


Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 denkenden de OLB links lieten liggen. Dat was een vande belangrijkste de oorzaken van het permanentegeldgebrek, waardoor het niet mogelijk was bewustaan collectievorming te doen. 'De leden vragen steedsom nieuwe boeken. Er was geen een duitsch boekvoor een meisje en moest ze zich tevreden stellen meteen hollandsch, hoewel ze de hollandsche taal nogniet goed kende. Jammer dat zoo iets voorkomt'klaagde men in 1927 in het logboek van het RK filiaalin de Potgieterstraat. Op 28 maart 1927 werd het vol-gens iemand 'wanhopig in de bibliotheek om boekente vinden voor jongens van 16a 17 jaar Nergens geld,nergens boeken, hoe moet het toch gaan? Een biblio-theek kan op zoo'n manier niet blijven bestaan.'Er zat dus niets anders op dan om steun te bedelen.De openbare bibliotheken waren voor een groot deelafhankelijk van krijgertjes. In maart 1926 schreef kape-laan Meijer in het RK dagblad Het Centrum de volgen-de oproep; 'De

schoonmaak is, naar men mij van welingelichte zij-de verzekerde, weer in vollen gang. We weten alle,hoe onder directie van de vrouw des huizes, die dezejaarlijksche manoeuvre stelselmatig leidt, geen enkelvooHA/erp aan deze reinigingskuur ontsnapt. Maar dankan het ook niet anders, of deze schoonmaak brengtin vele huisgezinnen weer een collectie boeken bovenwater, welke in hoek of kast zoo waren geborgen, datzij alleen in deze schoonmaakdagen in hun rust wor- De leeszaal van de RKOLB aan de Kromme Nieuwe-gracht. den gestoord. Ik bedoel die boeken, welke niet meercirculeeren in den huiselijken kring, omdat ieder derhuisgenooten ze heeft gelezen en hun inhoud kent.Die boeken hebben voor u geen waarde meer; u wiltze misschien met alle geweld kwijt. En daarom wil ik ueen adres aanbevelen, waar zij nog wel goeds kunnenstichten. Dat adres is de RK leeszaal, welke met een te-kort aan goede boeken te kampen heeft bij haarsteeds groeiend aantal lezers.Het soort boeken

maakt geen verschil, want deleeszaal telt lezers van eiken leeftijd en ontwikkeling,zoodat boeken voor de jeugd en voor volwassenen,voor studie en romanlectuur in dank worden aanvaard.Gaarne neem ik deze voor de Leeszaal in ontvangst, enals u mij een briefje stuurt, laat ik ze ook gaarne aanuw woning afhalen. Ik reken er stellig op u de volgen-de keer te kunnen mededeelen dat er een hele stapelop mijn kamer is binnengebracht.' Lang niet alle geestelijken waren bereid zulke propa-ganda te maken. Dat kwam dan niet doordat zij eenhekel aan de RKOLB hadden. In een aantal parochieshad men een eigen parochiebibliotheek en het lag voorde hand dat de geestelijke leidsman daar de meesteaandacht aan schonk. Als ze een pleidooi hielden voor 134










