
Een opvallend verschijnsel in het negentien-
de eeuwse culturele leven was de opkomst
van de leesgezelschappen. Volgens schat-
tingen zouden er tussen 1781 en 1849 min-
stens 924 in Nederland actief geweest zijn.
Het is geen toeval dat het leesgezelschap
vooral in deze tijd een grote vlucht kon ne-
men. In de jaren 1801 en 1806 kwam de
overheid via de eerste onderwijswetten tot
een nationale regeling inzake aan het onder-
wijs te stellen eisen. Hoewel het nog bijna
honderd jaar zou duren voordat een algeme-
ne leerplicht werd ingevoerd, leidden deze
wetten toch al tot een snelle stijging van het
aantal mensen dat kon lezen. In deze tijd
kwam ook de romantiek op als culturele be-
weging met de roman als litteraire uiting. Te
denken is hierbij aan schrijvers als Jane
Austen, Victor Hugo, Johann von Goethe,
Madame de Charrière (Belle van Zuylen),
Fran_ois de Chanteaubriand en in het
Nederlandse taalgebied Betje Wolff en Aagje
Deken. De ontwikkeling van de kennis en
van de mogelijkheid die kennis te gebruiken,
gingen aldus gelijk op. Een probleem was
echter dat boeken behoorlijk duur waren en
dat men ze meestal niet vaker dan eenmaal
las. Het leesgezelschap was een manier om
door gezamenlijke aankoop van boeken en
tijdschriften de kosten te drukken. Werken
die meerdere malen gelezen werden, zoals
stichtelijke boeken en dichtbundels, kocht
men meestal zelf, de rest werd gezamenlijk
aangeschaft. Het leesgezelschap was overi-
gens geen nieuw verschijnsel, ook in de
achttiende eeuw vormden zich groepen om
met elkaar boeken te lezen en die te bespre-
ken. Het verschil met de negentiende eeuw-
se gezelschappen was het doel: gezelligheid
en discussie met politiek gelijkgezinden. Zo
speelden deze leesgezelschappen een be-
langrijke rol in de opkomst van de patriot-
tenbeweging omstreeks 1780-1790. Bij het
latere Loenense leesgezelschap “Tot Nut en
Vermaak” ging het om de aanschaf van boe-

ken en tijdschriften die dan door alle leden
van het gezelschap bij toerbeurt werden ge-
lezen. Helaas is het grootste deel van het ar-
chief in de loop der jaren verdwenen, in het
streekarchief zijn slechts vergaderverslagen
van 1841 tot 1893 en enkele losse papieren
terug te vinden. Uit het feit dat men in 1845
het 25-jarig bestaan vierde mag worden af-
geleid dat de oprichting in het jaar 1820
plaatsvond. Formeel was het leesgezel-
schap onderdeel van de Maatschappij tot
Nut van het Algemeen. Zo waren in de lees-
kring voor een belangrijk deel dezelfde per-
sonen actief als in het in 1821 opgerichte
Departement Loenen aan de Vecht der
Maatschappij tot Nut van het Algemeen en
liet men elkaars leden zonder ballotage toe.
In feite was er sprake van twee los van el-
kaar staande organisaties. Het leesgezel-
schap heeft overigens aanzienlijk langer be-
staan dan de plaatselijke afdeling van het
Nut. Deze werd in 1905 opgeheven terwijl
de laatstbekende archiefstukken van het
leesgezelschap uit 1945 dateren. In 1885
werd ook nog de Leeskring Buitenlandse
Tijdschriften opgericht, helaas was daarvan
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niet meer terug te vinden dan een reglement
en is dus onbekend hoe en hoelang deze
heeft gefunctioneerd.

De organisatie                                    
Het doel was het gezamenlijk lezen van boe-
ken en tijdschriften. Van de leden werd ver-
wacht dat zij op hun beurt een boek kozen
dat vervolgens werd aangeschaft, over de
tijdschriften werd bij meerderheid van stem-
men beslist. De aangeschafte werken wer-
den vervolgens in roulatie gebracht. De lees-
volgorde lag vast: de directeur gaf de porte-
feuille aan het oudste lid en die gaf het dan
door aan de volgende enzovoort. De leestijd

was twee weken voor de boeken en een
week voor de tijdschriften. Nadat het boek
door de leden in Loenen gelezen was werd
het door het jongste lid naar de leden in
Nieuwersluis gebracht. Het is niet verba-
zingwekkend dat deze procedure nogal
eens op vergaderingen bekritiseerd werd:
het oudste lid was meestal niet de snelste
lezer en tegen de tijd dat het werk in
Nieuwersluis aankwam, was het vaak al be-
hoorlijk verfomfaaid. In 1864 leidde dit tot
een zorgelijk rondschrijven door de voorzit-
ter waarin hij aangaf persoonlijk kennis te
hebben genomen van gehavende en vuile
exemplaren waarvan hij zich niet kon voor-
stellen dat die zo uit de huiskamers van de
leden waren gekomen, dat moest in de keu-
kens gebeurd zijn “alwaar men zich aan zulk
grof vandalisme schuldig maakt”. Hij bena-
drukte dat men afhankelijk was van de wel-
willendheid van de leden die ervoor moes-
ten zorgen dat de boeken uit handen van
kinderen, voor wie ze toch geen geschikt
speelgoed waren, en van de dienstboden,
voor wie ze veelal ongeschikte lectuur wa-
ren, te houden. Al in 1859 dacht men de op-
lossing gevonden te hebben door het aan-
stellen van een bode die de portefeuilles bij
de leden ophaalt en doorgeeft. De klachten
over onderstrepingen, getekende snorren en
andere onwelvoeglijkheden en besmeuring
van de boeken hielden echter aan. In 1885
stuurde een van de leden het bestuur als
Sinterklaassurprise een nieuw exemplaar ter
vervanging van het boek dat hij in zeer
slechte staat had ontvangen.                              
Hoewel volgens artikel 1 van het reglement
slechts inwoners van Loenen en
Nieuwersluis lid konden worden, waren er
ook steeds leden uit omliggende plaatsen.
Soms werd dat ter sprake gebracht maar
dan werd in alle gemoedelijkheid besloten
om dit artikel niet toe te passen.
Formeel werd men lid op voordracht van ie-
mand die reeds lid was, vervolgens werd
men na ballotage toegelaten. In de praktijk
kwam het ook wel voor dat iemand zelf het
lidmaatschap aanvroeg, ook dit werd in be-
handeling genomen. Om door de ballotage
te komen moesten alle aanwezige leden de
toelating van het nieuwe lid steunen. Dat
was altijd het geval. Groot was dan ook de
consternatie toen er in 1870 bij de stemming
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over de toelating van een nieuw lid niet al-
leen vier witte bonen uit de bus kwamen
maar ook een zwarte (de aanwezige leden
gaven door middel van het deponeren van
bonen in een gesloten bus aan of ze een
toelating ondersteunden). Gelukkig bleek
dat een van de leden zich vergist had. Het
aantal leden wisselde nogal maar kwam
meestal niet boven de twintig uit, waarvan er
op de vergadering zelden meer dan een stuk
of acht verschenen. Tot ongeveer 1860 werd
aan de aanwezigheidsplicht vrij streng de
hand gehouden: wie zonder zich bij het be-
stuur afgemeld te hebben verzuimde moest
een boete betalen (leden uit Nieuwersluis
waren vanwege de grote afstand van deze
verplichting vrijgesteld). Uit de oudste ver-
slagen is daardoor wel op te maken hoeveel
leden er waren en wie dat waren. Probleem
is wel dat de vrouwen die lid waren niet ge-
acht werden op de vergaderingen te ver-
schijnen en dus ook niet in de notulen ver-
meld werden. Het bestuur bestond uit: de
directeur (voorzitter), hij ontbood en verzond
de boeken en voerde het beheer erover, hij
riep de vergaderingen samen en zat ze voor,
de secretaris zorgde voor de notulen en de
correspondentie en de penningmeester be-
heerde de gelden.
Regel was dat het gezelschap vier maal per
jaar vergaderde: in januari een vergadering
waar de overtollige boeken bij opbod aan de
leden werden verkocht, in april werd door de
penningmeester rekening en verantwoor-
ding afgelegd, de juli vergadering had geen
vast programmapunt en in december werd
besloten welke tijdschriften men het volgen-
de jaar ging lezen. Zoals opgemerkt kwa-
men er maar een paar leden op de vergade-
ringen. In de latere jaren,vooral na 1870, liep
het aantal vergaderingen dan ook terug tot
soms één per jaar.
De jaarlijkse contributie steeg in de loop der
jaren van f 3,- per jaar in 1849 tot f 6,75 in
1894. Daarnaast had men inkomsten uit de
jaarlijkse veiling van gelezen boeken en tijd-
schriften. Regel daarbij was dat als het niet
verkocht werd degene die het had inge-
bracht verplicht was het te kopen voor 1/3
van de kostprijs. Van de gelezen jaargangen
van tijdschriften werden er sommige ver-
kocht maar de meeste werden cadeau ge-
geven aan de in 1835 door de Maatschappij

tot Nut van het Algemeen opgerichte Volks
Leesbibliotheek in Loenen. De opbrengst
van deze veiling bedroeg meestal ongeveer
dertig gulden per keer. Een dieptepunt was
het jaar 1870 toen de verkoping in “zeer ge-
drukte stemming ten gevolge van de zeer
ernstige oorlogsomstandigheden (de Frans-
Duitse oorlog) en de daarmee gepaard
gaande lage beursnoteringen” plaatsvond,
er werden slechts twee boeken verkocht. De
derde bron van inkomsten bestond uit op-
gelegde boetes. Hoewel daar aanvankelijk
wel serieus mee omgegaan werd kwam het
later voor dat men ze maar kwijtschold als
ze te hoog werden, dus dat zette niet veel
zoden aan de dijk. De grootste uitgavenpost
was natuurlijk de aanschaf van boeken en
tijdschriften. De andere uitgaven van enige
omvang waren de aanschaf van portefeuil-
les om de boeken een beetje netjes in te
vervoeren, f 0,15 per stuk en de huur voor
de vergaderruimte, ongeveer f 12,- per jaar.
Gelet op het kleine aantal leden dat de ver-
gaderingen bezocht had men niet veel ruim-
te nodig. Deze werd achtereenvolgens ge-
vonden in het Raadhuis van Kronenburg, bij
de bakkerij annex tapperij van Te Winkel (het
huidige Dorpsstraat 42) en boven de be-
waarschool (Dorpsstraat 70).

De leden                                         
Er zijn vele redenen waardoor lang niet ie-
dereen eraan toe kwam boeken en tijd-
schriften te lezen. Ondanks het langzaam
beter wordende onderwijs konden nog
steeds veel mensen niet lezen en degenen
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die dat wel konden hadden er door de lange
arbeidsdagen vaak de tijd niet voor.
Daarnaast was het een vrij kostbare zaak
met als extra uitgave het feit dat er ‘s
avonds verlichting voor nodig was, men
ging liever als het donker werd naar bed. In
het ledenbestand is duidelijk te zien dat le-
zen een elitaire bezigheid was. In de jaren
1840 - 1890 waren ongeveer 150 personen
lid, sommigen bedankten na korte tijd, an-
deren bleven tientallen jaren lid, soms opge-
volgd door hun weduwe (die dan in de lees-
volgorde de plaats van haar overleden echt-
genoot innam) of hun zoon. Als illustratie
voor het soort mensen dat lid werd diene
het ledenbestand van 1841 : G.Stam (wa-
genmaker) , E.Verschooff (chirurgijn/heel-
meester), J.Volkmaars (rentenier/wethouder,
burgemeester), L.Krook (timmermans-
baas/molenmaker), G.van Schooten (veer-
schipper op Amsterdam en Utrecht), J. van
der Weijden (landbouwer/rentenier), dhr. van

Wieringen (directeur Franse kostschool), dhr.
Van der Vliet, M.E.G. van Heel (ontvanger
der registratie), C. Brinkman (smid/rente-
nier), P. Benier (metselaarsbaas), C.M. Pleijte
(predikant), dhr. Van Reenen (rentenier op
Vegtlust), H.J. Tijssen (fabrikant op Beek en
Hoff), A.J.Teljer (apotheker), H.Lasteree
(zadelmaker/kamerbehangersbaas), mw.
J.C. Sanderson - van der Chijs (echtgenote
van de notaris/burgemeester), mej. De Vries
(?), mej. Wentholt (?), C. Pen (medicinae
doctor), W. de Haan (winkelier), mej. A.M.
van Veeren (zelfstandig onderwijzeres), mej.
Jvr. Martini Buijs (zonder beroep, woonde
op kasteel Loenersloot), J. te Winkel (ban-
ketbakker/tapper/winkelier), G. Mulder (on-
derwijzer) en H. Edema (schildersbaas).
Toch wel de bovenlaag van het dorp. De le-
denbestanden van de latere jaren bevesti-
gen deze indruk.

Wat er gelezen werd                                  
Tussen 1841 en 1863, de jaren waarvan de
aankopen in de notulen werden vermeld,
werden 153 boeken aangeschaft. Voor de
latere jaren is een indruk van het gelezene te
krijgen uit de verkooplijsten van overtollige
boeken. Het lijkt erop dat de leden van Tot
Nut en Vermaak de literaire ontwikkelingen
in Nederland aardig volgden. De Romantiek,
en de daarmee verband houdende histori-
sche roman, is goed vertegenwoordigd.
Schrijvers als Jacob van Lennep en Truitje
Bosboom-Toussaint werden regelmatig aan-
geschaft. Daarnaast waren ook beschrijvin-
gen van vreemde landen en volken redelijk
populair. Wat dichtbundels betreft kon men
natuurlijk niet om Tollens heen maar ook de
satirische geschriften van De Oude Heer
Smits las men, evenals sommige religieuze
werken. Naast dit populaire werk hield men
bij wat er zoal verscheen: Camera Obscura,
Max Havelaar, De Negerhut van Oom Tom,
werk van Couperus, Tolstoi en vooral
Dickens werd gekocht. Soms leidde dit er-
toe dat er boeken in omloop kwamen waar-
van de inhoud niet strookte met de smaak
van (sommige?) leden. Zo werd in 1880
Michelle Jeoffrin van Hennique aan de circu-
latie onttrokken vanwege de in hoge mate
onzedelijke inhoud. Dit boek kon men voor-
taan slechts op uitdrukkelijk verzoek bij de
president verkrijgen. Al te “naturalistisch”
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moest het dus niet worden, Emile Zola
kwam er dan ook niet in. Behalve boeken
werden ook tijdschriften gelezen. Ieder jaar
werd opnieuw bekeken welke men aanhield
en van welke het abonnement werd beëin-
digd. Van deze overstapmogelijkheid werd
zeer regelmatig gebruik gemaakt. Zo wer-
den tussen 1841 en 1893 gedurende kortere
of langere tijd gelezen: Het Letterkundig
Maandschrift, Europa, Holland, Braga, De
Gids, Het Letterminnend Tijdschrift, De
Boekenzaal, De Honingbij, De Tijd, De
Huisvriend, De Tijdspiegel, De Stads- en
Dorpsbibliotheek, De Maandelijkse
Chroniek, De Konst en Letterbode, De
Kunstkronijk, Algemene Geschiedenis van
Ons Vaderland, Losse Blaadjes van
Dr.Broers, Nederland, Het Zondagsblad,
Album der Natuur, Het Leeskabinet, Lectuur
voor het Huisgezin, Bibliotheek voor de
Huiskamer, Het Stuivermagazijn, Het
Nederlands Magazijn, De Aarde en Haar
Volken, Vesta, Humanistisch Album, De
Wetenschappelijke Bladen, De Omnibus,
Los en Vast, De Olijftak, Kennis en Kunde,
Kosmo,Vragen des Tijds, Eigen Haard, De
Banier, Het Familieblad, De Oude
Huisvriend, De Nieuwe Huisvriend, De
Hollandsche Illustratie, Revue des Deux
Mondes, Ueber Land und Meer, Vreemd en
Eigen, Mannen van Beteekenis,
Geïllustreerd Nieuws van de Dag, Vragen
van de Dag, De Nederlandse Spectator,
Elzeviers Geïllustreerd Maandblad, De
Economist en De Kunstkroniek.              In
1858 werd besloten om met het oog op het
toenemend aantal damesleden enkele
abonnementen op voor hen interessante
bladen te nemen. De directeur (!) zou een
keuze maken. Hiervan is niets meer terug te
vinden doordat de betreffende directeur
(kantonrechter Van der Brugghen) het gezel-
schap al spoedig daarna met hooglopende
ruzie verliet met medeneming van een aantal
archiefstukken.              Ook uit deze opsom-
ming is af te leiden dat men zich interesseer-
de voor een breed spectrum van de toen-
malige maatschappij.     

Wat er verder op de vergaderingen 
gebeurde   
Tot Nut en Vermaak was een praktische
club: men bespaarde zich geld door geza-

menlijk boeken en tijdschriften te kopen en
te lezen. Op de vergaderingen verschenen
slechts enkele leden en het aantal agenda-
punten was beperkt. Eenmaal heeft men
geëxperimenteerd met een boekbespreking
zoals dat ook in de hedendaagse (en ook al
in de achttiende eeuwse) leeskringen plaats-
vindt. Onder leiding van de toenmalige di-
recteur ds. Lasonder werd in december
1865 het boek De Lotgevallen van Klaasje
Zevenster, het verhaal over een meisje dat in
de grote stad ten onder dreigt te gaan maar
uiteindelijk toch goed terecht komt, van
Jacob van Lennep besproken. Enthousiast
besluit men vervolgens dit boek te kopen
maar na lezing van het eerste deel (boeken
verschenen in die tijd vaak in meerdere de-
len) zag men van aanschaf van de volgende
delen af. Ook de (buitengewone) vergade-
ring van 12 november 1845 verloopt anders
dan gebruikelijk. Er zijn maar liefst 10 leden
aanwezig om het vijfentwintig jarig bestaan
van het gezelschap te vieren. Onder boert
en scherts en het drinken van een glaasje
wijn werd de tijd voor het souper doorge-
bracht. Vervolgens gingen de heren aan tafel
en hebben recht genoeglijk smakelijk gege-
ten en gedronken. Tijdens het dessert werd
door één van de leden een vers gereciteerd
waarin uit naam van de leden de eerste di-
recteur hartelijk werd bedankt voor zijn on-
vermoeide werkzaamheid voor het gezel-
schap, waarop de aangesprokene met een
gepaste toespraak bedankt. Hetzelfde lid re-
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citeerde vervolgens een vers voor de twee-
de directeur die tien jaar lang gefungeerd
had, waarop deze middels een gepaste toe-
spraak bedankte. Het samenzijn werd be-
sloten door het herhaalde malen zingen van
een door boekhandelaar Van Kesteren inge-
zonden vers. Kennelijk had men hiermee al
het feestkruit verschoten. In 1860 wordt be-
sloten om het veertigjarig bestaan in 1861
niet te vieren. In 1870 komt de vraag op hoe
het vijftig jarig bestaan te gedenken Gezellig
met de dames? Een toepasselijke redevoe-
ring?, Muziek? Spelletjes zoals pandverbeu-
ren? Een souper? Helaas: “de ideeën spat-
ten als zeepbellen uiteen op de materialisti-
schen vraag van een der leden wat het zal
kosten en wie het zal betalen”. Het bestuur

krijgt vervolgens opdracht om met voorstel-
len te komen waarop men antwoordt: “Het
bestuur verklaart eenparig zich die vererende
opdracht te laten welgevallen en niets onbe-
proefd te laten om te leeren Tooveren”. Het
is er niet van gekomen.

Besluit                                           
Van de totale periode gedurende welke het
leesgezelschap heeft bestaan, 1821 - na
1945, is slechts uit de jaren 1841 - 1893 een
behoorlijke hoeveelheid archiefmateriaal be-
waard gebleven. Het algemene beeld is dat
het een club was van de maatschappelijke
bovenlaag van het dorp, lid waren intellectu-
elen, renteniers en gegoede middenstan-
ders. Men was praktisch ingesteld en meer
geïnteresseerd in lezen dan in vergaderen en
discussiëren. Op vergaderingen verschenen
dan ook maar weinig leden. Het enige punt
dat structureel inhoudelijk besproken werd
op de vergaderingen was de beslissing ten
aanzien van de in het volgend jaar te lezen
tijdschriften. Gezien het aantal tijdschriften
dat men las en het verloop daarin moet aan-
genomen worden dat deze een belangrijke
plaats innamen in het leesgedrag van de le-
den. Men had een brede belangstelling die
zeker niet beperkt bleef tot de Nederlandse
litteratuur. Waar het in de negentiende
eeuwse leesgezelschappen nogal eens zo
was dat het voorzitterschap, en daarmee
het geestelijk leiderschap, werd vervuld door
de plaatselijke predikant kan gesteld worden
dat dit in Loenen niet het geval was. Soms
was de predikant voorzitter maar ook ande-
re dorpsintellectuelen zoals de chirurgijn en
de kantonrechter speelden hier een belang-
rijke rol. 

Wim van Schaik 
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