere bijkomende uitgaven 
te financieren. 

De keuze van de lectuur placht op iedere jaarvergadering te geschieden in 
onderling overleg tussen het bestuur en de leden. Wel kon het soms ge
beuren, dat de penningmeester, wanneer een lid een nogal prijzig tijdschrift 
in de portefeuille van het gezelschap wenste te zien opgenomen, een waar
schuwend of ontradend woord liet horen, of anders, wanneer het bleek, dat 
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de „dure wens" door meerdere leden werd bepleit, een schikking voorsloeg in 
de vorm van afschaffing van een minder nadrukkelijk begeerde periodiek. 
Steeds en tot het laatst toe met succes, werd gestreefd naar het vermijden van 
een nadelig saldo. 
Wie weten wil naar welke tijdschriften de interesse van de leden van „Van 
Allerlei Slag" in het stichtingsjaar uitging kan zulks vernemen uit de hier
na volgende opsomming, geciteerd uit de notulen van de eerste algemene 
vergadering d.d. 2 december 1886. Dat waren: De Gids, Tijdspiegel, Eigen 
Haard, De Lantaarn, Natuur, Nederland, Wetenschappelijke Bladen, De 
Spectator, Vragen des Tijds, Mannen van Beteekenis, The Graphic, Harper's 
Magazine, Century's Magazine, Punch, Ueber Land und Meer, Fliegende 
Blätter, Illustrirte Zeitung, Schorer's Familienblatt, Gartenlaube, Deutsche 
Rundschau, Vom Fels zum Meer, Revue des Deux Mondes, L'Illustration, 
Paris Illustrée en Magazin Pittoresque. Dit laatste wordt, evenals Century's 
Magazine en Punch, reeds één jaar later opgezegd; in plaats daarvan be
sluit men dan tot aanschaffing van Humoristisch Album. De Nieuwe Gids, 
Nouvelle Revue en Journal Amusant: een wonderlijk totaal, schoon wel be
antwoordend aan het motto „Van Allerlei Slag". Overigens valt ook De 
Nieuwe Gids, het befaamde litteraire orgaan van de „Tachtigers" (de dich
ter Willem Kloos voorop) al na één jaar weer in ongenade bij het leesge
zelschap. Het waarom van de afzegging wordt op de 4e algemene vergade
ring (2 dec. 1889) door het bestuurslid dr. J. Timmer toegelicht met de 
mededeling, dat er in De Nieuwe Gids stukken voorkomen „geschreven in 
een taal die onverstaanbaar is. De N.G. bezit soms diepte van geest, de 
schildering en de plastiek is vaak goed, doch wat hem hinderlijk is, is de 
aanmatiging en de verregaande pedanterie van de schrijvers . . ." Deze geens
zins ongegronde aanmerking op De Nieuwe Gids was niet het enige bewijs 
van kritische zin bij de leden van „Van Allerlei Slag", al bleken die ander
zijds tolerant genoeg om overeenkomstig de naam van het gezelschap ook 
rekening te houden met diegenen, die in het tijdschriften-pakket het dege
lijke (of zelfs zwaarwichtige, graag afgewisseld zagen met wat lichtere lees-
kost. Zo ging bijv. de aanschaffing van „Aarde en Haar Volken" (en al 
spoedig ook de weer in genade aangenomen Nieuwe Gids) gepaard met 
een abonnement op luchtiger uitgaven als o.a. Le Journal Amusant en Petit 
Journal pour rire, etc. Daar de voorkeuren nog al eens varieerden en er bijna 
geen ledenvergadering kon voorbijgaan zonder mutaties in de samenstelling 
van de tijdschriften-portefeuilles lijkt het weinig zinvol verder bij dit onder
deel te verwijlen. Wel dient te worden gememoreerd, dat op genoemde 4e 
Algemene Vergadering directeur H. Coopmans, die sinds de oprichting ge
durende drie jaren deze functie bekleed had, zijn besluit tot aftreden bekend 
maakte. Tot zijn opvolger werd gekozen de heer L. C. van den Brandeier, die 
na twee jaar het directoraat neerlegde, waarna de leiding werd toevertrouwd 
aan de heer R. L. Houwink, die na drie jaar wegens vertrek naar elders 
aftrad. Vervolgens werd de heer H. van den Briel directeur, na twee jaar 
op zijn beurt opgevolgd door de heer J. Boomsma, die drie jaar later om 
dezelfde reden als eerder de heren Houwink en Van den Briel (verhuizing 
naar elders) aftrad. Dit geschiedde in 1899; het leesgezelschap „Van Al-
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IN VERZOEKING, 

JOHANNA VAN WOt'DK. 

„Je muet de groeten hebben van mijnheer Vorenkamp," zegt haar echt
genoot, even van de courant opziende, terwijl zij hem een kop thee toereikt. 

Je moei de groeteo hebbes va» Tcijsheer Vorenkaróp, 

Zij staart peinzend naar buiten in den bloeienden tuin, door de avondzon 
niet goud en purper getooid. 

, ,0 ja, hij woont hier in de stad, niet waar?" 
„Al lang, maar aan het andere einde en hij heeft een drukken Werkkring. 

Op vergaderingen spreek ik hem nogal eens. Maar ik hoorde straks voor 
het eerst van hem dat hij ook uit Friesland geboortig is en dat jullie eikaar 
vroeger gekend hebt." 

„Zeker . . . . . Zijn vader was predikant in een naburig dorpje, —• is hij 
getrouwd ?" 

„Neen, hij is niet getrouwd. Een jonge kerel nog, maar eminent knap. 
Men /.egt dat hij wei professor zal worden," 

Een pagina uit Elsevier's geïllustreerd maandschrift 1887. 

lerlei Slag", dat toen dertien jaar bestond, had in die tijd dus al vijf directeuren 
.,gesleten", dit wel duidelijk in tegenstelling tot de gang van zaken bij het se
cretariaat, van het begin af constant en met grote toewijding, even zorg
vuldig als bekwaam waargenomen door de heer J. T. H. C. van Ebbenhorst 
Tengbergen, in deze functie keer op keer door de leden herkozen. Dat zijn in 
handschrift bewaard gebleven notulen met betrekking tot enkele details nog 
wel iets meer aan inlichtingen hadden kunnen geven, mag over het geheel 
beschouwd aan hun waarde voor wie kennis wil nemen van de geschiedenis 
van het leesgezelschap, geen afbreuk doen. Om een voorbeeld te noemen: in 
de verslagen van de eerste zes algemene vergaderingen staat niet opgetekend, 
waar die werden gehouden. Pas van de zevende, die plaats vond op donder
dagavond 8 december 1892, wordt de localiteit genoemd: „boven 't Haagsche 
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Koffiehuis". Voor de volgende algemene vergadering, precies een jaar later 
(vrijdag 8 december 1893) viel de keus op Hotel Bellevue, dat tot en met 
de achttiende jaarlijkse ledenvergadering (gehouden op 3 december 1903) 
plaats van samenkomst zou blijven. 
Als belangrijk punt voor het wel en wee van ieder leesgezelschap, dat prijs 
stelt op een gezond beleid, nog even tot het financiële teruggekeerd. Op de 
al eerder genoemde 4e algemene vergadering (van 2 december 1889) liet 
het bestuur weten, dat het niet langer doenlijk was „werken van degelijk 
gehalte elke week te leveren" (zoals voordien gebruikelijk was). De gelde
lijke middelen laten het niet meer toe, romans van 7 à 8 gulden aan te 
schaffen. Tenzij het voorstel van het bestuur, ni. de romans om de 14 dagen 
te wisselen, werd aangenomen, dit vooral ook omdat diverse leden er toch 
al over geklaagd hadden, dat een leestijd van slechts één week huns inziens 
véél te kort was. Het bewuste bestuursvoorstel werd bij acclamatie aan
vaard, zodat de vrees, bij het aanschaffen van boeken zich te moeten be
palen „tot werken van omstreeks ƒ 1,90" hiermee was weggenomen, en de 
zorgen van de penningmeester dusdanig werden verlicht, dat men nu ook wat 
meer aandacht kon wijden aan de materiële positie van de bezorger der tijd
schriften en romans. Dat is o.a. op te maken uit een passage in de notulen 
van de zesde algemene vergadering (dd. 8 december 1891), luidende: 
„Met het oog op den gunstigen stand der kas wordt voorgesteld aan den 
bode eene gratificatie van ƒ 10,— te geven (. . .) zulks voor zijn betoonden 
ijver en nauwgezetheid. Dit wordt goedgekeurd." 

Als om eraan te herinneren, hoeveel méér koopkracht de (zilveren) gulden 
van anno 1892 had dan de (sinds 1967) in nikkel geslagen gelijknamige 
munt, komt in de notulen van de 7e algemene vergadering, gehouden 8 dec. 
1892, een mededeling voor, die het wel waard mag heten, hier te worden 
geciteerd (het gaat over een onverklaarbaar surplus ten bedrage van ƒ 1,—): 
„welk geldstuk gevonden werd in eene portefeuille uit de Ie serie. On
danks zeer nauwkeurige nasporing van een der bestuursleden is het niet 
mogen gelukken uit te vinden, door wien deze bate, al dan niet opzettelijk 
aan de Vereeniging werd geschonken. Intusschen wordt het bedrag gaarne 
door de kas aanvaard, onder dankbetuiging aan den onbekenden gever". Tij
dens diezelfde vergadering werd het bestuursvoorstel tot „gelijktrekking" 
van de vijf lees-series aanvaard, zodat in plaats van de verdeling in 4 series 
van 10 en de 5de van 20 leden thans de zestig leden gegroepeerd werden 
in vijf series van ieder twaalf personen. Tevens werd aan de bode opnieuw 
een gratificatie van ƒ 10,— toegekend, en beloofde het bestuur, in antwoord 
op een desbetreffend verzoek van een viertal leden „zijn best (te) doen dege
lijke romans in circulatie te brengen." 

Nogmaals - en nu breedvoeriger - kwam op de volgende jaarvergadering (de 
achtste) de beloning van de bode ter sprake, toen de heer H. Coopmans, 
oud-directeur, ervoor pleitte „dezen ijverigen man een meer menschwaardig 
bestaan te verschaffen", door de vergoeding voor 't halen en brengen van de 
portefeuilles waarvoor hij per jaar 72 gulden ontvangt (voor elk van de 
60 leden ƒ 1,20) plus 10 gulden gratificatie te verhogen tot de ronde som 
van 100 gulden. Verwijzend naar het feit dat de jaarlijks gehouden verko-
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ping van boeken en tijdschriften ditmaal ruim 25 gulden meer had opgebracht 
dan de vorige auctie, achtte hij deze verhoging zeer wel verdedigbaar. Het 
bestuur kon het daarmee niet eens zijn, „althans niet om den bode voor 
vast een verhoogd salaris te geven", want bij alle lof voor 's mans plichts
betrachting moet men niet uit het oog verliezen, dat deze verdienste maar een 
bijverdienste is, en dat de opbrengst der boekverkopingen zeer wisselvallig 
is zoodat men zich niet tot een vaste hoogere belooning moet verbinden". 
Secretaris Tengbergen voegt aan deze woorden van de voorzitter nog toe, dat 
de goede gezindheid der leden jegens de bode o.a. gebleken was uit het 
geschenk, ,,hem dit jaar bij gelegenheid van zijn zilveren huwelijksfeest op 
12 maart j.l. door de leden aangeboden". Om toch enigszins aan de door de 
heer Coopmans gedane en door enkele anderen ondersteunde suggestie tege
moet te komen, stelt de secretaris dan voor, de gratificatie ditmaal van 
f 10,— op ƒ 20,— te brengen, wat zonder hoofdelijke stemming wordt aan
genomen. Het reeds eerder geuite voornemen, de taak van de bode te ver
lichten door aankoop van een kar kon eindelijk, begin augustus 1894, worden 
verwezenlijkt; het voertuig werd geleverd door de wagenmaker C. van Vul
pen te Driebergen voor een bedrag van ƒ 67,15, onkosten inbegrepen, en vol
deed goed, zoals in de notulen van de negende ledenvergadering, in decem
ber van genoemd jaar, te lezen staat. 

Werd op de algemene vergadering van 10 december 1897 (de twaalfde van 
„Van Allerlei Slag") nogal zwaar getild aan de financiële aspecten van een 
aantal voorstellen betreffende eventuele veranderingen in het lectuur-bestand 
en in de leesduur van de tijdschriften, alsook de mogelijkheid van duplice
ring der abonnementen op maandbladen (om maar te zwijgen van allerlei 
andere zaken van min of meer huishoudelijke aard, welke die avond aan 
de orde kwamen): op de 13de algemene vergadering, vrijdag 9 december 
1898, kon directeur J. Boomsma in zijn openingswoord met betrekking 
tot het leesgezelschap „tot zijn genoegen mededeelen dat 't in een bloeienden 
staat verkeert. Er is maar een kleine schuld, de aanvragen om lid te mogen 
worden zijn talrijk en dat is een verblijdend teeken", aldus de notulen van 
secretaris Tengbergen, die verderop in zijn verslag gewag maakt van het be-
stuursvoorstel „om aan den bode zijn jaarlijksche gratificatie te geven ad. 
ƒ 20,— wat zonder hoofdelijke omvraag wordt aangenomen" (waaruit ge
concludeerd mag worden, dat de in december '93 „voor ditmaal" toegekende 
gratificatie tot een bedrag van ƒ 20,— usance is geworden). 

Als eerste belangrijke mijlpaal in de historie van „Van Allerlei Slag" kan 
het jaar 1899 worden aangemerkt: zijnde het eerste (van de vele) onder 
het bewind van notaris P. A. Lens, die, voordien reeds lid van het bestuur, 
zich in opgemeld jaar, na het vertrek uit Utrecht van directeur J. Boomsma, 
vereerd ziet met de leiding van het leesgezelschap. Hij zelf verkoos de be
naming „voorzitterschap" boven de term directoraat, en zou naderhand (nl. in 
1911, in zijn rede ter gelegenheid van het zilveren jubileum van het gezel
schap) van de hem toevertrouwde functie bekennen: „. . . mijne eerlijk be
doelde en herhaalde pogingen om het voorzitterschap over te dragen aan den 
ondervoorzitter mr. Van Goudoever zijn telkens mislukt. Ik denk dat mijn 
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waarde mede-leden van het Bestuur het verkoopen van de boeken in de 
jaarvergadering een werkje vonden voor iemand, die krachtens zijn ambt 
met het veilen van zaken van nabij bekend is". 
Twee jaar later, in 1901, blijkt er wel zoveel begeerte te bestaan om toe 
te treden tot „Van Allerlei Slag", dat besloten wordt het ledental van 60 op 
72 te brengen door toevoeging van een zesde serie van 12 leden, die niet 
van afgelezen lectuur zouden worden voorzien, maar door gelijkmatige inde
ling van de nieuwe tijdschriften en boeken op de voet van gelijkheid met 
de anderen behandeld zouden worden. 
De Britse zegswijze: „Nothing is more succeeding than success" blijkt in de 
eerste jaren van de twintigste eeuw ook van toepassing op de groei van het 
ledental van „Van Allerlei Slag": een zo geweldige groei, dat reeds in de 
notulen van de algemene vergadering van één jaar nadien - de zeventiende 
in de reeks gehouden op donderdag 11 december 1902 - medegedeeld 
wordt, hoe op het voetspoor van onze Vereeniging zich gevormd heeft een 
„Van Allerlei Slag B" een leesgezelschap met (insgelijks) 72 leden, terwijl 
een derde vereeniging onder de naam „Van Allerlei Slag C" staat te worden 
opgericht". Maar die in 1903 metterdaad ontsproten C-loot ontwikkelde 
zich alras steeds meer afwijkend van het „moederlijk voorbeeld" en veroor
zaakte bovendien „eenigen last" met het gevolg dat „mama aan hare ontrouwe 
dochter in overweging gaf haren naam te veranderen, wat dan ook geschied
de" (aldus directeur P. A. Lens in zijn hier reeds meermalen geciteerde feest
rede van woensdag 6 december 1911). Een ander C-gezelschap trad in het le
ven, hield zich wel aan de lijn van de oorspronkelijke vereniging, en zowaar 
kon ten tijde van het zilveren jubileum worden bericht, dat „nu de wieg ge
spreid (wordt) voor het leesgezelschap „Van Allerlei Slag D". 
Betreffende het tweede (zegge: „verbeterde") „Van Allerlei Slag C" vermel
den de notulen van de 19e algemene vergadering, gehouden vrijdag 1 dec. 
1904 in een der bovenzalen van „De Poort van Kleef" aan de Mariaplaats, het 
volgende: „Het bestuur zal overwegen een nieuw leesgezelschap C op te 
richten, omdat er zooveel candidaten zijn, o.a. 12 aan het Villa Park van 
het Station de Bilt" (het latere Bilthoven, zoals het daar officieel heet sinds 
1 januari 1918). Waarbij het bestuur verklaart te hopen met dit nieuwe 
leesgezelschap niet zulke (onplezierige) ervaringen op te doen als met het 
afgestoten gezelschap C. 

Uit de verslagen van de in de hierop volgende jaren gehouden algemene ver
gaderingen zo nu en dan een detail opdiepend zal men in de notulen van de 
eenentwintigste bijeenkomst (dd. vrijdag 7 december 1906) vermeld vinden, 
hoe op voorstel van de heer Spanjaard de jaarlijks aan de bode gegeven 
gratificatie van ƒ 20,— tot ƒ 25,— wordt verhoogd, hoe op de 22ste ver
gadering (dec. 1907) ingevolge een ingekomen schrijven van enige leden 
besloten wordt „om La Vie Parisienne, Simplizissimus en dergelijke pornogra
fische tijdschriften te weren"; op advies van het bestuur worden tevens - zij 
het om andere redenen - afgezegd De Nieuwe Gids en Vlaanderen. Dat overi
gens bij de leden ten aanzien van de lectuur de smaken allerminst overeen
komen blijkt o.a. op de volgende jaarvergadering, als het lid Den Arend 
pleit voor wederinvoering van de Simplizissimus! 
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Over dit soort diversiteiten binnen de kring van „Van Allerlei Slag" mag uit 
de gedenkwaardige jubileumrede van voorzitter P. A. Lens ook de navolgen
de passage niet aan de vergetelheid worden prijsgegeven: 
„Onze jaarvergaderingen kenmerkten zich door den aangenamen geest, die er 
heerschte. In de keuze van de tijdschriften bereden velen onzer wel eens hun
ne stokpaardjes. Deze brak een lans voor nieuwe richtingen in de littera
tuur, gene voelde veel voor satyrische tijdschriften, de een trad in 't krijt 
voor tijdschriften aan de Kunst gewijd, waarbij het idealisme, het rea
lisme en het impressionisme in de kunst hunne kampioenen hadden, de an
der verdedigde de aanschaffing van een genre van humoristische tijdschrif
ten dat door Familienväter ongewenscht werd geacht." En verder: „Ten aan
zien van de 14 daagsche portefeuille werd de aanschaffing van historische en 
wijsgeerige litteratuur verdedigd en bestreden. Sommigen wilden in die porte
feuille uitsluitend romans of novellen en schetsen zien opgenomen, opdat de 
lectuur ontspannend en niet inspannend zou zijn. Bij die groote, maar toch 
opwekkende verscheidenheid van meeningen, opvattingen en sympathieën is 
in 't algemeen de objectiviteit bewaard gebleven. De stemmenmeerderheid 
besliste wel, maar nooit is er met recht geklaagd over miskenning der rechten 
van de minderheden." (Bij het overdenken van de laatste veertien woorden 
van dit citaat kan men slechts met droefenis vaststellen, dat „in rebus poli-
ticis", de wereld sinds 1911 er eerder op achteruit dan vooruit gegaan is, 
helaas . . .) 

Dan, om ad acta terug te keren: tijdens de vierentwintigste algemene ver
gadering van „Van Allerlei Slag" viel het besluit, de jaarlijkse gage van de 
bode te verhogen tot ƒ 115,— en voorts, als bewijs dat ook op de kleintjes 
gelet werd: een door jhr. De Muralt in een der portefeuilles gevonden coupon 
(waarde ƒ 3,55) van een staatslening van het Koninkrijk Portugal werd 
op voorstel van het lid Spanjaard bestemd om te worden overgedragen aan 
de „Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg". Maar aangezien mogelijk 
deze coupon door een der leden zou kunnen worden „gereclameerd", zou 
met de uitkering aan Armenzorg drie jaar - dus tot uiterlijk december 1912 -
worden gewacht. Dat gebeurt echter niet want reeds één jaar later, op de 
25ste algemene vergadering, de dato 8 december 1910 - voor het eerst ge
houden in een der bovenzalen van het Hotel de l'Europe - deelt de voorzitter 
mede, dat bij vergissing de opbrengst van de gevonden coupon al aan „Ar
menzorg" is afgedragen. Evenwel, „mocht de eigenaar zich vóór december 
1912 nog aanmelden, dan zal het bestuur uit eigen middelen de schade ver
goeden" . . . Wie geneigd mocht zijn hierover - onder 't motto: „wat een 
ophef werd er toen gemaakt over zo'n kleinigheid!" - te glimlachen, zij er nog
maals aan herinnerd, dat destijds de gulden aan koopkracht wel ongeveer 
het tienvoud waard was van de tegenwoordige nikkelen munt van die naam, 
en dat in die dagen het inflatie-spook hier te lande alsook in de buurstaten 
nog volslagen onbekend was. 

En dan vindt op woensdagavond 6 december 1911, een kwart-eeuw (plus 
vier dagen) na de officiële oprichting van „Van Allerlei Slag", als zesen
twintigste in de reeks der jaarlijkse samenkomsten, de algemene vergadering 
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plaats ten huize van de heer W. Ruurds („Maison Ockhuysen"), zulks „in 
het teken" van het zilveren jubileum. Al scheen een feestelijke viering niet 
zozeer te stroken met het karakter van een leesgezelschap, het bestuur bleef 
- aldus voorzitter Lens - „in den juisten toon, toen het u opriep tot deze 
vergadering met de toevoeging 'tevens herdenking van het 25-jarig bestaan'. 
Spreker memoreerde bij deze gelegenheid, hoe het gezelschap gedurende die 
kwart-eeuw de leuze, in zijn naam vervat, steeds trouw was gebleven, 
ja, nog trouwer was geworden, daarbij speciaal in herinnering brengend, hoe 
de heer J. T. H. C. van Ebbenhorst Tengbergen gedurende al die 25 jaren als 
secretaris aan het gezelschap onverflauwd zijn krachten had gewijd. Van 
de oprichters was hij in 1911 nog de enige die al die jaren door lid was 
gebleven van „Van Allerlei Slag", terwijl van de eerst toegetreden leden 
alleen de heren D. van Marie en Justus van Effen deel van het gezelschap 
uitmaakten. 

Gedachtig aan de selectieve lectuur-verzorging door mevrouw Tengbergen 
verzocht de voorzitter de secretaris haar namens het bestuur de dank hier
voor te willen overbrengen; dankbaar herdacht de heer Lens insgelijks de 
vriendschappelijke verhouding met de firma J. L. Beijers, welker initialen 
(wanneer men naar Grieks-Romeinse trant de J met de I gelijk stelde) zo 
fraai overeenkwamen met die van de aloude zinspreuk „In Liefde Bloeiende". 
Ook de gestage toewijding waarmee de bode Van den Heuvel zijn taak 
vervulde werd hogelijk door de voorzitter geroemd, maar boven alles en 
allen bracht hij hulde aan de secretaris die gedurende de afgelopen 25 jaren 
„de hals (was) geweest waarop alle hoofden van ons gezelschap hebben 
gedraaid". Met betrekking tot het de heer Tengbergen aangeboden jubileum
geschenk - een geelkoperen staande lamp - merkte de heer Lens op, dat hij 
welbewust niet de naam van „schemerlamp" had willen bezigen . . . „want 
het schemert bij u allesbehalve, en gij staat nog op de middaghoogte des le
vens, waarbij het schemerlicht niet past". Daarom dus voorkeur voor de 
term „staande lamp", symboliserend de wens, dat het de secretaris mocht 
gegeven zijn „nog vele jaren(. . .) te staan als een licht voor ons gezelschap 
met dezelfde kracht en dezelfde helderheid als waarmee (hij) nu 25 jaren 
lang de belangen van (het) gezelschap (had) voorgestaan en behartigd". 
Uit het dankwoord van de heer Van Ebbenhorst Tengbergen die deze ge
legenheid benutte om ook zijn medewerkers uit de begintijd huldigend te 
gedenken, kan nog worden aangestipt, dat niemand - ja, zelfs de voorzitter 
niet - een idee had van de moeilijkheden, die in de aanvang na de oprichting 
te overwinnen waren geweest, „toen men het gezelschap een bestaan van 
hoogstens drie weken toedacht!!!" 

Ondanks deze en dergelijke ernstige klanken krijgt men toch de indruk, dat 
deze jubileum-vergadering als zeer geslaagd mag worden geboekstaafd: 
in ieder geval werd zij door de redactie van het Utr. Provinciaal en Stedelijk 
Dagblad (in de wandeling bekend als „de krant van Bosch") belangrijk ge
noeg geacht om er onder de rubriek stadsnieuws een artikel van bijna 
honderd regels aan te wijden, zulks in de middag-editie van donderdag 
7 december (1911). Een jaar later, op de 27ste algemene vergadering, ge
houden dinsdagavond 10 december 1912 in het Hotel de l'Europe was op-
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nieuw een zilveren jubilaris aan de beurt om te worden gehuldigd, ni. de heer 
Van Doorn, die, sinds mei 1887 bij de fa. Beijers in functie, gedurende al 
die tijd, zegge vijfentwintig jaren, de zaken van het leesgezelschap had 
behartigd. 

De in augustus 1914 ontbrande Eerste Wereldoorlog, die met schrik
wekkend geweld de dreigende ondergang van het oude Avondland aankon
digt, spaart weliswaar ditmaal nog het Nederlandse grondgebied, maar doet 
hier al spoedig, en op steeds grotere schaal, zijn gevolgen ondervinden: mo
bilisatie (reeds op vrijdag 31 juli 1914 afgekondigd)., prijsstijgingen, en na 
enkele jaren een dusdanige schaarste aan talrijke levensbehoeften, dat begin 
februari 1917 tot rantsoenering moet worden overgegaan, terwijl terzelfder 
tijd de door het Duitse keizerrijk geproclameerde onbeperkte duikboot
oorlog de verbindingen met de overzeese rijksdelen onmogelijk maakt. Niette
min, al neemt ook hier te lande de bezorgdheid van jaar tot jaar toe, en al 
wordt in het algemeen de stemming steeds meer gedrukt, bij tijd en wijle nog 
extra versomberd door de geenszins denkbeeldige vrees, alsnog in de oorlog 
betrokken te geraken, tegelijkertijd is er bij velen het besef dat men nog van 
geluk mag spreken, zolang de neutraliteit gehandhaafd kan blijven. 
Reden om jegens minder gelukkigen, als o.a. de Belgische vluchtelingen, zo
veel mogelijk naastenliefde en behulpzaamheid te betrachten. Dit laatste zeer 
zeker ook jegens de tegen hun wil in het door de Duitsers bezette Brussel 
achtergebleven noodlijdende Nederlanders. Om tot de hulpverlening voor 
deze landgenoten ook een (zij het heel bescheiden) steentje bij te dragen be
sloot „Van Allerlei Slag" op zijn 29ste algemene vergadering (woensdagavond 
9 december 1914 gehouden in Hotel de l'Europe) op voorstel van het lid 
Den Arend de opbrengst van de verkoop van een serie Couverten met 
te Brussel afgestempelde Duitse postzegels voor het bedoelde goede doel te 
bestemmen. Het resultaat: van de 23 aanwezigen ter vergadering droeg 
ieder gemiddeld precies een halve gulden bij, wat dus neerkwam op een to
taal van ƒ 11,50. (Om zo te zien geen bijster royale geste, maar. . . men 
vergeté niet, dat in 1914 de koopkracht van de gulden acht à tien maal die 
van de tegenwoordige bedroeg) . . . De notulen van deze 29ste algemene 
vergadering, waarin bovengenoemd detail vermeld staat, waren de laatste 
van de hand van de heer J. T. H. C. van Ebbenhorst Tengbergen, die bij 
de oprichting van het gezelschap tot secretaris gekozen (en nadien herhaalde
lijk herkozen) dat ambt gedurende bijna dertig jaren ononderbroken en met 
onverflauwde toewijding bleef vervullen, tot zijn overlijden, in het jaar 1915. 
In gevoelvolle bewoordingen werd zijn nagedachtenis bij de opening van de 
dertigste algemene vergadering (op woensdag 8 december 1915) geeërd 
door voorzitter Lens, staande aangehoord door de (zeventien) aanwezigen, 
die vervolgens, toen het punt bestuursverkiezing aan de orde kwam (in ver
band met het periodiek aftreden van de heer P. A. Lens en de vervulling van 
de vacature door het verlies van de heer Tengbergen), eerstgenoemde bij 
acclamatie herkozen en als nieuw bestuurslid dr. D. M. Kooy aanwezen. 
Middelerwijl was „zolang" het bestuurslid de heer B. W. Meijlink bereid 
gevonden, het secretariaat op zich te nemen. Het slot van zijn notulen van de 
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ff? 

Presentielijst Algemene Vergadering op 9 Dec. 1898. 
(Gem. Archief Utrecht) 

volgende jaarvergadering - de 31ste gehouden op maandag 11 december 
1916 in Hotel de l'Europe - bevat de mededeling, dat, in verband met de 
tijdsomstandigheden, een der leden, de heer Hoffmann, in overweging geeft 
aan de bode boven de gebruikelijke jaarlijkse gratificatie „eene duurte-toe-
slag toe te kennen". „De vergadering," zo staat daar te lezen, „vereenigde 
zich met dit voorstel onder beding, dat deze toeslag welke ƒ 35,— zou be
dragen, slechts voor één jaar zou worden uitbetaald." 
Echter, na dat ene jaar stond, wat de duurte betreft alles er nog veel beden
kelijker voor, zodat de op de 32ste ledenvergadering (10 dec. 1917) aan-
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wezigen unaniem akkoord gingen met het bestuursvoorstel, de jaarlijkse con
tributie (ƒ 10,—) tot 12 gld. te verhogen; zulks omdat alle tijdschriften 
aanmerkelijk in prijs gestegen waren en de boekhandelaren algemeen beslo
ten hadden, het kaften van de tijdschriften niet langer kosteloos te verrich
ten, maar wegens de verhoogde papierprijzen hiervoor 3 cts. per tijdschrift 
te vragen. Het vorig jaar, zo kreeg de vergadering te horen, hadden de uit
gaven reeds (als gevolg van de gestadig toenemende duurte) de inkomsten 
met meer dan 100 gld. overtroffen, zodat er zelfs (overigens niet voor het 
eerst in de historie van „Van Allerlei Slag") een nadelig saldo was ontstaan. 
Dit bedroeg - de lezer van anno 1975 moge er niet van schrikken - de somma 
van zes gulden zesenzeventig en een halve cent; de nieuwe secretaris, dr. D. M. 
Kooy, opvolger van de heer Meijlink in deze functie, heeft het nauwkeurig 
in zijn verslag genoteerd! 

December 1918: de wapenstilstand van 11 november daaraan voorafgaand 
mag dan al een einde hebben gemaakt aan de wereldoorlog, de gevolgen 
van de langdurige strijd manifesteren zich nog duidelijk merkbaar op ve
lerlei gebied en zullen nog geruime tijd hun invloed doen gelden; ook het lees
gezelschap „Van Allerlei Slag" ontkomt daar niet aan. De notulen van de 
33ste algemene vergadering (9 dec. 1918) signaleren een stijging van het 
nadelig saldo met een bedrag van meer dan 80 gld. boven dat van december 
1917; het beloopt in totaal nl. bijna negentig gulden. Weliswaar kan het (voor 
het lectuurtransport bestemde) „Karrefonds" bogen op een batig saldo van 
iets meer dan ƒ 113,—, maar daar staat tegenover, dat bode Van den Heuvel 
(ter vergadering verschenen) doet weten met het hem toegekende bedrag van 
ƒ 162,50 per jaar niet uit te komen: voor zijn veelomvattende werkzaamheden 
heeft hij een hulpkracht moeten aanwerven, weshalve hij aandringt op een 
verhoging van zijn honorarium. Voor alle meerdere kosten de reserves van 
het karrefonds aan te spreken wordt door het bestuur zo dringend ontraden 
(en evenzo een vermindering van het tijdschriftenpakket) dat men in vredes
naam voor eenmaal berust in een door het bestuur bepleite hoofdelijke om
slag ad ƒ 1,50 per lid. Voor de bode kwam een jaarlijkse vergoeding van 
200 gld. uit de bus, maar dan wel „zonder verdere emolumenten", waarvoor 
de man zijn dank uitsprak. 

Overigens, een jaar later blijkt de maatregel van genoemde hoofdelijke om
slag onvoldoende effect te hebben gesorteerd, daar in tegenstelling tot hetgeen 
men einde 1918 gehoopt had, alles even duur is gebleven of zelfs nog duur
der is geworden, zodat het bestuursvoorstel, gedaan op de 34ste algemene 
vergadering (maandag 8 december 1919), om de contributie te verhogen 
tot f 15,— per jaar en de verhoging van de boete (van een halve tot een 
hele gulden) vlot wordt aanvaard, zulks te gereder nu het nadelig saldo 
vergeleken bij 1918 nog iets gestegen is . . . En wederom - het verhaal dreigt 
eentoniger te worden dan dat van Saïdja en Adinda! - dient zich, reeds één 
jaar later, de noodzaak van een nieuwe contributie-verhoging aan: thans 
van 15 naar 20 gld. per jaar. Het besluit hiertoe valt op de 35ste algemene 
vergadering (maandag 13 december 1920 gehouden in het gebouw „Irene" 
aan de Keistraat): DE EERSTE LEDEN-VERGADERING DIE DOOR 
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EEN DAME WERD BIJGEWOOND, te weten het lid mej. B. D. de Jong, 
die evenals de heer Van Ebbenhorst Tengbergen jr. extra verwelkomd werd 
door voorzitter Lens. Op dezelfde vergadering werd de heer R. L. Houwink, 
die in de ,,90-er" jaren een tijdlang directeur van V.A.S. was geweest - tot 
zijn tijdelijk vertrek uit Utrecht - en die na terugkeer in deze stad opnieuw lid 
was geworden, tot hij in mei 1920 (defintief) naar Zeist verhuisde, wegens 
zijn vele verdiensten voor het gezelschap tot erelid benoemd. 
Ook voor de bode Van den Heuvel werd dit - ofschoon 8 dagen na Sinterklaas 
- een „heerlijk avondje": op voorstel van het bestuur werd wegens „de al
gemene verhooging van den levensstandaard" zijn loon verdubbeld, dus van 
ƒ 200,— op f 400,— gebracht. Twee jaar later, toen hij een kwart-eeuw deze 
functie vervuld had, schonk het leesgezelschap hem een gratificatie van 
ƒ 50,—. „Dat kon er gemakkelijk af": het batig saldo bedroeg toen ƒ 315,07 
en zou eerlang nog verder opwaarts gaan. In het algemeen trouwens ging 
het in die tijd „Van Allerlei Slag" voor de wind. En ook deden zich vernieu
wingen voor: Mej. De Jong, die in december 1920 als eerste vrouw de „for 
gentlemen only" traditie van de ledenvergaderingen doorbrak, werd een jaar 
later lid van het bestuur, dat sindsdien dus ook niet langer een specifieke 
„Herrenklub" was. Bovendien maakte de steeds gunstiger kaspositie, dat 
men nu (eindelijk) genoeg ruimte en armslag kreeg om van de viering van 
het veertigjarig bestaan méér (en royaler!) werk te maken dan indertijd 
bij gelegenheid van het zilveren jubileum het geval was geweest. Had toen -
in 1911 - voorzitter Lens de term „feest" niet wel strokend geacht met de 
ernstige aard van het gezelschap, vijftien jaar later bleken hij zowel als de 
andere bestuursleden daar niet meer zo zwaar aan te tillen. 
De viering van het veertigjarig bestaan werd op donderdagavond 16 de
cember 1926 ingeluid met een algemene vergadering (welgeteld de 41ste) 
in het Hotel des Pays Bas, alwaar na afloop van het officiële gedeelte de 
voorzitter „een keurige feestrede" hield, waarin o.a. ook de heer Van Doorn, 
die 40 jaar lang bij de fa. Beijers de zaken van het leesgezelschap had be
hartigd, werd herdacht, terwijl bode Van den Heuvel na een dankwoord 
een enveloppe met inhoud uit handen van de voorzitter mocht ontvangen. 
Een door de feestcommissie gecharterde goochelaar („verbluffend handig", 
aldus de notulen, „verbaasde hij de leden door zijn toeren") zorgde voor veel 
plezierig divertissement. „Daarna ging men aan tafel: een keurig souper werd 
opgediend, en nu en dan werd het tafelgesprek onderbroken door een zeer 
toegejuichte tafelrede, en ook nog eens door eenige bizonder goed geslaagde 
toeren van den goochelaar. Het was lang na middernacht toen de voorzitter 
der feestcommissie, de heer Diks, het sluitingswoord sprak, en men zeer 
voldaan over de geheele feestviering naar huis terugkeerde", aldus dr. D. M. 
Kooy als secretaris in zijn notulen, waaraan hij toevoegde, dat „bij den aan
vang der vergadering de heer Lens naast zijn plaats een smaakvol bloemstuk 
(vond) voorstellende een voorzittershamer," terwijl voorts aan tafel de voor
zitter der feestcommissie namens de leden de heer Lens een paar zilveren 
kandelaars als blijken van erkentelijkheid aanbood. 

Een kras staaltje van bureaucratische bemoeienis met de veeljarige traditie 

146 



van „Van Allerlei Slag" werd op de 43ste algemene vergadering (maandag
avond 10 december 1928 in „Pays-Bas") door de voorzitter uit de doeken 
gedaan: het kwam hierop neer, dat de gebruikelijke boekverkoping niet 
kon doorgaan! De reden? Die ochtend was op des heren Lens' notariskan
toor de ontvanger der registratie de heer Wessels Boer (lid notabene van „Van 
Allerlei Slag"!) komen mededelen, dat hij proces-verbaal zou laten opmaken, 
als deze boekverkoping, waarvoor 24 uur tevoren toestemming had moe
ten worden gevraagd, doorging. Node en onaangenaam getroffen door de 
wijze waarop genoemde ontvanger gemeend had, deze zaak te moeten 
behandelen legde de vergadering zich bij de beslissing neer. Nadien hebben 
zulke voorbeelden van pure ambtenarij zich niet meer voorgedaan. 
Per 1 januari 1932 legde mr. M. L. van Goudoever na gedurende tientallen 
jaren met maximale nauwgezetheid het penningmeesterschap te hebben ver
vuld, deze functie neer; tot zijn opvolger werd de heer R. Takken Gzn. aan
gewezen. De daarop volgende (47ste) ledenvergadering, d.d. 8 december 1932 
krijgt te stemmen over een door drs. J. J. Vermeulen ingediend voorstel tot 
„aanzienlijke vermindering van de contributie" en over de suggestie van een 
ander lid, de romanportefeuille af te schaffen. Beide voorstellen (krachtig 
ontraden door het bestuur) worden door de vergadering verworpen, maar 
de heer Vermeulen neemt hier geen genoegen mee, en dringt aan op een re
ferendum onder alle leden (zulks wegens de absentie van ruim 2/3 van het 
leden-totaal). Het bestuur gaat daarmee akkoord, maar het resultaat -
slechts 6 reacties uit de ledenkring van ca. 70 - betekent een „flop" voor de 
heer Vermeulen en zijn weinige medestanders. 

Vergeleken bij de viering van het 40-jarig bestaan in 1926 kenmerkt het 
gouden feest van het gezelschap zich door meer soberheid. Voor ieder van 
de leden is er een bon ter waarde van ƒ 3, voor het kopen van een boek
werkje), voor bode Van den Heuvel een „enveloppe-met-inhoud" en voorts 
voor de zeventien aanwezigen (16 leden plus de gade van de voorzitter) na 
afloop van het zakelijke gedeelte een gezellig samenzijn (zulks in „Pays-Bas") 
op dinsdagavond 8 december 1936). De notulen van deze (51ste) ledenver
gadering zijn de laatste door de secretaris dr. D. M. Kooy geschreven, 
zijn overlijden (in 1937) wordt op de 52ste algemene vergadering op waar
dige wijze herdacht door de voorzitter en staande aangehoord door de aan
wezigen die nog niet kunnen vermoeden, dat dit de laatste jaarlijkse samen
komst zal zijn onder het presidiaat van notaris Lens. 
Als waarnemend secretaris leest de heer R. Takken Gzn. de laatste notulen 
voor van zijn overleden voorganger, die gedurende ruim 20 jaar bedoelde 
functie heeft vervuld. Met algemene instemming verneemt de vergadering 
de mededeling van de voorzitter, dat de zoon van de overledene, dr. J. Kooy, 
zich bereid verklaard heeft de plaats van wijlen zijn vader in te nemen. 
Het jaar daarop, bij gelegenheid van de 53ste algemene vergadering (16 de
cember 1938), geopend door mej. B. D. de Jong als waarnemend praeses, 
komt ook de keuze van een nieuwe voorzitter aan de orde, zijnde notaris 
P. A. Lens het gezelschap ontvallen - niet door de dood, doch door vertrek 
uit Utrecht. Drs. J. J. Vermeulen, sinds een jaar lid van het bestuur en op 

147 



voorstel van mej. De Jong tot voorzitter gekozen, neemt dan onmiddellijk 
de hamer van haar over, en luidt zijn nieuwe functie in met een huldebetoon 
aan notaris Lens, wiens talrijke en buitengewoon grote verdiensten, het lees
gezelschap bewezen gedurende de bijna veertig jaren van zijn voorzitter
schap, hem (Vermeulen) ertoe beweegt, de vergadering voor te stellen, de 
heer Lens tot ere-voorzitter te noemen. Een suggestie waarop met luid applaus 
wordt gereageerd: besloten wordt de benoemde door een gecalligrafeerde oor
konde hiervan in kennis te stellen. 

De reeds in december 1937 gesignaleerde (op dat tijdstip overigens nog 
betrekkelijk geringe) afname van het ledental zet zich (ondanks door het 
bestuur aanbevolen initiatieven tot werving van nieuwe leden) in de volgende 
jaren voort, zij het langzaam, maar toch wel zodanig, dat op de 55ste al
gemene vergadering, gehouden dinsdagavond 19 november 1940, - o schrik -
voor het eerst in de historie van „Van Allerlei Slag" het voortbestaan van 
het leesgezelschap een punt van bespreking vormt. Gegeven het feit dat het 
als norm aangehouden kwantum van 72 leden nu reeds tot 59 is terug
gelopen (zulks door diverse oorzaken: overlijden, bedankjes wegens vertrek 
naar elders, plus zelfs royement van één lid) wordt opnieuw tot een wer
vingsactie aangespoord, o.a. onder de leden van het „dochter-gezelschap" 
(Van Allerlei Slag B") dat per 1 januari 1941 uit de circulatie zal ver
dwijnen. 

Verder wordt besloten de contributie flink te verlagen, nl. tot ƒ 12,50 's jaars. 
Maar wie gehoopt mocht hebben, dat dit als „lokmiddel" tot aanwas van 
het ledental zou leiden, kwam bedrogen uit, want ook de notulen van de vol
gende jaarvergadering (10 december 1941) signaleren een ongewijzigd totaal 
van 59 leden. Bij de opening van deze (56ste) algemene vergadering 
wordt allereerst door de aanwezigen met een kort, plechtig stilzwijgen de over
leden ere-voorzitter notaris P. A. Lens herdacht. Gemeld wordt, dat bij de 
begrafenis voorzitter en secretaris het leesgezelschap vertegenwoordigden; dat 
eerstgenoemde bij de open groeve een laatste dank - en afscheidswoord sprak, 
en namens „Van Allerlei Slag" een krans op de baar neerlegde. 

Over de duistere bezettingstijd, speciaal de jaren 1942-1945 zou men wat 
betreft de lotgevallen van V.A.S. eigenlijk maar het liefst willen zwijgen. 
Het uiterst summiere verslag van de bestuursbijeenkomst van maandag 20 
april 1942 in Hotel Terminus memoreert uitsluitend de ellendige beslissing 
tot aanmelding bij de „Nederlandsche Kultuurkamer" (met als conse
quentie, dat de joodse leden zouden moeten uittreden). Natuurlijk had men die 
aanmelding ook kunnen weigeren en dientengevolge à la Van Speijk („dan 
liever de lucht in") ontbinding van het gezelschap (en wie weet wat nog 
meer . . .) kunnen risqueren. Voor de steeds schrikkelijker vervolgde, in diep 
geheim reeds ten dode gedoemde joden zou overigens noch het in stand hou
den, noch het opdoeken van het leesgezelschap ook maar het minste verschil 
hebben uitgemaakt. „Neen" zeggen tegen de Kultuurkamer zou een mooi 
„vaderlands" gebaar hebben betekend, maar mocht men daartoe besluiten 
over de hoofden heen van de meerderheid die na het „bedanken" van de 
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Boekhandel J. L. Beyers in 1913. Uit: Utrechts Nijverheid en Handel 
(Gem. Archief Utrecht) 

joodse leden overbleef? Wie het destijdse bestuur van ,,Van Allerlei Slag" 
de bewuste stap zwaar aanrekent, moge als verzachtende omstandigheid be
denken, dat toenmaals in Nederland nog vrijwel niemand vooruit kon weten 
welk onvoorstelbaar gruwelijk lot de joden te wachten stond, en dat de 
meerderheid van de bevolking, ondanks alle Geallieerde tegenslagen, hard
nekkig bleef hopen op een spoedige bevrijding. 
Voor het houden van de (57ste) jaarlijkse algemene vergadering van ,,Van 
Allerlei Slag" moest secretaris J. Kooy ruim twee weken van tevoren aan 
„het Hoofd der Plaatselijke Politie" om toestemming vragen. Antwoord 
van de Procureur Generaal, gewestelijk Directeur der Politie, Amsterdam 
3 dec. 1942: „geen bezwaar, mits geen onderwerpen van politieken aard 
ter sprake worden gebracht, direct noch indirect". Die vergadering, gehou-
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den op vrijdag 18 december 1942 werd evenals de 58ste (dec. 1943) geno
tuleerd door notaris G. W. Vaags als waarnemend secretaris i.v.p. dr. Kooy, 
die zich toen in krijgsgevangenschap bevond. 
Bestuursvergaderingen werden in die laatste donkere bezettingsjaren nu eens 
in notaris Vaags' woning belegd, dan weer ten huize van zijn medebestuurs
lid en colega, notaris C. J. v. d. Berkhof. Precies vijf weken na „D-day" (de 
Geallieerde invasie in Normandie van 6 juni 1944) kwam het bestuur bijeen 
(op dinsdag 11 juli); even werd toen de door de heer Staal geopperde moge
lijkheid van fusie met een leesgezelschap in Oog-in-Al besproken, een zaak 
die penningmeester R. Takken Gzn. bereid bleek nader te onderzoeken. 
Voorts werd overeengekomen de algemene ledenvergadering te doen plaats 
vinden op dinsdag 12 december d.a.v. Dan zou Nederland wel vrij zijn, dacht 
menigeen hoopvol. Maar wie kon toen de ellende voorzien die kort na zekere 
„wonderwarme dag in september" andersgezegd De Dolle Dinsdag, vooral 
voor de bewoners van de grote steden het leven tijdens de duistere honger
winter '44/'45 tot een nachtmerrie zou maken, of althans tot een daarvan 
slechts weinig verschillende bange droom. De ledenvergadering die men op 
12 december 1944 had zullen houden ging, naar de lezer zal begrijpen, niet 
door. 
Toen tenslotte, ruim twee maanden na de datum van de bevrijding van 
West-Nederland, en één jaar plus twee dagen na de laatste bestuursverga
dering (11 juli 1944), kwam op vrijdag 13 juli 1945 het bestuur „Van Al
lerlei Slag" voor 't eerst weer bijeen, en wel in de woning van notaris Van 
den Berkhof. Herdacht werd hier allereerst het overlijden van de waarnemend 
secretaris, notaris G. W. Vaags; de officiële secretaris dr. J. Kooy (uit 
krijgsgevangenschap teruggekeerd) nam thans zijn onderbroken functie weer 
op zich. De kort voor het einde van datzelfde jaar 1945 in hotel „Het Kas
teel van Antwerpen" belegde 59ste algemene ledenvergadering wijdde zich 
o.a. aan een herziening van het reglement, en koos in opvolging van wijlen 
notaris Vaags bij acclamatie mevrouw mr. M. J. Vaags-Kluitman tot lid 
van het bestuur. Reeds een jaar later ziet de vereniging zich genoodzaakt de 
contributie te brengen op het niveau van ƒ 25,—, zulks o.a. vanwege de 
sterk in prijs gestegen buitenlandse tijdschriften. Op de 61ste ledenvergadering 
(17 dec. 1947 in Pays-Bas) wordt bode D. M. van den Heuvel bij zijn af
scheid (na vijftig jaar trouwe dienst) gehuldigd en ontvangt hij uit handen 
van de voorzitter, drs. J. J. Vermeulen, een enveloppe, inhoudend bijdragen 
van de leden. Bewaard gebleven is, onder de archiefstukken van het gezel
schap, de bedank-brief van de bode, gericht aan het bestuur: voortreffe
lijk van stelling en spelling, en als ideaal voorbeeld van de schoonschrijf-
methode „de lopende hand" ook van uiterlijk onberispelijk! Dat dit afscheid 
nog niet het definitieve einde van 's mans werkzaamheden voor „Van Al
lerlei Slag" betekent, valt op te maken uit de passage in de notulen van de 
op 9 december 1948 gehouden 62ste ledenvergadering. „Het batig saldo", 
zo leest men daar, „blijkt gedaald te zijn, van ƒ 674,— tor ƒ 179,—. Als 
oorzaak zijn te noemen: de hogere kosten van bezorging, daar wij onze 
onvolprezen oude-bode Van den Heuvel enige malen een opvolger moesten la
ten inwerken; (voorts) de gestegen kosten der tijdschriften en romans en van 
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kaftpapier". Deze ledenvergadering - en menige volgende - wordt o.a. bijge
woond door de heer Hartog, die als opvolger van wijlen de heer Zahn de 
fa. J. L. Beijers vertegenwoordigt. 

Op diverse algemene vergaderingen in de jaren vijftig komt meermalen de 
zorgelijker wordende kaspositie van het gezelschap aan de orde. Al zijn in 
't financiële wel afwisselend „ups" en „downs" waar te nemen, de mineur 
tendens gaat meer en meer overheersen. Als redenen van de dalende saldi 
worden o.a. genoemd, de teruggang van het ledental, de hogere kosten van het 
onderhoud van de kar, van de be- en verzorging der tijdschriften en het feit 
dat een der leden de contributie nog niet betaald heeft, wat de vergade
ring aanleiding geeft, de penningmeester te machtigen om tot royement van 
bedoeld lid over te gaan als dit zo blijft. De al enkele malen met kleine be
dragjes verhoogde contributie wordt op 13 december 1955 (69ste algemene 
vergadering vastgesteld op 31 gld. Twaalf maanden later, als een nieuwe 
voorzitter, de heer W. P. Staal, de vergadering verzoekt hem tot deze functie 
te machtigen (hetgeen geschiedt) en de aanwezigen mededeelt, dat drs. J. J. 
Vermeulen „wegens zijn hoge leeftijd" de wens heeft geuit te willen aftreden, 
stelt de heer Staal voor zijn voorganger tot e re-voorzitter te benoemen, 
hetgeen bij acclamatie wordt aangenomen. De even hierna binnentredende heer 
Vermeulen wordt huldigend toegesproken door voorzitter Staal, die daarbij 
een korte terugblik wijdt aan het 18 jarig leiderschap van de ander, die op zijn 
beurt, in kennis gesteld van de zojuist hem verleende eer, deze onderscheiding 
in dank aanvaardt. 

Alhoewel de algemene ledenvergaderingen steeds door een plezierige sfeer 
worden gekenmerkt, zulks ondanks de meermalen blijkende verschillen van 
visie op sommige aan de orde komende onderwerpen, geeft de financiële po
sitie van het gezelschap telkens weer aanleiding tot bezorgdheid, wat ook 
geldt voor de gestadige vermindering van het aantal leden (eind 1959 
telde men er zestig, d.i. twaalf beneden de totaal-norm van 72), terwijl ver
der het royeren van twee leden onvermijdelijk was geworden (één van hen is 
wegens faillissement een half jaar contributie schuldig gebleven en het an
dere lid is, ondanks de aanmaningen, weigerachtig gebleven het bedrag van 
een jaar contributie te betalen). Alle omstandigheden leiden ertoe dat op de 
74ste jaarvergadering (9 dec. 1960) de leden akkoord gaan met de door me
vrouw mr. Vaags-Kluitman voorgestelde contributie-verhoging, nl. van f 30,— 
plus ƒ 1,— voor het „karrefonds" tot ƒ 32,50 plus ƒ 1,50 voor genoemd 
fonds). Tijdens deze zelfde bijeenkomst, bij ontstentenis van de heer W. P. 
Staal geleid door mevrouw Vaags, werd allereerst de overleden erevoorzitter 
drs. J. J. Vermeulen herdacht. Nog een jaar verder, en het ledental blijkt tot 
55 geslonken; voorzitter Staal, die zulks mededeelt op de ledenvergadering 
van maandag 11 december 1961, als het leesgezelschap drie-kwart-eeuw 
bestaat, moet tot zijn spijt de aanwezigen doen weten, dat de positie van het 
gezelschap helaas geen groot feest toelaat. Mevrouw Vaags, die op verzoek 
van de voorzitter zich belast met de verkoping van de boeken en tijd
schriften, zal dit in de voor „Van Allerlei Slag" nog resterende jaren geregeld 
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doen. Des voorzitters niet al te rooskleurige visie op de naaste toekomst 
belet hem nochtans niet om op de 76ste algemene vergadering, dd. 26 
november 1962 te verklaren, dat hij hoopt op medewerking van de leden om 
het tot 52 afgezakte getal weer op het oude peil van 72 te brengen. De vraag is 
alleen hoe? Want noch adverteren, noch het verspreiden van circulaires om 
reclame te maken voor „Van Allerlei Slag" hebben een noemenswaardig re
sultaat opgeleverd. 
Een kleine stap in de gewenste richting lijkt begin 1964 te mogen worden 
begroet in de toetreding van 16 nieuwe leden, afkomstig van een opgeheven 
leesgezelschap. Maar de kaspositie is en blijft bedenkelijk, wat voor een 
niet gering deel verband houdt met moeilijkheden bij de bezorging der por
tefeuilles door bode van Ee, opvolger sinds 1948 van de onvergetelijke Van 
den Heuvel. 
De gezondheidstoestand van Van Ee blijkt nog al eens te wensen over te 
laten, het transport op de gebruikelijke wijze valt hem steeds zwaarder, zo
dat hij dringend een gemotoriseerde bakfiets nodig zou hebben, op zichzelf 
geen luxe, want het tot dusver gebezigde vervoermiddel is zo langzamer
hand wel aan vervanging toe. Ook vanwege de ijver waarmee de bode zijn 
taak pleegt te volbrengen zou men hem graag zijn zin geven, ware het niet, 
dat de vervulling van deze wens het budget van „Van Allerlei Slag" al te 
zeer zou belasten, want fors in de rode cijfers zou doen belanden - naar te vre
zen was zonder uitzicht op herstel. . . Noodgedwongen moest men dus „voor
lopig op de oude wijze voortgaan". 

De pecunaire toestand van het leesgezelschap blijft kritiek, wat slechts voor 
een klein deel door de iets verhoogde rekening voor boeken en tijdschriften 
wordt veroorzaakt, maar voornamelijk door de post die op de bezorging 
door de bode betrekking heeft: loon plus sociale lasten, W.A.-verzekering, 
etc. e tc , alles bijeen voortdurend omhoog gaand, en, maar uit de notulen van 
de 79ste ledenvergadering (13 dec. 1965) blijkt, al boven de 1000 gld. per 
jaar gestegen. Op de twee weken voordien gehouden bestuursvergadering 
had voorzitter Staal, somber gestemd, reeds het woord „opheffing" laten 
vallen, maar daar wilden de anderen niet van weten. Liever legden zij de 
leden voor, te kiezen tussen ofwel een verhoging van de contributie tot 
/ 50,— per jaar, of afschaffing van enkele prijzige buitenlandse periodieken. 
Bij stemming wordt op de (79ste) ledenvergadering gekozen voor contribu
tie-verhoging tot vijftig gulden. De tegenstemmers zijn zo fideel, te verklaren, 
dat zij hun lidmaatschap toch niet zullen opzeggen. Maar natuurlijk kan die 
belofte niet bindend worden geacht voor de afwezigen; en al wordt dit niet 
uitdrukkelijk in de stukken vermeld (wat vroeger overigens wèl gebeurde): 
het is zo goed als zeker, dat de contributie-verhoging een aantal leden tot be
danken heeft bewogen. Althans, de notulen van de donderdagavond 13 ok
tober 1966 ten huize van Mevrouw Vaags gehouden bestuursvergadering mel
den in telegramstijl over de toestand: financieel slecht, ledental (52) te gering, 
bezorging kost ruim ƒ 1000,— en geeft eindeloze moeilijkheden. „De enige 
mogelijkheid is zelfs bezorgen of - beter - zelf halen door de leden, en een 
nieuwe indeling van de series zodat de adressen niet te ver uiteen liggen. 

152 



ART. 5, Jaarlijks in December ia er eene vergadering. 

De punten van behandeling zijn; 

a, rekening en verantwoording vau bet sfireloopen jaar 

door feet bestanr; 

h. verkoop van ufgelezen werken; 

>:. vaststelling van lectuur voor het vulgend jaar; 

il. verkiezing van twee leden van feet bestuur; 

?. ingekomen voorstellen die minstens tiefet dagen te 

voren ter kennis van bet bestnnr zijn gebracht. 

De datum dor vergadering wordt m.inaieti8 14 dagen 

te voren medegedeeld per omschreven circulaire. 

ART. 8. Ieder lid (al of niet ter Vergadering aanwezig) is ver

plicht voor minstens ƒ #,8» te koojten op boete van/"O,50. 

ART- 1. Stemming mm zaken gestentedt mondeling, over 

personen schriftelijk, l>e meerderheid der uitgebrachte 

staken de stemmen na herstemming. s Semi is en 

dan beslist hot lot. 

ART. i t. De tpsoliriften worctaa 2 m&al 's weeks verzonden 

eu wo! '«Maandags en Donderdags. De boekwerken wor

den iederen Maandag om de 14 dagen verzonden. 

ART. 12. De bode haalt en brengt de lectuur op den vaat-

gestelden dag op de bepaalde pîaats. 

In geval van verhuizing moet men den Secretaria raet 

het nieuwe adres in kennis stellen. 

AKT. 13. Laden die bij tijdelijke afwezigheid geen boeken 

nit feet leesgezelschap kunnen ontvangen, zijn gehouden 

van don duur hunner afwezigheid kennis te geven aan den 

Secretaris t>f aan de firma J. L, BEIJEBS, >'eude O 56. 

ART. i t . I.eife:n b:u ivii'iis htii/.e bfsmscireljjke ziekte heersefet, 

mogen geene tijdschriften van feet leesgezelschap ont

vangen. Zij zijn gehouden hunnen voorganger en de firma 

J. h, BK wt* , Xes.nl e 0 .*>!'; d;i.iifTnfdc in kennis to stellen. 

ART. & Leden kunnen eigen werken aan hi;t bestuur ter 

circulatie aanbieden; bij aanneming wordt 7; van den 

inkoopsprijs vergoed. 

AKT. 9, Voor de circulatie /.ijs ds leden tuur- ~Hnn -̂ rtc-r 

woonplaatücm verdeeld in aérien, maximum nader overeen 

te komen, Time h en tij ds worden de nieuwe leden bij de 

eene of andere serie door den directeur ingedeeld. 

ART. 10. Met goedvinden van den directeur kan met ma 

voorganger van voigntimmer worden gewisseld. 

ART. 15. Ciaat eenig werk verloren of wordt dit zwaar bescfea-

digd, dan wordt aanteokening op de verzeadingslijsi verzocht 

en beslist bet Bestuur hoeveel er vergoed moet worden. 

ART. 1& Elk lid kan afgelezen werken van den directeur 

tegen ontvangbewijs ter lezing verkrijgen. 

ART. 17. Alle leden, behalve Dames-leden, zijn verplicht ter 

algemeeoe vergadering te komen, wettelijke verhindering 

(ziekte, uitstedigheid en ambtsbezigheden) uitgezonderd, 

raits hiervan aan de vergadering te voren wordt kennia 

gegeven. 

Twee bladzijden uit de reglementen van „Van Allerlei Slag". 
(Gem. Archief Utrecht) 

Per spoed-circulaire wordt de leden verzocht hierop vóór 1 november d.a.v. 
te reageren. Resultaat 43 gaan akkoord, vier weifelen; de weinige tegenstem
mers plaatsen door hun weigering zichzelf buiten het gezelschap, hoezeer dit 
ook moet worden betreurd. 
In dezelfde novembermaand 1966 waarin genoemde reacties van de leden 
door het bestuur worden besproken, wordt de vereniging getroffen door het 
overlijden van haar penningmeester, de heer R. Takken Gzn. Bij de opening 
van de 80ste jaarsvergadering (vrijdagavond 25 november 1966) wordt 
hij herdacht door mevrouw mr. Vaags-Kluitman, die als vice-praeses her
innert aan het vele, dat de heer Takken voor het leesgezelschap heeft ge
daan. Zij schetst zijn persoon als een trouwe werker - tot op de laatste be
stuursvergadering - die niet versaagde, ook al ging het „Van Allerlei Slag" 
minder goed. „Drie bestuursleden en één lid waren op de begrafenis aanwe
zig en een bloemstuk getuigde van onze dank", aldus mevr. Vaags. 
Vervolgens werd voorgelezen een brief van de (afwezige) voorzitter W. P. 
Staal, waarin deze zijn aftreden afkondigde alsmede het uitvallen van nog 
twee in Zeist woonachtige leden, voor wie de nieuwe bezorgingsregeling (cir
culatie door de leden zelf) te grote moeilijkheden met zich meebrengen zou. 
(Dat onder deze omstandigheden de 80ste verjaring van het gezelschap on
gememoreerd bleef, lag voor de hand). 

En zo begon dan, met ingang van 1967, de „bode-loze", laatste periode 
in de historie van „Van Allerlei Slag". Al vrij spoedig leed het gezelschap 
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in zijn bestuurs-top opnieuw een ernstig verlies door het aftreden van dr. J. 
Kooy, die als secretaris in 1937 zijn overleden vader in dit ambt was opge
volgd en met onderbreking van de laatste bezettingsjaren (die hij in krijgs
gevangenschap had doorgebracht, en waarin zijn taak tijdelijk was waarge
nomen door zijn mede-bestuurslid notaris G. W. Vaags) gedurende bijna 
drie decennia, telkens door de leden herkozen, het leesgezelschap met voor
beeldige toewijding had gediend. Zo moest dan in drie kort na elkaar zich 
voordoende bestuursvacatures worden voorzien. Het penningmeesterschap, 
dat bijna 35 jaar achtereen door de heer R. Takken Gzn. was behartigd 
werd toevertrouwd aan zijn zoon, R. Takken jr., tot voorzitter in plaats van 
de uitgetreden functionaris (de heer W. P. Staal) werd gekozen dr. H. J. 
Hendriks, tot secretaris dr. R. A. Prins. 

Dat het wegvallen van de post „uitgaven voor de bode" (die na meerdere 
klachten over zijn verslechterende gezondheidstoestand al eerder had doen 
blijken, liever van zijn taak te willen worden ontheven) voor de financiën 
van het leesgezelschap een belangrijke lastenverlichting betekende, valt dui
delijk op te maken uit de notulen van de op woensdagavond 1 november 
1967 ten huize van mevrouw Vaags gehouden bestuursvergadering. Dank 
zij de (plotseling) sterk verbeterde kaspositie - een batig saldo van 1200 gld. 
acht voorzitter Hendriks de toestand van het leesgezelschap dermate gunstig, 
dat hij de toekomst van „Van Allerlei Slag" met optimistische verwachtin
gen tegemoet ziet: z.i. zal het leesgezelschap kunnen blijven bestaan, on
danks het geringe aantal van 35 leden. Besloten wordt „om op geringe schaal 
reclame te maken voor (. . .) „Van Allerlei Slag" door een getypte brief op 
te hangen aan de aanplakborden van het Universiteitsgebouw en van het 
Poortgebouw van de V.H. aan de Biltstraat." Gematigd optimisme spreekt 
insgelijks uit het verslag van de vier weken later, woensdagavond 29 no
vember 1967 in „Pays-Bas" gehouden 81ste jaarvergadering, bij welke ge
legenheid op voorstel van de voorzitter wordt beslist, dat het „karrefonds" 
zal worden opgeheven om de gelden (daarin) met de overige samen te voe
gen. Zulks waarschijnlijk in de verwachting, het lectuurpakket eerlang te 
kunnen uitbreiden en nog wat meer te variëren. 

Helaas maakte een samenloop van ongunstige - in hoofdzaak economische -
factoren, dat de in 1967 nog verwachte „opklaring" achterwege bleef. 
In de eerste plaats was daar de gestadig voortsluipende, in bepaalde sec
toren zelfs voorthollende inflatie, die de prijzen - vooral van buitenlandse 
tijdschriften -telkens weer deed stijgen; ook de verzorging van de portefeuilles 
door de fa. Beijers kon als gevolg van toenemende papier- en loonkosten 
niet op het oude tarief worden gehandhaafd; dan waren er leden, die het 
zelf-verzorgen van de lectuur-doorstroming op den duur toch te bezwaarlijk 
vonden, terwijl sommigen meenden dat nu de bode afgeschaft was, de contri
butie van 50 gld. best wel weer omlaag kon (zoiets was al ter sprake ge
bracht op de bestuursvergadering van 4 november 1966, maar toenmaals 
resoluut afgewezen). Een en ander leidde ertoe dat (gegeven de niet meer te 
stuiten opwaartse beweging van de prijzen op vrijwel ieder gebied) de nood
zaak tot bezuiniging zich al nadrukkelijker manifesteerde en dat mede als 
gevolg daarvan door verschillende bedankjes de afbrokkeling van het leden-
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totaal voortging. De reclame binnen de universiteit had weliswaar tot ef
fect, dat een aantal studenten geïnteresseerd bleek in hetgeen „Van Allerlei 
Slag" te bieden had, maar alras deed men de ervaring op, dat dit „geen zoden 
aan de dijk zette", ook al door de spoedige afkoeling van die belangstelling. 
Geen wonder dan ook, dat op de bestuursvergadering van maandag 11 no
vember 1968 de stemming van bezorgdheid uit het quinquennium van vóór 
de afschaffing van de bodediensten weer teruggekeerd; zelfs zodanig, dat 
voorzitter Hendriks te kennen gaf „dat door vermindering van het aantal 
series het leesgezelschap mogelijk nog een jaar zal kunnen draaien". Verder 
kwam die avond enkele noodzakelijke bestuurswijzigingen aan de orde. Dr. 
R. A. Prins, in het buitenland verblijvend en dienstengevolge niet in staat 
het secretariaat waar te nemen werd tijdelijk vervangen in deze functie door 
drs. M. J. H. Geelen. Voorts berichtte penningmeester R. Takken jr. om 
privé-redenen zowel deze post te moeten opgeven alsook zijn lidmaatschap 
van „Van Allerlei Slag". In zijn plaats werd de heer J. v. d. Ven tot penning
meester gekozen. De heer Takken deelde tevens mee, dat ook zijn moeder, 
tot dan toe hoofd van serie 3 besloten had om - hoezeer het haar ook speet, 
voortaan de portefeuille te moeten missen - voor het lidmaatschap te bedan
ken. Dit bericht trof mevrouw Vaags dermate, dat het haar bewoog tot het 
voorstel mevr. Takken, tot ere-lid te benoemen vanwege de grote verdien
sten van haar (overleden) echtgenoot voor het leesgezelschap. Hetgeen (na 
prompte instemming van de overige bestuursleden met deze suggestie) im-
piceerde, dat zij gratis aan serie 3 (nu als tweede zou blijven deelnemen). 
Op de naastvolgende algemene ledenvergadering (dd. 9 december 1968) 
concludeert voorzitter Hendriks, de ledenlijst overziende, dat het leesgezel
schap („met in-teren") minstens nog een jaar kan blijven bestaan, maar dat 
het, zoals het nu is, in 1969 opgeheven zal moeten worden. Opgeheven? Ja, 
tenzij een keuze wordt gedaan (of liever nog: een combinatie wordt ge
vormd) uit alternatieven als: het combineren van een aantal series, een con
tributieverhoging van 50 naar 60 gld. per jaar, vermindering van het aan
tal tijdschriften en, last but not least, aanwerving van nieuwe leden. Tegen 
de voorgestelde contributie-verhoging maakten weliswaar twee van de aan
wezige leden bezwaar, maar daar stond tegenover, dat het lid dr. De Boer 
toezegde een advertentie te zullen plaatsen in een studentenblad ter aan
werving van nieuwe leden. 

En zie, op de algemene vergadering van een klein jaar later (dinsdagavond 
11 november 1969) blijkt penningmeester v. d. Ven plotseling weer, wat 
de toekomst van het leesgezelschap betreft, vol van „moed en vertrouwen", 
daartoe geïnspireerd door het verrassend meevallend batig saldo van ruim 
819 gld. Voorzitter Hendriks bekeek de zaken minder optimistisch, maar 
„na enig heen en weer gepraat" kon althans een deel van zijn skepsis worden 
weggenomen. Met zijn voorstel, de huishoudelijke reglementen voortaan wat 
soepeler toe te passen kon de vergadering zich verenigen. Wegens de be
zwaren, geuit door de fa. Beijers (die in feite graag ontlast wilde worden 
van het verzorgen van de portefeuilles met alle daaraan verbonden werk
zaamheden) opperden enkele leden de mogelijkheid om een andere zaak in 
te schakelen, wat het bestuur beloofde in overweging te zullen nemen. 
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Een laatste mogelijkheid tot behoud van „Van Allerlei Slag" scheen zich 
voor te doen door uitbreiding van het ledental met een groepje belangstel
lenden in de omgeving van het Rosarium, geleid (zo men die term wil bezi
gen) door drs. R. Seydenzaal: een mogelijkheid die omstreeks de jaarwisse
ling 1969/1970 dankbaar werd benut. 
Edoch - met een variant op de „Abd-el-Kader" van Bernard ter Haar - „in 't 
boek des noodlots stond met ijz'ren stift geschreven/dat 't leesgezelschap 
geen drie jaar meer zou leven". 
Het Damocles-zwaard, dat tegen het einde van de jaren zestig het voortbestaan 
van „Van Allerlei Slag" steeds meer ging bedreigen, bevond zich in handen 
der bewindvoerderen van de firma J. L. Beijers, die 't liefst totaal ontheven 
wilden worden van hun zorgen voor het leesgezelschap, en als stap in die rich
ting de secretaris, dr. M. J. H. Geelen, op 16 november 1970 schriftelijk in 
kennis stelden van hun wens, het lidmaatschap van het leesgezelschap van 1 
januari 1971 af op te zeggen. Nadrukkelijk zij gememoreerd, dat de heer 
Ph. J. Hartog, al vele jaren bij de fa. Beijers de „steun en toeverlaat" van 
„Van Allerlei Slag" tot 't laatst toe volijverig de belangen van het gezelschap 
is blijven behartigen. 
Of de kwestie Beijers er àl dan niet mee te maken had: nog eenmaal voltrok 
zich in het bestuur van de vereniging een belangrijke mutatie. In plaats van 
de uittredende heren Hendriks, Geelen en v. d. Ven werden gekozen, tot voor
zitter mr. J. Schuttevâer, tot secretaris mevrouw mr. M. J. Vaags-Kluitman, 
tot penningmeester de heer J. L. Heeg. Als een uiterste poging, het gezel
schap te redden, werd besloten de contributie van ƒ 50,— tot ƒ 65,— te ver
hogen (de in dec. '68 voorgestelde verhoging tot 60 gld. was niet doorgegaan; 
ditmaal, einde 1971, werd de daar nog boven uitgaande bijdrage door de 
meesten aanvaard, al bleven de te verwachten bedankjes van wie ertegen 
waren niet uit). En nog eenmaal, zij het zonder veel hoop op resultaat, werd 
de leden gevraagd, te pogen nieuwe leden aan te werven: een verzoek waar
mee mr. Schuttevâer geheel en al bleef in de lijn van een bij Jules Verne 
in zijn boek „Het Geheimzinnige Eiland" („L'île mystérieuse") voor het eerst 
vermelde (nergens eerder opgetekende) leuze „Point n'est besoin d'espérer 
pour entreprendre ni de réussir pour persévérer" - volgens Verne een uit
spraak van „le Taciturne" oftewel Willem de Zwijger (onbewezen maar 
waarschijnlijk wel juist). Hoe het zij: de reddingspogingen faalden helaas. 
En zó geschiedde het, dat de jaarvergadering van „Van Allerlei Slag", in 
„Pays-Bas" gehouden op donderdag 23 november 1972, inderdaad als offi
cieel de laatste moet worden geboekstaafd. Punt 6 van de agenda vermeldde 
het bestuursvoorstel tot opheffing van het leesgezelschap met ingang van 
1 januari 1973. Toelichting: „Zoals reeds op de vorige jaarvergadering is 
meegedeeld wil de fa. Beijers per 31 december 1972 de verzorging van de 
tijdschriften beëindigen. Omdat het bestuur geen andere boekhandel heeft 
kunnen vinden, het ledental elk jaar terugloopt en de kosten steeds hoger 
worden, meent het bestuur, hoewel het de opheffing bijzonder betreurt, te 
moeten voorstellen ons 86 jaar oude gezelschap te liquideren". 
Verdere voorstellen behelsden o.a. afdracht van het kas-saldo aan de Ver
eniging Oud-Utrecht („die een echt Utrechtse, tientallen jaren bestaande, cul-
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turele instelling is") en aanbieding (na de liquidatie) van het archief van 
V.A.S. aan het Gemeente-Archief. 
Dat deze liquidatie niet alleen door het bestuur doch ook door de aanwezige 
leden zeer werd betreurd, behoeft geen betoog. Een allerlaatste propositie 
van drs. R. Seydenzaal, om te pogen een nieuw leesgezelschap naar kleinere 
omvang als "t ware op de puinhopen van „Van Allerlei Slag" op te richten had 
(wegens praktische bezwaren) geen succes. 
Op deze sluitingsvergadering kregen de aanwezige leden hun consumpties 
door het leesgezelschap aangeboden, terwijl voorts ook nu weer de boeken
en tijdschriften-auctie door mevrouw Vaags werd geleid. Tevens werd over
eengekomen, dat de circulatie van de nog „in omloop" zijnde tijdschriften 
en boeken ook na 1 januari 1973 nog een tijdlang - nl. tot alles „afgewerkt" 
was - kosteloos zou worden voortgezet. 
De definitieve afwikkeling van alle „lopende zaken" bracht met zich mee dat 
in het najaar van 1973 nog een supplementaire (maar niet meer officiële) 
vergadering in Pays-Bas moest worden belegd. Dit werd dan het onherroe
pelijke afscheid van een leesgezelschap, dat gedurende meer dan tachtig 
jaren velen in Utrecht dierbaar was geweest, en dat kon bogen op een verleden, 
rijk genoeg om herdenkenswaardig te mogen heten . . . 

Ziet men nog eenmaal naar het verleden om, dan blijkt duidelijk dat de bijna 
vier decennia van het directoraat van notaris P. A. Lens (1899 - 1937) 
als de gelukkigste in de historie van „Van Allerlei Slag" zijn aan te merken: 
dit was, zogezegd, het „Lensozoïcum", tijdens hetwelk aan de moeder-ver
eniging meerdere bloeiende, gelijknamige loten ontsproten. Van degenen, die 
jarenlang trouw hun beste krachten aan de dienst van het gezelschap heb
ben gewijd kunnen niet alle namen nog eens worden vermeld; slechts zij 
een uitzondering gemaakt voor een vijftal: de heer J. T. H. C. van Ebben-
horst Tengbergen, één der oprichters van anno 1886, secretaris van genoemd 
jaar tot 1915; diens opvolgers in het secretariaat, de heren dr. D. M. Kooy 
en diens zoon en opvolger dr. J. Kooy, in bedoelde functie gedurende (in 
successie) een halve eeuw aan „Van Allerlei Slag" verbonden (nl. tot ultimo 
1966), voorts drs. J. J. Vermeulen, voorzitter nà notaris Lens, die in de loop 
van zijn 18-jarig praesidium het leesgezelschap door dreigende stormen wist 
heen te loodsen; en tenslotte ook mevrouw mr. M. J. Vaags-Kluitman, door 
haar ijver voor „Van Allerlei Slag", niet alleen blijkend uit de wijze waarop zij 
met grote bekwaamheid de lectuurverkopingen wist te leiden, maar ook door 
haar evidente bijdragen tot de aangename sfeer waardoor de ledenverga
deringen werden gekenmerkt, niet vergeten mag worden.--) 

*) Teneinde de lezer enige indruk te geven van wat er op het gebied der tijdschriften 
in het leesgezelchap in de loop der jaren is omgegaan, is aan dit artikel een bijlage 
toegevoegd, welke dienaangaande enig licht verspreidt. 
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BIJLAGE 

Lijst van uitgekozen of verworpen tijdschriften volgens de 
aanwezige gegevens uit de notulen. 

In de Algemene Ledenvergadering van 
2 december 1886 werd besloten in 1887 
de volgende tijdschriften in circulatie te 
brengen: 

De Gids (2 x) 
Tijdspiegel 
Eigen Haard 
Lantaarn 
Natuur 
Nederland 
Wetenschappelijke Bladen 
Mannen van Beteekenis 
The Graphic 
Harper's Magazine 
Century's Magazine 
Punch 
Leber Land und Meer 
Fliegende Blätter 
Illustrirte Zeitung 
Schorers Familienblatt 
Gartenlaube 
Deutsche Rundschau 
Vom Fels zum Meer 
Revue des deux Mondes 
L'Illustration 
Paris Illustrée 
Magasin Pittoresque 

1 december 1887 

2 december 1889 

zelfde als vorig jaar, weggelaten: 
Haagsche Stemmen 
London Journal 
Kladderadatsch 

toegevoegd: 
Spectator 
Nouvelle Revue 
Aarde en haar Volken 
Humoristisch Album 
Journal Amusant 
L'Art 
All the year round 
Fun 

1 december 1890 

zelfde als vorig jaar, toegevoegd: 
Haagsche Stemmen 
Kladderadatsch 
Elseviers Geïllustreerd Maandschrift 
Art Journal 
Moderne Kunst 

weggelaten: 
Fun 

8 december 1891 

zelfde als ia 1886, weggelaten: 
Century's Magazine 
Punch 
Magasin Pittoresque 

toegevoegd: 
Humoristisch Album 
Nieuwe Gids 
Nouvelle Revue 
Journal Amusant 

als vorig jaar, weggelaten: 
All the year round 

toegevoegd: 
Vragen van de dag 
Monde Illustré 
Daheim 
Portefeuille 

8 december 1892 

10 december 1888 

zelfde als vorig jaar, weggelaten: 
Nieuwe Gids 

toegevoegd: 
Haagsche Stemmen 
Los en Vast 
London Journal 
Kladderadatsch 
Petit Journal pour rire 

als vorig jaar, weggelaten: 
Wetenschappelijke Bladen 
Los en Vast 
1 ed. Schorers Familienblatt 
Portefeuille 
Daheim 

toegevoegd: 
2 ed. Elseviers Geïll. 
111. London News 
Nieuwe Gids 

Maandschrift 
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8 december 1893 

als vorig jaar, weggelaten: 
2e ed. Mannen van Beteekenis 
Kladderadatsch 
Journal Amusant 
Nieuwe Gids 

toegevoegd: 
Los en Vast 
Van Nu en Straks 
Uilenspiegel (2 x) 

7 december 1894 
als vorig jaar, weggelaten: 
Van Nu en Straks 
Uilenspiegel (2 x) 
Schorers Familienblatt (wegens ophef
fing van dit blad) 

toegevoegd: 

Tweemaandelijksch Tijdschrift 
Zur Guten Stunde 
Journal Amusant 
Bijblad van Vragen van den Dag 

13 december 1895 

als vorig jaar, weggelaten: 
Monde Illustré 
Tweemaandelijksch Tijdschrift 
Humoristisch Album 

toegevoegd: 
Hollandsche Revue 
Kroniek 
Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en 
Volkenkunde*) 
Wiener Caricaturen 

12 december 1896 

zelfde als vorig jaar, weggelaten: 
Kroniek 
Tijdschrift voor Geschiedenis en 
Aardrijkskunde *) 
Wiener Caricaturen 

toegevoegd: 
De levende natuur 

In het jaar 1897 circuleerden de volgende 
tijdschriften: 

De Gids (2x) 
Tijdspiegel (2 x) 
Eigen Haard (2 x) 
Natuur 
Nederland 
Mannen van Beteekenis 
The Graphic 
Harper's Magazine 
Ueber Land und Meer 
Fliegende Blätter (2x) 
Illustrirte Zeitung 
Gartenlaube 
Deutsche Rundschau 
Vom Fels zum Meer 
Revue des deux Mondes 
L'Illustration 
Nouvelle Revue 
Journal Amusant 
Haagsche Stemmen 
Los en Vast 
Petit Journal pour Rire 
Spectator (2 x) 
Vragen des Tijds 
Aarde en haar Volken 
Art Journal 
Elseviers Geïllustreerd Maanschrift (2 x) 
Moderne Kunst 
Vragen van den Dag + bijblad 
Illustrated London News 
Zur Guten Stunde 
Hollandsche Revue 
Levende Natuur 

10 december 1897 

Het bestuur zal nader beslissen, enz. 

11 december 1916 

3e Panorama erbij 

gestemd over: 

Dietsche Stemmen 
Meggendorfer Blätter 
Life 
en over nieuwe: 
Nederlandsch Zeewezen 
Punch 
Stemmen des Tijds 
Black and White 
Le Rire 
Hollandsche Lelie 
La Vie Parisienne 

*) Dit tijdschrift veranderde enkele malen van naam totdat die in 1920 definitief ge
wijzigd werd in Tijdschrift voor Geschiedenis. 
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16 december 1926 1966 

„Indié" vervangen door „Indië Oud en 
Nieuw" 
„The Ladies Home Journal" vervangen 
door „Die Dame" 
nieuw: 
Opgang 
Boek en Kunst 
Geïll. Dagboek van Speenhof 
De wonderen der Oudheid 
(in afleveringen) 
13 stemmen tegen Fliegende Blätter 

8 december 1936 

vervallen Foreign Affairs 
debat over: 
Eigen Haard allen tegen 
Holl. Revue 4 tegen 
Revue des deux Mondes 6 tegen 
der Türmer 7 tegen 
Foreign Affairs 2 voor 
nieuw: 
Die Umschau allen vóór 
Annales Politiques ci 

Littéraires allen voor 

9 december 1946 

geen debat over tijdschriften 

Floralia 2 x afgeschaft 

Illustrated 3 x afgeschaft 
Debat over Gids: wordt behouden 
Debat over Nieuwe Stem: 
wordt afgeschaft 
Kern, Punch en Sketch afgeschaft 

men neemt wel: 
3 x Revu 
3 x Sie und Er 
Homes and Gardens 

111. London News blijft 
Spiegel Historiael erin 
Revu, Reader's Digest, Punch, 
Goed Wonen blijven 
1 x Artis vervangen door Blijdorp 

cadeau gekregen: 1 Artis (van Geelen) 

Scientific American van Hendriks 
Afschaffing van Natuur en Techniek 
Libelle, Lat. Ev, Post verworpen 
Time erin, verworpen 

In het jaar 1967 circuleerden de volgende 
tijdschriften: 

Wereldkroniek (5 x) 
Panorama (5 x) 
Revu (5 x) 
Artis 
Illustrated London News 
National Geographic Magazine 
Life (2 x) 
Spiegel Historiael 
Schweizer Illustrirte (2x) 
Vrouw en haar Huis (2 x) 
Natuur en Techniek 
Goed Wonen 
Paris Match (2 x) 
Woman's Own 
Libelle (2 x) 
Homes and Gardens 
Punch 
Scientific American 
Blijdorp 
Saturday Evening Post 
Uitkijk 
Ariadne 
Reader's Digest 
Reizen 
Du-Atlantis 
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