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hans smit

Beschaving’
Een Amersfoorts leesgezelschap
in de 19e eeuw (1835-na 1879)

Binnen de leescultuur –
boekenbezit, bibliotheken,
boekwinkels – vormen de
leesgezelschappen een apart
fenomeen. Amersfoort heeft
er van het eind van de 18e tot
in de 20e eeuw verschillende
gekend. Omdat van één
gezelschap notulen van haar
bijeenkomsten bewaard zijn
gebleven, is het mogelijk
deze vorm van lezen goed te
bestuderen.
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Het Leesgezelschap, 19e eeuw, anonieme kunstenaar.
Houtgravure op papier, Rijksmuseum, RP-P-2015-26-79.

‘tot nu t en beschaving ’

Inleiding
In het artikel over de leescultuur in het Amersfoort
van de 18e en 19e eeuw kwamen achtereenvolgens
het privébezit aan boeken, de praktijk van de
intekening op boeken, de openbare bibliotheken en
de particuliere (commerciële) leenbibliotheken en
leesinrichtingen aan de orde. Een tussenvorm tussen
particulier en openbaar (en commercieel) bezit, het
besloten leesgezelschap, bleef toen nog buiten
beschouwing.1 Dat verdient zeker een afzonderlijke
behandeling, temeer omdat er van een van de
Amersfoortse gezelschappen een notulenboek
bewaard is gebleven, dat een periode van 45 jaar
beslaat rond het midden van de 19e eeuw (1835-1879).
In theorie een prachtige bron om te onderzoeken
hoe de grote 19e-eeuwse veranderingen in de
stedelijke en landelijke samenlevingen hun weerslag
vonden in een dergelijk gezelschap.
Volgens een recente definitie is een leesgezelschap ‘een particuliere vereniging die zich ten doel
stelt om uit de door de leden betaalde contributies
en andere inkomsten, boeken en tijdschriften aan te
schaffen en deze onder de leden ter lezing te laten
circuleren. Het lidmaatschap en de verplichtingen
van de leden werden in ‘wetten’ (reglementen)
nader geregeld. Contributie, een boetestelsel en de
uiteindelijke verkoop van de eerder aangeschafte
boeken (meestal aan de leden zelf) verschaften het
geld voor nieuwe aankopen.2 Vanwege het
rouleersysteem, dat immers een bepaalde snelheid
in de boekcirculatie vereiste, kon het aantal leden
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niet meer dan 10-15 zijn. De gezelschappen waren
besloten; ballotage bepaalde wie er lid mochten
worden. Soms hadden zij een sociale functie:
er vonden discussies over het gelezene plaats of
voordrachten over actuele thema’s, de leden
maakten uitstapjes of hielden diners. Dergelijke
gezelschappen kwamen op in de tweede helft van
de 18e eeuw, hadden hun bloeitijd in de periode
1775-1850 en verdwenen daarna langzamerhand;
sommige bestaan echter nog tot op de huidige dag.3
Hoe werd er in Amersfoort in gezelschap gelezen?

Amersfoortse leesgezelschappen
Uit 1775 dateert de oudste tot nu toe bekende
vermelding van een, naamloos, leesgezelschap uit
de stad. Het tekende in op een omvangrijk werk over
de handel van de Europeanen op Oost- en
West-Indië, 4 wat een indicatie geeft over het
ledenbestand van dit gezelschap. Er waren in deze
tijd stadsbestuurders met belangen in de VOC en
WIC. In 1806 bestond ‘Musis et Amicitia’ (‘Door/
Met de Muzen en de Vriendschap’), dat intekende op
een boek over de laatste stadhouder Willem V5;
vermoedelijk was dit gezelschap dus Oranjegezind.
Daarna staan in de diverse intekenlijsten nog
vermeld ‘Eendragt en Vlijt’ (vermeld 1819-1834), ‘Tot
Nut en Stichting’ (1819-1832), ‘Utile Dulci’ (‘Het
nuttige met het aangename’, 1824), een R.C.
leesgezelschap ‘Tot Nut en Vermaak’ (1831) en enkele
naamloze gezelschappen. Hun intekeningen
betroffen historische overzichtswerken, boeken over

1 H. Smit, ‘Wat lazen zij? Leescultuur in Amersfoort 17001900’, Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2019) 112-135. Eerder verscheen over de Amersfoortse drukkers/uitgevers en boekhandelaren H. Smit, ‘ ‘Troost
in druk’. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Amersfoort, 1740-1900’, Flehite, a.w. (2017) 96-119. 2 Geciteerd naar
het lemma in de digitale database Algemeen letterkundig
lexicon, te vinden op www.dbnl.org. 3 Verder over leesgezelschappen: P.J. Buijnsters, ‘Nederlandse leesgezelschappen uit
de 18e eeuw’. In: Buijnsters, Nederlandse literatuur van de
achttiende eeuw. Veertien verkenningen (Utrecht, 1984)
183-198. Digitaal te raadplegen via www.dbnl.org/tekst;
B.P.M. Dongelmans, ‘Over intekenaren, kopers en lezers. Een
zoektocht naar het Leesgezelschap te Nieuwenhuis’,
De Negentiende Eeuw 14 (1990) 189-203; D. Jansen, ‘Uitgerekend op intekening. De kwantitatieve ontwikkeling van het
leesgezelschap in Nederland, 1781-1850’, De Negentiende

Eeuw 14 (1990) 181-188; B. de Vries, ‘De roman Lidewijde en
de burgerlijke leescultuur. Lezers en leesgezelschappen in de
negentiende eeuw’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 25
(1999) 129-156; A. Lubbers, ‘Een republiek in het klein’. NoordNederlandse leesgezelschappen en hun lectuurkeuze in het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1815-1830 (diss. Amsterdam, 2014; te raadplegen via www.pure.uva.nl); A. Lubbers,
‘Het dubbele gezicht van leesgezelschappen in de vroege
negentiende eeuw’, Nieuw Letterkundig Magazijn 29 (2011)
45-51. Digitaal te raadplegen via www.dbnl.org. 4 G.T.F.
Raynal, Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de
bezittingen en den koophandel der Europeaanen in de beide
Indiën. 7 dln. (Amsterdam, 1775-1783). 5 C. van der Aa,
Geschiedenis van het leven, character, en lotgevallen van wijlen
Willem den Vijfden, prinse van Oranje en Nassau. Dl. I (Amsterdam, 1806).
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de Belgische opstand, puntdichten, de gedichten
van Arntzenius en Abbings geschiedenis van
Hoorn.6
Ook de secretarissen kennen wij, omdat zij de
intekening verzorgden. In 1806 was dat A. Meijer, de
lutherse predikant; in de jaren 1820 en 1830 de
onderwijzers J.D. Kornmaul en J. Groenendaal, de
houthandelaar C.C. Pull, de artsen A. van der Leeuw
en P.J. Meesters Milius, de winkelier R. van
Hamersveld en de fabrikeur A. van Sandbrink. De rol
van onderwijzers in de leesgezelschappen wijst erop
dat zij, evenals hun collega’s Gärdner en Borst,
belangrijk waren bij de verbreding van leescultuur in
de stad.7 De aanwezigheid van Pull en Van
Sandbrink, later beiden ouderling van de Nederlandse Hervormde Kerk, wijst vermoedelijk op een
(conservatief-)protestants karakter van hun
gezelschappen. Na 1839, in welk jaar nog twee
anonieme leesgezelschappen op de naamlijsten
voorkomen, verdwijnen de clubs uit beeld, wat geen
reden is om niet aan te nemen dat zij nog
decennialang hebben gefunctioneerd, juist omdat
na 1840 zowel landelijk als in de stad de boek- en
leescultuur een hoge vlucht namen.
Op het omliggende platteland kwamen
leesgezelschappen sporadisch voor. Terwijl in
Zeeland, Noord-Holland, Friesland en Groningen elk
stadje en dorp er wel een had, vaak al eind 18e eeuw,
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treffen wij in de omgeving van Amersfoort alleen in
Nijkerk in 1807 en Barneveld rond 1820 een
gezelschap aan. Het Barneveldse heette ‘Lust en
Onderzoek’, later terecht gecorrigeerd in ‘Lust tot
Onderzoek’. Pas in 1868 komen we gezelschappen in
Scherpenzeel en Soest tegen. 8 Uit plaatsen als
Eemnes (predikanten, schoolmeesters) en Nijkerk
(plaatselijke elite, ondernemers) gaven wel
particulieren door middel van intekening blijk van
hun belangstelling voor bepaalde boeken. Die
particuliere belangstelling ontbreekt geheel uit
Soest, Baarn, Bunschoten, Hoogland, Leusden en
Woudenberg (uit Hoevelaken alleen de heer
Joorman, bewoner van huize Weldam).

Het leesgezelschap ‘Tot Nut en
Beschaving’ onder voorzitterschap
van ds. G.D. Otto
Omdat een leesgezelschap een beperkt aantal leden
kon hebben, moest men bij grote belangstelling al
snel een eigen gezelschap oprichten. Zo’n
initiatiefnemer was ds. G.D. Otto, predikant van de
evangelisch lutherse gemeente. Hij zal bij zijn
kerkgangers gepeild hebben of er voldoende
belangstelling was, waarna hij met tien gelijkgestemden in de avond van 17 februari 1835 een nieuw
gezelschap kon oprichten. Als motto kozen de
aanwezigen ‘Tot Nut en Beschaving’.9 Dit was in lijn

6 A. Ypeij en I.J. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche
Hervormde Kerk. 4 dln. (Breda, 1819-1827); P.G. Witsen Geijsbeek, Epigrammatische anthologie of keur van puntdichten uit
de voornaamste en beste Nederlandsche dichters (Amsterdam,
1821); Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en
verbetering van den eeredienst ... 2 dln. (Sneek, 1824); R.H.
Arntzenius, Nagelaten gedichten. 2 dln. (Haarlem, 1825;
naamlijst in deel 2); Leerredenen, betrekking hebbende op de
jongste omstandigheden van het vaderland, tot deszelfs voordeel uitgegeven, door de gezamenlijke, Nederlandsche akademiepredikers (Utrecht, 1831); W. Bilderdyk, Geschiedenis des
vaderlands. Dl. 1 (Amsterdam, 1832); N.G. van Kampen,
Gedenkboek van Nederlands moed en trouw, gedurende den
Belgischen opstand (Haarlem, 1834); C.A. Abbing, Beknopte
geschiedenis der stad Hoorn (Hoorn, 1839). Abbing had familie
in Amersfoort, vandaar de belangstelling voor dit boek.
7 Zie Smit, ‘Wat lazen zij?’, 123. 8 W. Bilderdijk, De ziekte der
geleerden (Amsterdam-’s Gravenhage, 1807); Ypeij en Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk;
Gedenkschriften wegens het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst door Lourens Janszoon Koster, van
stadswege gevierd te Haarlem den 10 en 11 julij 1823, bijeenver-

zameld door Vincent Loosjes (Haarlem, 1824); J. van Lennep
en J. ter Gouw, De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd. Dl. I (Amsterdam, 1868). 9 Op
het titelblad van de hierna te noemen band met notulen
staat: ‘Lectuur en Beschaving’. Onder die naam is het archiefje ook in het archievenoverzicht terug te vinden. Over
het leesgezelschap is een scriptie geschreven: Peter van
Beek, Het leesgezelschap “Tot Nut en Beschaving” te Amersfoort (1835-1879), een onderzoek naar de organisatie, werkwijze en het ledenbestand van een negentiende eeuwse leescirkel (scriptie MO-B Nederlands, Arnhem, 1987), waarin de
auteur merkwaardige stellingen formuleert en weinig gefundeerde conclusies trekt. Een exemplaar is aanwezig: Archief
Eemland (hierna: AE), Bibliotheek nr. G 175. Een samenvatting verscheen onder de titel: P.C. van Beek, ‘Ds. G.D. Otto
(1803-1886) en het leesgezelschap “Tot Nut en Beschaving”
te Amersfoort’, in: Documentatieblad Lutherse kerkgeschiedenis 1988 nr. 2, 18-24 (AE, Bibliotheek nr. 265) en op de scriptie
is ook gebaseerd de schets in R. Kemperink en B. Elias (red.),
‘Bruit van d’Eem’. Geschiedenis van Amersfoort, dl. I (Utrecht,
2009), 539-540.
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met het gebruik dat gezelschappen geen naam
voerden maar via een zinspreuk hun doelstelling
duidelijk maakten; in feite fungeerde het motto als
naam. Wij zagen al vergelijkbare zinspreuken/namen
bij de andere Amersfoortse gezelschappen;
combinaties als ‘Leerzaam Vermaak’, ‘Voor Verstand
en Smaak’, ‘Tot Nut en Vermaak’, ‘Vriendschap en
Leeslust’ en ‘Tot Vermaak en Stichting’ waren
landelijk zeer gebruikelijk. In deze zinspreuken komen
de twee elementen van het vroeg 19e-eeuwse
genootschapleven tot uitdrukking: het lezen moest
bijdragen aan het vergroten van de kennis en
daardoor nuttig zijn, en het moest ontspanning
brengen.
George Daniel Otto was in 1803 in Amsterdam
geboren in een middenstandsmilieu; zijn vader was
zelfstandig slager, een broer winkelier. Na een studie
theologie en een plaats als adjunct in Rotterdam werd
hij op 6 oktober 1826 proponent10. Zijn eerste
preekstoel stond in Bodegraven, waar hij twee jaar
diende. Toen in 1829 de predikantenplaats in
Amersfoort vrijkwam, stelde het Amsterdamse
Consistorie en Liefdefonds hem en twee anderen
kandidaat voor de vacature (de Amersfoortse
gemeente was financieel afhankelijk van
‘Amsterdam’). Ondanks de beperkte keuze viel Otto
in de smaak en werd hij beroepen. In Amersfoort trof
de nieuwe predikant een vrij actieve gemeente aan,
die bestond uit rond de 240 lidmaten (die geloofsbelijdenis hadden gedaan) en iets meer dan 400 zielen
(met inbegrip van kinderen). Vanuit Amersfoort
bediende de predikant ook de kleine gemeente in
Nijkerk (met Putten); lutheranen uit Baarn en Soest
moesten in de stad ter kerke gaan, maar kregen wel
jaarlijks huisbezoek van de predikant. De lidmaten
waren meestal in eerste, tweede of derde generatie
afkomstig uit Duitsland. Ook kwam het voor dat in
gemengde huwelijken (een Nederlands-hervormde
man met een lutherse vrouw) de kinderen luthers
werden opgevoed. Verder maakten ook uit Duitsland
afkomstige militairen, in Amersfoort gelegerd, deel
uit van de kerkelijke gemeente.
Ds. Otto was een actieve predikant. Bij diverse
gelegenheden nam hij het woord en daarna ook het

Ds. George Daniel Otto (1803-1886).
Olieverf op doek, 1837, door Christiaan Leinweber.
Consistoriekamer van de ev. lutherse kerk, Langestraat 61 te
Amersfoort (foto: Dick Westerveld).

initiatief om de gesproken tekst in druk te laten
verschijnen. Van zijn hand verschenen zowel feestredes, zoals bij het 150-jarig bestaan van de lutherse
kerk in Amersfoort (1836) en bij de eerstesteenlegging voor het nieuwe voorfront van het kerkgebouw
(1837), als herdenkingsredes (de 300ste geboortedag
van Luther in 1846). Otto was ook jarenlang
voorzitter van het Departement Amersfoort van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en was de
aangewezen persoon om in 1852 de herdenkingsrede
uit te spreken voor zijn goede vriend Hendrik
Antonie Hamelberg, onder meer lector aan de
Latijnse school in wis- en natuurkunde, onderwijzer
in de vreemde talen en jarenlang secretaris van het
Departement, wiens dood een groot verlies was
voor de stad. Hij was rond 1850 een van de personen,
die wat meer progressiviteit wilden brengen in de
behoorlijk conservatieve stad.11 Daarnaast
publiceerde Otto nog een handboekje voor

10 Een afgestudeerd theoloog die mag preken en beroepen
kan worden door een gemeente.

11 Gerard Raven, ‘Emancipatie van het eerste uur: het plan voor
een huishoudschool in 1850’, Kroniek 19:1 (maart 2018) 18-19.

catechisatieonderwijs en een algemener boekje voor
godsdienstonderwijs.12 In 1868 ging hij met emeritaat;
hoogbejaard overleed hij op 18 maart 1886. Uit zijn
huwelijk met de Amsterdamse Geertruij Elizabeth
Honstede werd een dochter geboren, Anna
Catharina Otto, die op hoge leeftijd huwde met
Gerhardus Wetsels, Nederlands-hervormd predikant
te Eemnes.
De tien in huize Otto aanwezige personen begin
1835 (negen heren en de weduwe Entrop, vermoedelijk namens haar zeventienjarige zoon die aan het
eind van het jaar lid werd) waren: de makelaars
Haaring en Willenbruch, de slager Ittmann, de
schilder Zwier, de metselaar-aannemer Achterbergh,
de hoedenmaker Ter Haar, de zeepzieder Kloppenburg en de drie fabrikeurs Kruemmer, Rosbach en de
weduwe Entrop13 , allen zelfstandigen of middenstanders met een klein eigen bedrijf. Diverse heren
hadden deel uitgemaakt van de kerkenraad die in
1829 het beroep op ds. Otto had uitgebracht. De
leeftijden liepen uiteen van 24 tot 62 jaar, de
gemiddelde leeftijd was 44 jaar. Op de oprichtingsvergadering kozen de aanwezigen een voorzitter
(uiteraard ds. Otto) en als secretaris (tevens
penningmeester) Haaring. Verder besloten zij een
‘wet’ op te stellen, een reglement dat de vergadercultuur regelde: aantal bijeenkomsten, maximaal aantal
leden (vijftien), regels voor de toelating van nieuwe
leden, bevoegdheden van het bestuur, wijze van
vergaderen en boetes (op afwezigheid, te laat boeken
doorgeven, te laat opzeggen etc.).
Volgende bijeenkomsten zouden in de Stads
Doelen zijn, de keuze voor een boekleverancier viel

Begin van de notulen van de oprichtingsvergadering
van het leesgezelschap ‘Tot Nut en Beschaving’,
gehouden op 17 febr. 1835.
Archief Eemland, Toegang 0128 nr. 1.

op Nolet en de volgorde van de leesbeurten werd bij
loting bepaald (nadat voorzitter en secretaris
nummer een en twee waren). Voor het lezen van een
tijdschrift of maandwerk kreeg een lid drie dagen de
tijd, voor het lezen van een boek drie weken. Nolet
leverde de maandwerken Vaderlandsche Letteroefeningen en de Boekzaal, twee van de belangrijkste
tijdschriften in die tijd met onder meer literaire

12 Feestrede, ter viering van het honderd-vijftigjarig bezit en
gebruik der Evangelische Luthersche kerk te Amersfoort, naar
aanleiding van Openb. XXI:3, gehouden op Zondag den 20sten
nov. 1836. Uitgegeven ten voordeele van gemelde Kerk
(Dordrecht, 1836); Beknopt onderwijs in de christelijke godsdienst, in schetsen, ten gebruike bij katechisatien (Amsterdam,
bij [zijn broer] J.F. Otto, 1837); ‘Ontboezeming bij het leggen
van den eersten steen tot herbouw der Evg.-luth. kerk te
Amersfoort’, in Boekzaal 1837b, 516; Leerrede ter gedachtenisviering van den drie honderdjarigen sterfdag van dr. Martijn
Luther (Amersfoort, W.J. van Bommel van Vloten, 1846);
Godsdienstig onderwijs, in schetsen (Amersfoort, 1847); Rede
ter nagedachtenis van den heer Hendrik Anthonie Hamelberg,
in leven lector in de geschiedenis, wis- en aardrijkskunde aan de
Latijnsche scholen te Amersfoort, enz. enz. Uitgesproken in

het Departement Amersfoort der Maatschappij tot Nut van
’t Algemeen, 16 december 1852 (Amersfoort, Joh. van Wermeskerken Rzn., 1853) [ook exemplaar bij AE, Bibliotheek
D 540]. Een aantal drukwerken is digitaal te raadplegen via
Google Books. 13 Fabrikeurs: tussenpersonen in de textielindustrie. Zij kochten grondstoffen op en lieten deze in
huisindustrie bewerken. De lutherse fabrikeurs van het
leesgezelschap – Krümmer, Rosbach, Entrop en Geldermann
die eind 1835 lid werd – kwamen allen rond 1790-1810 uit
Schermbeck, een dorp ten oosten van Wesel en ten noorden
van Oberhausen. Ook de vrouw van Ittmann kwam daarvandaan. Andere uit Schermbeck weggetrokken fabrikeurs
richtten in dezelfde tijd fabrieken op in onder meer Oldenzaal (H.P. Geldermann & Zonen) en Eibergen (Ellerbeck).
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bijdragen en recensies van nieuw verschenen
boeken. Als eerste boek koos men voor H[enri]
Ducor, Lotgevallen van eenen marinier van de
Keizerlijke Garde,14 voorgesteld door secretaris
Haaring. Een opvallende keus, deze memoires van
een eenvoudige soldaat die eerst in Spaanse handen
viel en zijn gevangenschap in een verzengende hitte
moest doorbrengen en daarna door Napoleons
veldtocht naar Rusland in 1812 in een bittere kou
terechtkwam.15
Helaas is de tekst van de wet niet overgeleverd.
Het archief van het leesgezelschap bestaat uit niet
veel meer papieren dan de band met notulen van de
bijeenkomsten, beginnend met de oprichtingsvergadering en eindigend met het verslag van de
bijeenkomst van 8 september 1879.16 Uit de notulen
en de verwijzingen daarin naar artikelen van de wet
valt af te leiden dat die grote overeenkomsten had
met de door andere leesgezelschappen in die tijd
gehanteerde wetten. Alles was gericht op een
strakke regie van de vergadering en het rouleren van
de boeken en tijdschriften. Dat daar behoefte aan
was, toont de discussie wel aan die sommige
vergadertijgers (ook in die tijd al) over de uitleg van
artikelen voerden. Het blijkt nergens dat een van de
leden een lezing heeft gehouden, een voordracht
over het onderwerp van een aangeschaft boek of
over een actueel onderwerp, of dat er andere sociale
activiteiten waren.
Bij de oprichting is geen contributiebedrag
vastgesteld. Uit de jaarafrekeningen blijkt dat het
tekort, het verschil tussen inkomsten en uitgaven,
gedeeld werd door het aantal leden en daarna
hoofdelijk omgeslagen. Dit was de ‘contributie’.
Uiteindelijk bepaalden het aantal leden en de
daarmee samenhangende snelheid van het
rouleersysteem, het aantal drukwerken dat het
gezelschap kon aanschaffen en hoe hoog na een jaar
lezen de contributie moest worden. In de eerste
jaren varieerde die tussen ruim vijf en ruim zes
gulden per lid per jaar. De inkomsten bestonden dus
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uit de ledenbijdrage, de boetes en de opbrengst van
de verkochte boeken en de boete die een lid
betaalde als hij geen boek kocht; de uitgaven vooral
uit de rekening van de boekhandelaar, de kosten van
verwarming en verlichting en soms de aankoop van
een mand met pijpen. Doordat de leden verplicht
waren een van de gelezen boeken aan te kopen,
werd geen bibliotheek aangehouden. Dat kwam
goed uit, want na de Doelen kwam het gezelschap
van 1840 tot 1872 bijeen in de kleine consistoriekamer van de lutherse kerk. Daarna leidde het een
zwervend bestaan langs de achterkamers van de
verschillende sociëteiten.
De notulen, eigenlijk een soort besluitenlijstjes,
lichten ons in over de jaarlijkse routine van de
vergaderingen, vastgesteld op zes maar doorgaans
niet meer drie à vier per jaar. In het voorjaar eerst de
behandeling van de nota van de boekhandelaar over
het voorgaande jaar, zodat de omslag voor de
‘contributie’ voor dat jaar kon worden vastgesteld,
daarna de verkoop van de gelezen boeken en pas
daarna de definitieve goedkeuring van de afrekening
van het voorafgaande jaar. In december kozen de
leden de tijdschriften die men het jaar daarop wilde
lezen. Op alle bijeenkomsten kwamen een of meer
titels van nieuwe boeken aan de orde, voorgesteld
door de leden (het vaakst door de voorzitter en de
secretaris) op basis van gelezen recensies of naam
en faam van de auteur, of gekozen uit het pakket dat
de boekhandelaar vertoonde. Verder kon men
kandidaat-leden voorstellen, die na ballotage en
acceptatie op de eerstvolgende vergadering
verschenen en dan de wet ondertekenden.
Discussiepunten beperkten zich doorgaans tot het
vaststellen van het juiste tijdstip waarop men kon
opzeggen, omdat dat gevolgen had voor de omslag
van de contributie en de reeds aangegane
verplichtingen betreffende abonnementen, en de
vaak terugkerende klachten over zoekgeraakte
boeken en ontbrekende afleveringen van de
maandwerken.

14 Na deze titelwoorden volgt nog: gedurende zijne krijgsgevangenschap in Spanje, op Cabrera en in Rusland. Het boek,
oorspronkelijk in 1833 in het Frans gepubliceerd, verscheen in
vertaling te Amsterdam in 1834. 15 In de Vaderlandsche
Letter-oefeningen van 1835 p. 135-136 kreeg het boek van

Ducor een enthousiaste recensie, ook al was de auteur te
veel een Bonapartist, wat volgens de recensent de vertaler
gelukkig in de aantekeningen corrigeerde. 16 AE, Toegang
0128, nr. 1.
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De leden: heren, mevrouwen en
mejuffrouwen
In de bijna 45 jaar die het notulenboek van het
leesgezelschap ‘Tot Nut en Beschaving’ omvat, zijn
98 personen lid geweest, 68 heren en 30 dames.17
Relatief veel twintigers en dertigers hebben zich als
lid aangemeld en daarnaast nogal wat gepensioneerden en weduwen. Vaak waren er familiebanden
tussen de leden. Het jongste nieuwe lid was
zeventien, de zoon van een legerkapitein, het oudste
74. Ongeveer een derde van de nieuwe leden
beëindigde zijn of haar lidmaatschap binnen twee
jaar. Dit snelle verloop kan, behalve aan overlijden
en verhuizing, ook te wijten zijn aan teleurstelling
over de keus van de aangeschafte boeken en
tijdschriften (inhoudelijk niveau te hoog, of juist te
laag; te veel godsdienstig drukwerk) of aan gebrek
aan tijd om alles binnen de voorgeschreven tijd te
lezen. Het verloop in het ledental was in de loop der
tijd nogal grillig. Na de start met 11 leden waren dat
er 13 in 1841 (waarna men besloot het ledental uit te
breiden tot 20) en al 21 in 1843. Daarna trad een
sterke daling in (16 in 1845) en weer een stijging naar
20 (1847). In 1859 was het ledental zelfs gezakt tot 11,
waarna weer een stijging optrad tot 21 in 1862, een
daling tot 13 in 1866 en een stijging tot 21 in 1875. In
het laatst genotuleerde jaar 1879 lijkt het aantal
leden nog steeds iets boven de 20 te bedragen.
Ook de aanwezigheid op de bijeenkomsten kon
sterk uiteenlopen. Een enkele keer waren slechts
drie leden present (in 1863 de voorzitter, de
secretaris en Okhuijzen, die niet alleen gewoon lid
maar ook de boekenleverancier was), in de jaren
1870 doorgaans meer dan tien. Een min of meer
‘harde kern’ werd de eerste decennia gevormd door
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de lutheranen Otto, Willenbruch, Haaring, Ittmann,
Gelderman(n), Leinweber (vader en zoon) en Pieper,
welke heren ook jarenlang de kern vormden van de
kerkenraad van de Evangelisch Lutherse Gemeente.
Hermanus Leinweber, diaken en schilder van het
doek, heeft een briefje in de hand met de tekst:
Wie aan Gods wijngaards-werk getrouw zijn
krachten leent
En steeds ter dienste staat, waar d’armoe om
hem weent,
Zal met Gods trouwen hulp den grootsten
zegen stichten
En onder veel gebreks toch engelen-werk verrigten.
Uw medebroeder

Detail van het schilderij van de lutherse kerkenraad.
Foto: Jaap van der Meer.

17 Leden die zich na bedankt te hebben opnieuw aanmelden
voor een lidmaatschap, zijn voor één persoon geteld. Dat
geldt ook voor het gedeelde lidmaatschap van de ‘mejuffrouwen’ Van Goudoever of de ‘dames’ Van de Roemer. Weduwen die hun overleden man als lid opvolgden, zijn niet als
nieuw lid meegeteld. 18 Hermanus Leinweber, diaken o.a. in
1854, had een ‘liefhebberij als portrait-schilder’ en vervaardigde op traditionele wijze een groepsportret van de kerkenraad. Op 10 januari 1855 was dat gereed en konden de medebroeders het geschenk bewonderen in de consistoriekamer.
Daarom lijkt het juist het vervaardigen van het schilderij op
1854 te dateren. De kerkenraad was vol lof over het eindproduct en stelde dat op schrift in de notulen (AE, Archief

Evangelisch Lutherse Gemeente beheersnr. 170, invnr. 5).
Hieraan is ook de volgorde van de geportretteerden ontleend. De jaartallen 1851 en een andere volgorde (of spelling
van de namen) is dus onjuist (vgl. Van Beek, Het leesgezelschap, 5, en ‘Bruit van d’Eem’, I, 487). De verwarring in het
jaartal is mogelijk ontstaan doordat Leinweber in 1851 ook al
een groot schilderwerk had aangeboden, (deels gekalligrafeerde) naamborden met de lijsten van predikanten, ouderlingen en diakenen van de lutherse kerk (zie AE, Archief Ev.
Luth. Gem. nr. 4, 26-02-1851; afgebeeld in Henk Poots, 300
Jaar Evangelisch Lutherse Kerk Langestraat Amersfoort
(Amersfoort, 1986) 41-43).
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Vanaf 1842 traden dames toe, die doorgaans nog
niet al te lang in de stad woonden. De jonge weduwen
onder hen hadden vaak nog kinderen in de tienerleeftijd, zodat kennisneming van populair-informatieve
boeken en tijdschriften bijgedragen zal hebben aan
hun opvoeding. In 1842 meldden mevrouw de weduwe
Delprat21 en de mejuffrouwen Van Goudoever22 zich
aan, waarna in de jaren 1845-1865 onder meer volgden
de weduwen Herklots, Willink, Botter, Schellekes,
Spengler, Lagers en Bakker23 en mevrouw Van de PollBreijl, wier man lid van Provinciale Staten van Utrecht

139

was en die eigenlijk in Loosdrecht woonde. De meesten hadden in oorsprong weinig binding met Amersfoort en vestigden zich er vanwege het aangename
woonklimaat langs de singels (West- en Zuidsingel)
of op een buiten. Ook zorgden de recent aangelegde
spoorwegen naar Amsterdam en Utrecht voor snelle
en goede verbindingen met westelijk Nederland, waar
hun wortels lagen. Nagenoeg al deze dames zijn te
vinden in de zogenaamde ‘blauwe boekjes’24 met de
genealogieën van de meest vooraanstaande nietadellijke Nederlandse families.

De kerkenraad van de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amersfoort in 1854.
V.l.n.r.: S. van Achterbergh (diaken), J.F. Zweijer (ouderling-rentmeester), J.H. Pieper (secretaris-rentmeester),
ds. G.D. Otto, G.Ph. Ittmann (president-ouderling), G.H. Zwier (diaken) en H. Leinweber (de schilder zelf,
tevens diaken).18
Olieverf op doek, 1854, door Hermanus Leinweber. Museum Flehite inv.nr. 2012-152. Foto: Dick Westerveld.

Door toetreding van Nederlands-hervormde leden
– als eerste nog in het oprichtingsjaar de schilder en
behanger Hijmen Jacob Cruijff; daarna volgden in
1837 Gerardus Johannes van Eijnden, fabrikant van
speelkaarten,19 en in 1840 de gebroeders Willem
Hendrik Jacob Breijl, apotheker, en Jacobus Breijl,
kruidenier, en de zwagers Gerrit Jan van Eijbergen,
kastenmaker-schrijnwerker, en Gerrit Valewink,
garentwijnder – veranderde het leesgezelschap
langzamerhand van religieuze samenstelling, al
bleven altijd wel lutheranen zich aanmelden. Ook
was er plaats voor enkele oudkatholieke heren20 en
remonstrantse dames en vanaf 1871 kwamen joodse
heren en dames door de ballotage; dat rooms-katholieken zich afzijdig hielden lijkt vanzelfsprekend te
zijn geweest. Ook de sociaaleconomische
samenstelling veranderde door de aanmelding van
een notaris, diverse juristen, ambtenaren en
ondernemers, en door het buitengewone
lidmaatschap van deftige weduwen en ongehuwde
dames.

In de jaren 1840 werd onder meer lid notaris
Dirk Scheerenberg. Deze zwager van de heren Breijl
was secretaris van het gezelschap van 1844 tot zijn
dood in 1873; daarnaast was deze actieve heer sinds
1851 nog liberaal lid van de gemeenteraad en later
wethouder. Andere nieuwe leden waren de officier
van justitie mr. François Jacob Gallé, tevens
amateurdichter, Joan Carel Godfried van Voorst,
bierbrouwer in Het Klaverblad aan de Varkensmarkt,
de procureur Willem Karel Leinweber, de advocaat
mr. Pieter Jacob Walraven, tevens schrijver van
politiek-juridische beschouwingen, de directeur van
het postkantoor Christoffel Willem Eekhout en de
rijksontvanger en hypotheekbewaarder Joan Jacob
Marius Gordon, verwant aan de staatsman
Thorbecke. Voor het lutherse element zorgden de
graanhandelaar Hermanus Leinweber en Jan Cock
Blomhoff, voormalig opperhoofd van de Nederlandse handelsnederzetting op het Japanse Decima en
bouwer van de buitenplaats Birkhoven.

19 Zie over hem Jo Thijssen, ‘Frans Felix als boekhandelaar,
drukker en uitgever, 1827-1843’, Flehite. Historisch jaarboek
voor Amersfoort en omstreken (2015) 98-123, i.h.b. 112.
20 Henri Jean Baptist van Buul (Leiden 1802 – Amsterdam

1862), lector aan het seminarie van de oud-katholieken, in
1839 en Jacobus Bartholomeus Poort (Amersfoort 1835 –
emigreerde naar de U.S.A.) in 1873.

Jan Cock Blomhoff en gezin op Decima, 1817, door Ishizaki Yushi.
V.l.n.r.: Jan Cock Blomhoff (1779-1853), de min Petronella Munts, eerste echtgenote Titia Bergsma (1786-1821),
en zoontje Johannes Cock Blomhoff (1816-1900), en twee Javaanse bedienden.
Verf op zijde. Rijksmuseum Amsterdam, NG-2008-64.

21 Elisabeth Orcilia van Noorden (Giesendam 1785 – Amersfoort 1851), weduwe van Jacob Karel (ook wel Jacques
Charles) Delprat, kwam in 1845 na het overlijden van haar
man met haar zuster vanuit Kleef in Amersfoort wonen.
22 Onbekend welke dames zijn bedoeld. De regentenfamilie
Van Goudoever kende zowel in de Amersfoortse als in de
Hoornse tak diverse ongehuwde vrouwen (die uit Hoorn
waren naar de stad van hun grootouders teruggekeerd).
23 Respectievelijk Geertruida Nieuwveen, weduwe van
Gerhard Arnold Herklots die koopman in Londen en Harlingen was geweest; de doopsgezinde Catharina Bruijn, weduwe van de makelaar en koopman Hendrik van Leuvenigh
Willink (onder meer bewoner van huis Birkhoven in 1820 en
mede-eigenaar van de oliemolen De Zon aan de Eem) en
schoonmoeder van notaris mr. Jan de Louter jr., een grote

voorman van de conservatieven in Amersfoort; de lutherse
Johanna Frederika Heijl, weduwe van Abraham Botter (die
assistent-resident en resident in Oost-Indië was geweest);
Maria Elisabeth van Groin, weduwe van Henricus Everhardus
Schelkes (griffier van de rechtbank te Grave); Catharina
Petronella Spengler, weduwe van de Amsterdamse koopman
Gulian Cornelis Spengler (zij vestigde zich in 1854 op het
goed Kokjes Boomgaard en bouwde daar de buitenplaats
Beekestein); Catharina Agnesa Oldenburg, weduwe van ds.
George Hendrik Gideon Lagers, evangelisch luthers predikant laatstelijk te Amsterdam; Dina Antonia Meijboom,
weduwe van Cornelis Bakker, koopman te Amsterdam en
fabrikant in olie te Amersfoort. 24 Nederland’s Patriciaat.
Zie voor de definitie van de opgenomen en op te nemen
families ook www.wikipedia.

‘tot nu t en beschaving ’

Vanaf het midden van de jaren 1860 meldde zich
een ander soort vrouwen aan. Met de weduwen
Hubers, Puijk, de Haan, Werneke, de mejuffrouwen
Hondius en Van Loon en de ongehuwde gezusters
Van de Roemer en Siddré, weduwen en ongehuwde
dochters van Amersfoortse middenstanders en
vertegenwoordigers van de middenklasse, kreeg het
leesgezelschap een veel meer lokaal en ‘ons kent
ons’ karakter. Bij de heren deed zich een vergelijkbare ontwikkeling voor, met (vooral in het laatste
decennium) aanmelding van middenstanders
(kleine kooplieden en winkeliers uit de Langestraat)
en (oud-)onderwijzers. Een voorbeeld hiervan zijn
de Van der Steurs. Pieter van der Steur, tabakswinkelier, meldde zich in 1862 aan (en was secretaris vanaf
1873); in 1875 volgden zijn vader Adrianus, voormalig
hoofdonderwijzer, en zijn broer Jan Adrianus, een
kruidenier.
Met de dames hadden de heren in de loop der
tijd het een en ander te stellen. Al in 1844 maakte de
weduwe Delprat bezwaar tegen haar plaatsing
onderaan de rouleerlijst, toen een mannelijk nieuw
lid boven haar werd geplaatst. Voor eens en voor
altijd namen de heren het besluit dat vrouwen altijd
buitengewone leden waren en dus altijd onderaan
de lijst kwamen.25 In tegenstelling tot mevrouw
Delprat, die wel lid bleef, bedankte mevrouw Maas26
onmiddellijk toen er, terwijl zij al vijf jaar lid was,
onverwacht weer een principebesluit werd
genomen: leden die buiten de stad woonden (zij was
de enige) stonden voortaan helemaal onderaan op
de rouleerlijst. Dat accepteerde dit toen jongste lid
(zij was dertig jaar) absoluut niet.27 Ook op andere
wijze maakten de heren misbruik van het feit dat
dames niet op de vergaderingen mochten komen en
dus de notulen niet ter inzage kregen. Dat gaf de
secretaris de vrijheid te schrijven dat een brief van
mejuffrouw Van Loon ‘zoo wat inhoud als stijl
betreft, aanleiding tot zeer veel gelach’ gaf.
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Anderzijds hielden de heren wel rekening met de
wensen van de dames: een boek met de ondertitel
‘de Emancipatie der vrouw’, door mejuffrouw
Hondius in 1866 bij brief voorgesteld, mocht worden
aangeschaft.28
P. van Beek oppert in zijn scriptie over het
leesgezelschap de mogelijkheid dat het als lid
aannemen van weduwen en ongehuwde dames ‘een
bijna pastorale functie had: het lezen van tijdschriften en boeken verlichtte misschien de eenzame uren
van alleenstaanden’. Daarbij wijst hij erop dat ds.
Otto verschillende keren op huisbezoek ging bij de
vrouwen en dat dezen in de meeste gevallen deel
uitmaakten van de Lutherse Gemeente. Naast de
pastorale functie ziet Van Beek nog een reden voor
de dames om lid te worden: het lidmaatschap bood
hun de gelegenheid kennis te nemen van een breed
aanbod van boeken en tijdschriften op de terreinen
van theologie, geschiedenis en literatuur, waardoor
zij ‘hun misschien lage opleidingsniveau’ konden
verhogen. Hij eindigt zijn passages over de aard van
de vrouwelijke leden en de redenen voor hun
lidmaatschap met de stelling: ‘Op deze wijze hebben
de leesgezelschappen bijgedragen tot de emancipatie van de vrouw in de negentiende eeuw’.29
Al deze veronderstellingen, aangevoerde
redenen en conclusies zijn onjuist. Wij hebben al
gezien dat diverse dames, zeker de weduwen die in
de jaren 1840-1865 lid werden, het nodige van de
wereld hadden gezien, (zeer) welgesteld waren en
beslist geen laag opleidingsniveau hadden (of liever
gezegd konden hebben, gezien de heren met wie zij
getrouwd waren geweest); een enkeling van hen was
luthers maar de overgrote meerderheid niet; dat ds.
Otto op huisbezoek ging, vloeide voort uit zijn
voorzitterschap: omdat de dames de vergaderingen
niet mochten bijwonen, moest hij hun thuis de
spelregels uitleggen. Dat veel dames kinderen
hadden in de opgroeiende leeftijd, is hierboven al

25 Twee jaar later werden toch weer dames vóór heren
geplaatst (notulen 06-06-1844, 14-05 en 03-09-1846).
26 Wilhelmina Margaretha Hendrika Bloijs van Treslong
[Schoonhoven 1836 – Hoogland (huize Doornheg) 1869]. Zij
was gehuwd met Hendrik Maas, die op huize Doornheg, nog
net gelegen onder Hoogland op de grens met Hoevelaken en
Amersfoort, als ‘oeconoom’ nieuwe landbouwmethoden
uitprobeerde en er experimenteerde met nieuwe soorten

cement, vooral voor de tuinornamenten, waarvan Museum
Flehite een aantal heeft. 27 Notulen 30-04, 22-08 en 20-121866. 28 Notulen 10-12-1874 (Van Loon) en 22-08-1866
(Hondius). Als schrijver en titel staan in de notulen genoteerd Bayard Taylor, Hannah Thurston, of de Emancipatie der
vrouw. Zie over schrijver en boek Wikipedia. 29 Van Beek,
Het leesgezelschap, 48.

Diederica Lijdia Elisabeth Breijl (1807-1895),
echtgenote van Pieter van de Poll, ca. 1860,
door Jan Portielje.
Olieverf op doek.
Zeist, Van de Poll-Wolbers-Quina Stichting.
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gesteld. Ongetwijfeld hebben zij de boeken en
tijdschriften gebruikt voor de opvoeding van hun
kinderen. Een voorbeeld hiervan is Cornelia
Angelique Brunsveld van Hulten, die eind 1875 lid
werd. Zij kwam in 1864, op 36-jarige leeftijd, met
drie eveneens ongehuwde zusters in Amersfoort
wonen. In 1871 trouwde zij met de weduwnaar
Guillaume Egbert Catharinus Croiset, bewaarder
van de hypotheken en het kadaster, die uit twee
eerdere huwelijken kinderen had, twintigers en
tieners inmiddels. In hun huishouden op het buiten
Puntenburg dienden een dienstbode, een
huishoudster en een gouvernante, zodat mevrouw
Brunsveld van Hulten geen recht had te klagen over
vereenzaming.
Ds. Otto kan wel enige pastorale zorg hebben
besteed aan de ongehuwde Maria Anna ter Haar, die
na de dood van haar ouders30 op haar dertigste, in
1855, lid werd en drie jaar later overleed. Uit
notariële papieren blijkt dat zij haar bezit
(bestaande uit o.a. een huis met koepel aan de
Randenbroekerweg) naliet aan de Armendiakonie
van de Evangelisch Lutherse Gemeente en dat zij ds.
Otto tot executair-testamentair benoemde, die voor
zijn werkzaamheden 1.000 gulden. moest krijgen.31
Grootste verrassing is echter dat Maria Anna haar
‘vriendin’ Anna van der Pol tot haar dood het
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vruchtgebruik van het onroerend goed legateerde.
Deze Anna, een leeftijdgenoot, was bleekster en
huurde de blekerij Kruiskolk of Kolksbeek aan de
Kleine Nachtegaalsteeg.32 Bovendien was zij
rooms-katholiek.

Slachtoffers van de ballotage
Serieuze discussies over het lidmaatschap begonnen
in 1868, toen Willem Lodewijk Okhuijzen, sinds 1844
na klachten over Nolet de vaste boekenleverancier
en in dat jaar ook als gewoon lid toegelaten, failliet
ging en bedankte. De boekhandelaren Philip Meijers
en Izaäk Ter Schuur33 meldden zich terstond als lid
aan, ongetwijfeld om de leverantie van boeken en
tijdschriften in handen te krijgen. Beiden werden
afgewezen na de vaststelling dat lidmaatschap en
boekenleverantie niet samengingen. In de jaren
1871-1877 kwamen vervolgens negen van de 35
aangemelde personen niet door de ballotage. Onder
hen zes joodse heren: de eerder genoemde Meijers
(in 1871 voor een tweede keer aangemeld) en de
kooplieden en winkeliers Hendrik van Gelder, 34
Schulman, 35 Van Cleeff, 36 Cappel37 en Van Leer.38
Vermoedelijk zullen de overige leden de
aanwezigheid van reeds twee joodse mede-leden – J.
Visser39 en S.H. van Gelder, 40 beiden toegelaten in
1871 – voldoende (of meer dan genoeg?) gevonden

30 Haar vader was Hendrik Gerardus ter Haar (1792-1840),
Nederlands-hervormd en hoedenmaker van beroep, die
vanwege zijn lutherse vrouw een van de oprichters van het
leesgezelschap was. 31 AE, Notarissen te Amersfoort,
AT055j028 rep. 3316 d.d. 13-09-1857; AT055j029 rep. 3449 d.d.
11-03-1858; AT055j030 rep. 3559 d.d. 31-07-1858; AT055j066
rep. 7942 d.d. 29-05-1875. Zie ook AE, Archief Ev. Lutherse
Gemeente nr. 191. 32 AE, Notarissen te Amersfoort,
AT055j009 rep. 1131 d.d. 26 aug. 1848. De moeder van Maria
Anna ter Haar stond borg voor de huur. 33 Zie voor beiden
Smit, ‘Troost in druk’, 101-103. 34 Hendrik van Gelder
(Amersfoort 1829-1907) handelde in dames- en herenkleding
en stoffen onder de firma M. van Gelder & Zoon, Langestraat
48; zie ook Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en
omstreken (2019) 91 en 92. 35 Jacob (of Jacques) Schulman
(Hilversum 1849 – Amsterdam 1914) had van 1872 tot 1902 op
Langestraat 28 een handel in antiquiteiten, penningen en
vooral munten, die steeds internationaler werd. De firma,
tevens veilinghuis, bestaat nog steeds, zie www.schulman.nl.
36 Aron Heijman van Cleeff (Rotterdam 1824 – Amsterdam
1892) gaf sinds 1856 de Amersfoortsche Courant uit. Daarnaast was hij boekuitgever en drukker. 37 Jacob Cappel
(Gorinchem 1837 – Rotterdam 1919) begon in 1869 in de

Langestraat tegenover de Lieve Vrouwestraat een winkel in
tapisserie, wol, sajet, garen en band. Tien jaar later vertrok hij
met zijn gezin naar Nijmegen (Amersfoortsche Courant
[hierna: AC] 12-03-1869, 13-08-1869 en 03-01-1879). Later
werkte en woonde hij nog als handelsagent in Delft en
Rotterdam. 38 Willem van Leer (Gouda 1855 – Zürich 1918)
was grossier in behangers- en zadelmakerartikelen. In 1885
verliet hij met zijn gezin de stad, om daarna als handelsreiziger via Haarlem, Amsterdam, Nijmegen, Kleef en Luzern in
Zürich terecht te komen, waar hij overleed. Zijn kinderen
woonden toen in Amsterdam, New York, Frankfurt, Berlijn
en München. Een van hen, Bernard van Leer, richtte fabrieken voor de verpakkingsindustrie op en werd miljonair; het
geld is deels ondergebracht in de Bernard van Leer Foundation in Israël. 39 Jacques Visser (Amersfoort 1842 – Amsterdam 1923) was koopman en fabrikant (hij bezat met een
broer en een neef onder meer een stoomweverij en stoomblekerij aan de Sint Andriesstraat). In 1889 vertrok hij met
zijn gezin naar Rotterdam. 40 Samuel Harst van Gelder
(Amersfoort 1846 – Amsterdam 1914) was koopman en
winkelier in kleding in de Langestraat hoek Stovestraat. In
1890 begon hij een winkel in de Kalverstraat in Amsterdam.

Jacob Schulman (1849-1914).
Fotograaf onbekend. Archief Eemland AFT005000267.
Origineel is zwart-wit, foto digitaal ingekleurd.

hebben; Schulman, Cappel en Van Leer lijken, gezien
hun verdere (deels internationale) carrières,
nauwelijks bij het gezelschap gepast te hebben.
Philip Meijers was bovendien een zwager van Visser
en Van Leer een neef. 41 Ook had Cappel ooit een
stevig arbeidsconflict met de textielfirma S.E. Visser
& Zoon gehad. 42 De andere drie afgewezenen waren
Van As (de ballotage over hem werd voor
onbepaalde tijd uitgesteld zodat de leden geen
oordeel hoefden te vellen), 43 Bebber (hij kreeg bij de
stemming niet het vereiste aantal stemmen)44 en
mejuffrouw de Leeuw Belzer. 45 Hier kan de sociale
status van de kandidaten een rol hebben gespeeld.

‘Lectuur voor den beschaafden
stand’
Uit het weinige dat genotuleerd is over de gang van
zaken tijdens de bijeenkomsten van het leesgezelschap valt te destilleren dat de aanwezigen hun keus

1 43

voor de aan te schaffen boeken en tijdschriften
bepaalden aan de hand van recensies, aankondigingen van uitgevers (in krantenadvertenties, folders)
en een stapel nieuw verschenen boeken die de vaste
boekenleverancier van het gezelschap ter
vergadering meebracht. Iedere aanwezige kon
voorstellen doen; was er meer aanbod dan het
beoogde budget toeliet, dan werden titels naar een
volgende bijeenkomst doorgeschoven of afgestemd.
De aanwezigen bepaalden zo de selectie voor de
afwezigen, onder wie dus de dames zoals wij zagen.
De voor lezing gekozen boeken waren in de
eerste decennia van het bestaan van het leesgezelschap vooral theologische, historische en literaire
werken, reisverhalen en beschrijvingen van
Nederlands Oost- en West-Indië. Geschiedschrijving
gold in het bijzonder de laatste halve eeuw
(Lodewijk XVI van Frankrijk, het Jozefisme in België,
de Bataafs-Franse tijd en Napoleon), het Nederlandse (‘vaderlandse’) verleden in het algemeen en de
Opstand tegen Spanje in het bijzonder46 en de
geschiedenis van de vervolgingen van de protestanten in het buitenland. Ook boeken over de
kruistochten, de catacomben van Napels en de
laatste dagen van Pompeji hadden aftrek; bij de
aankoop van een boek over de komeet van Halley
moest er wel een stemming aan te pas komen.
Alle lectuur was in het Nederlands en het liefst
geschreven in de vorm van een historische roman
met fictieve personages. ‘Historisch romantisch’ in
de ondertitel lijkt een aanbeveling te zijn geweest en
een lichte voorkeur voor boeken met een
Duits-romantische inslag is merkbaar. Anderszins
gingen de leden zware kost niet uit de weg. De
bundels van de thans volkomen vergeten schrijver
en lutherse predikant B.T. Lublink Weddik, getiteld

41 Wel kon in 1872 de moeder van Visser zonder bezwaar lid
worden. 42 Waarvan de hele stad wist. Cappel maakte bij
advertentie bekend dat de firma, voor wie hij handelsreiziger
was, ten onrechte aangaf dat hij was ontslagen; Cappel had
zelf ontslag genomen omdat het te moeilijk was om ‘met
zoodanig lastig perceel [= naar of vreemd persoon, dus een
van de eigenaren Visser] omtegaan’ (AC 12-3-1861). 43
Teunis Jan van As (Utrecht 1831 – Amersfoort 1906) was
opzichter van de waterstaatswerken. Volgens de stedelijke
almanakken was hij ook Bijbelcommissaris, tegelijk met
leesgezelschapsleden als Van Eijbergen, Leinweber en Van
Ittersum. Misschien kende men hem te goed. 44 Cornelis

Bebber (Amersfoort 1830-1878) was horlogemaker, bode van
het burgerlijk armbestuur en vierde ambtenaar bij de stedelijke secretarie. Na de afwijzing in maart 1876 werd hij aan het
eind van het jaar opnieuw voorgesteld (hij was inmiddels
amanuensis van de pas opgerichte Gemeente-boekerij
geworden). Toen het niet tot een stemming kwam werd het
voorstel ingetrokken. 45 Zij is niet in het bevolkingsregister
terug te vinden. 46 Zie over de belangstelling van de 19eeeuwse Nederlander voor de vaderlandse geschiedenis M.
Mathijsen. Historiezucht. De obsessie met het verleden in de
negentiende eeuw (Amsterdam, 2013).

‘tot nu t en beschaving ’

Pandora, met als ondertitel Lektuur voor den
beschaafden stand, 47 met (vaak anonieme) bijdragen
over bijvoorbeeld ‘Het godsdienstig gevoel’, ‘Over
de schoonheid der ziel’ en ‘Voor- en nadeelen der
geleerdheid’ zouden nu niet uitnodigen tot lezing
maar kregen waardering van de leden. Bij de
theologische werken deed ds. Otto zijn invloed als
voorzitter gelden: diverse publicaties droegen een
luthers stempel en lijken in het verlengde van zijn
catechisatiewerkzaamheden te hebben gelegen.
Ook verhalen uit het predikantenleven en rond de
dorpspastorie vonden aftrek.
Een aparte categorie in de beginjaren waren de
brochures en boeken over het rooms-katholicisme
en vooral die over de activiteiten van de Jezuïeten in
Europa. Daarbij speelde mee dat in de jaren 1820 en
1830 gesprekken gaande waren tussen Nederland en
Rome over een concordaat tussen beide staten,
waarmee de paus onder meer weer het recht zou
krijgen bisschoppen in Nederland te benoemen.
Die bisschoppen konden dan weer priesters wijden,
waarvoor seminaries moesten worden opgericht.
Ook het weer toestaan in Nederland van de bouw
van kloosters en het opheffen van het processieverbod waren onderdeel van die gesprekken.
Protestants Nederland voelde zich daarmee erg
bedreigd in zijn bestaande rechten. Ook ‘Tot Nut en
Beschaving’ maakte daar deel van uit; het
leesgezelschap schafte brochures en boeken aan
met titels als Over het ongrondwettige en schadelijke
van een concordaat tusschen Nederland en Rome aan
te gaan, De R.C. godsdienst gevaarlijk voor den staat
en Over de geheime bedoelingen der Jesuiten. Nog in
1878 werd Over de Jesuïten aangekocht.
Populaire schrijvers waren en bleven, ook na
1850, Truida Bosboom-Toussaint (met in totaal
8 titels), 48 Jacob van Lennep (5), mevrouw J. van
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Westrheene-van Heijningen (5), Elise van Calcar (5)
en J.J. Cremer (4). Buitenlandse auteurs genoten bij
het historisch-romantische verhaal wat meer de
voorkeur, zoals Luise Mühlbach (11 titels), E.G.
Bulwer Lytton (9), Charles Dickens (8, waaronder de
Pickwick Papers), mevrouw Beecher Stowe (5; o.a. De
negerhut van oom Tom) en Eugène Sue (5, o.a. De
wandelende Jood en Verborgenheden van Parijs49),
schrijvers die nog steeds wel enigszins bekend zijn.
De naam alleen al van de auteur lijkt garant te
hebben gestaan voor aanschaf; de lezer was
verzekerd van een romantisch werk, met religieusstichtelijke inslag en in elk geval zedenkundig van
een fatsoenlijke inhoud.
Spraakmakende boeken kwamen vrij snel in
circulatie onder de leden: behalve De negerhut van
oom Tom met het vervolg daarop (in 1853) geldt dit
voor het boek van J.R. Beard over Toussaint
l’Ouverture, de bevrijder der negers op Haïti (1854),
Goud; een verhaal uit Californië (1860), de boeken
van Multatuli (Max Havelaar, 1861; Ideën, 1872,
Vorstenschool, 1874, en Millioenen-Studiën, 1876). De
discussie over (de afschaffing van) de slavernij, de
Goldrush in de Verenigde Staten en de stand en
gang van zaken in West- en Oost-Indië kregen
aandacht. Bij De reis naar de maan (1876) is het niet
duidelijk of het hier de Nederlandse vertaling van de
(Franse) klassieker van Jules Verne betreft, die in
1876 verscheen, of de bewerking uit datzelfde jaar
voor kinderen, in versvorm en met gekleurde
litho’s.50 In dat laatste geval zouden de leden van het
leesgezelschap hun boekenkeus mede hebben laten
bepalen door wat hun kinderen graag zouden willen
lezen en wat de ouders voor hen geschikt vonden.
In de jaren 1870, het laatste decennium waarin
de bijeenkomsten van het leesgezelschap zijn
genotuleerd, is de boekenaanschaf geheel veranderd

47 In de jaren 1835-1838 verschenen drie bundels, in negen
afleveringen. 48 Zie over deze schrijfster: A. Doornbos,
Traditionele verhalen en revolutionaire vertellingen. Tegendraadse elementen in het werk van Geertruida Toussaint
(Hilversum, 2013). 49 De pas achttienjarige Lambertus
Josephus van der Straten van Thielen wilde De verborgenheden van Parijs van E. Sue blijkbaar zo graag lezen, dat hij
bereid was de helft van de aanschafprijs te betalen. 50 Jules
Verne, De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren. Bewerking
en vertaling in het Nederlands naar de 18de Franse editie

door H.M.C. van Oosterzee (Leiden, 1876; te raadplegen via
Google Books); P.J. Andriessen, De reis naar de maan. Voor
kinderen, in versvorm en met 8 litho’s gedrukt door Emrik &
Binger (1e en 2e dr. Haarlem, 1876; in facsimilé te raadplegen
via Delpher en Het Geheugen van Nederland). Op 27 april
1877 verscheen in de Amersfoortsche Courant de enige
advertentie voor de werken van Jules Verne (en Charles
Dickens), niet door een reguliere boekhandelaar maar
door C.E. Huetink, boekbinder en winkelier in schrijfbenodigheden.
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ten opzichte van die in de beginjaren: geen theologie
meer, nog wel wat reisbeschrijvingen, historische
romans en slechts een enkel boek over actuele
politieke vraagstukken. Kenmerkend is dat van de 25
aangekochte titels in de drie jaren 1877-1879 er maar
twee min of meer actuele onderwerpen betreffen (de
Duitse kanselier Bismarck en – nog steeds – de
Jezuïeten) en slechts vier reisverhalen zijn
(waaronder een van een buitenlander over
Nederland). Boeken over het leven van de feministe
Mina Kruseman (‘Dolle Mina’),51 twee over het
socialisme en een over het neomalthusianisme
(geboortebeperking) werden afgestemd, evenals nog
drie reisverhalen. Het seriewerk Mannen van
beteekenis in onze dagen, met per aflevering korte
biografieën van bijvoorbeeld Karl Marx, Johannes
Brahms, tsaar Alexander II en Thomas Edison, kreeg
pas bij de tiende jaargang een intekening door het
gezelschap en alleen nadat de secretaris druk had
gezet.
De aanschaf was geheel verschoven naar de
relatief nieuwe vertelvorm van de niet-historische
roman,52 gezien de titels van aangekochte boeken als
Verboden vruchten, Vloed en ebbe, Licht en schaduw,
Dwalende harten of Het verzwegen geheim van thans
geheel vergeten schrijfsters en schrijvers als Maria
Frank, Annie Foore [= Francisca J.J.A. Junius] en Jan
ten Brink. Daarmee lag nu de nadruk meer op lectuur
dan op literatuur: vlot leesbare boeken met een
vluchtige inhoud. In dat kader paste ook het genre
van de lichthumoristische boeken. In 1878 viel de
keus op drie boeken van A.J. Vitringa, die onder
pseudoniemen onder meer de elite en de gezeten
burgerij, de strijd tussen de orthodoxe en modernistische richtingen binnen de Nederlandse Hervormde
Kerk, het studentenleven en andere verschijnselen
uit zijn tijd op de hak nam en ook een parodie over
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Uit de notulen van het leesgezelschap ‘Tot Nut en Beschaving’
van 15 maart 1878.
Archief Eemland, Toegang 0128 nr. 1.

het Darwinisme publiceerde.53 Ook W.J. van Bommel
van Vloten beoefende dit genre; weinig leden van
het leesgezelschap zullen bij het lezen van zijn
boeken hebben beseft dat deze Brabantse auteur
meer dan een kwart eeuw eerder een bekende figuur
in Amersfoort was en daar onder meer de eerste
Amersfoortsche Courant oprichtte.54
Een vergelijkbare verschuiving is vast te stellen
bij de keuze van de te lezen tijdschriften, een keuze
die elk jaar opnieuw werd gedaan. In de jaren

51 De meest recente biografie is van A. Mooij, Branie.
Het leven van Mina Kruseman, 1839-1922 (Amsterdam, 2013).
De AC van 29-04-1873 bevat een optreden van de dames
Betsy Perk en Mina Kruseman in de stad. De aflevering van
23-08-1881 geeft een raillerend verslag van een door Mina in
Indië gegeven soirée artistique met poserende jongedames
als vorm van ‘wulpsche vrouwenemancipatie’. 52 Zie voor
de ontwikkeling van het historisch-romantische verhaal naar
de roman zoals wij die nu kennen, T. Streng, De roman in de
negentiende eeuw. Geschiedenis van een nieuwkomer (Hilver-

sum, 2020). 53 Hij hanteerde het pseudoniem Jan Holland:
Darwinia (1e dr. 1876, 2e dr. Deventer, 1878); idem, “Nette”
menschen (Deventer, 1878); idem, Van Hemel en Aarde (2e dr.
Deventer, 1881. 1e druk onder pseudoniem Jochem van
Ondere). 54 Zie over Van Bommel van Vloten Smit, ‘Troost
in druk’, 103-107. Van hem werden aangeschaft Peer Miegmals
(1874), een roman over Brabants volksleven, en Wie is de
misdadiger? (1878), dat ontbreekt in de opgave uit 2017. Dit
boek begint met een positieve beschrijving van het Amersfoort zoals Van Bommel van Vloten zich dat herinnerde.

‘tot nu t en beschaving ’

1835-1840 koos men voor De Gids, Het Leeskabinet, De
Kunst Kronijk, periodieken met serieuze literatuur- en
kunstbeschouwingen; in de jaren 1870 voor
maandbladen als Eigen Haard (‘Geïllustreerd
volkstijdschrift’), Het Familieblad, Humoristisch
Album en Geïllustreerd (Stuivers) Magazijn. De
technische ontwikkelingen in de grafische industrie
werkten daaraan mee. Drie jaar vóór de geboorte van
het leesgezelschap ‘Tot Nut en Beschaving’ kwam in
Engeland het eerste penningmagazijn (Penny
Magazine) op de markt, wekelijks verschijnend met
een omvang van acht pagina’s en op een groter
formaat dan de maandbladen. Èn rijk geïllustreerd,
door de nieuwe uitvindingen van houtgravure en
lithografie. Betaalbaar voor de middenklasse en voor
de ambachtslieden via de uitleenbibliotheken, en
door de omvang uitstekend geschikt voor roulatie..55
In de notulen van het leesgezelschap is diverse
keren sprake van de aanschaf van ‘Guldens-edities’,
goedkope edities van populaire boeken. Nemen we
daarbij in aanmerking dat veel boeken in wekelijkse
of maandelijkse afleveringen verschenen (of als
feuilleton in kranten) en dus ook alleen per katern
gelezen konden worden, dan is in 1879 met de
boekafleveringen, de goedkope edities en het soort
tijdschriften de commerciële 20e-eeuwse leesportefeuille niet ver weg meer. Kennisverrijking (‘Nut en
Beschaving’) als doel van het leesgezelschap was
inmiddels ver weg.

Wisseling van de wacht
In de boezem van het leesgezelschap kwamen
gedurende de eerste decennia weinig klachten of
conflicten voor, behalve zoals eerder vermeld met de
damesleden. In 1873 klaagden twee heren, die pas
kort lid waren, over de ongeregelde verzending van
de boeken en tijdschriften en de wettigheid van
besluiten als er weinig heren aanwezig waren;
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blijkbaar voorzag het reglement niet in een verplicht
quorum. Een en ander leidde tot de opstelling van
een nieuw reglement maar niet tot het voorkomen
van nieuwe klachten over de verzending. Onderhuids moet er rond deze tijd over meer zaken
animositeit tussen de leden onderling en tussen
bepaalde leden en voorzitter ds. Otto hebben
gespeeld. Vanaf de bijeenkomst van 14 juni 1875,
waar slechts vijf leden aanwezig waren, kwam een
en ander aan de oppervlakte. Allereerst accepteerde
Otto het niet dat een door hem voorgesteld boek
door de aanwezigen werd afgestemd; toen het lid
Van Goor hem erop wees dat de voorzitter altijd
laatdunkend reageerde als hij een titel wilde, deelde
Otto mee nooit meer een boek te zullen noemen.56
Aan het eind van dat jaar, bij de stemming over
de keus van de tijdschriften voor het volgende jaar,
sneuvelde De Tijdspiegel. Dit was een toonaangevend (protestants) maandblad, gewijd aan kunst,
bellettrie, taal, onderwijs en theologie en voorzien
van diepgravende recensies, waarop het gezelschap
al dertig jaar bijna doorlopend was geabonneerd Het
afstemmen leidde tot een scheuring: secretaris P.
van der Steur, Van Goor en het nieuwe lid Van
Burgsteeden bedankten in de volgende maanden.
Zij kwamen echter op hun beslissing terug toen
duidelijk werd dat de keus voor 1877 weer op De
Tijdspiegel zou vallen. Van Burgsteeden zou zelfs het
voorzitterschap gaan waarnemen toen ds. Otto
enige vergaderingen wegens ziekte aan zich voorbij
moest laten gaan. In de bijeenkomst van 21
september 1877 kondigde de inmiddels 74-jarige
Otto zonder opgave van redenen zijn aftreden aan,
waarna Van Burgsteeden, een man met veel bestuurlijke ervaring en veel vrije tijd, tot zijn opvolger werd
gekozen.57 In de ruim twee jaar die hierna nog zijn
genotuleerd deden zich geen conflicten meer voor.

55 E. Claassen, ‘Het Nederlandsch Magazijn, het Nederlandsch Museum en De Honigbij. Drie geïllustreerde tijdschriften in jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw’,
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 5 (1998) 133-146.
Vooral de populariteit van de boeken van Charles Dickens,
die in stuivers afleveringen verschenen, droegen bij aan de
populariteit van het stuiversmagazijn. 56 Bernardus Johannes van Goor (Voorthuizen 1833 – Barneveld 1920) was
horlogemaker en lid sinds 1860. Het door Otto voorgestelde
boek heeft de titel De wezen van den predikant. Een boek

met die titel is in de Centrale Catalogus niet te vinden.
57 Bart Wouterus van Burgsteeden (Amersfoort 1818 – 1896)
was opgeleid in de tekenkunst en was onder meer tekenleraar, bouwkundige en diaken van de Sint Joriskerk geweest
en en nu nog lid van de gemeenteraad 1868-1889, regent van
het Sint Pietersgasthuis 1876-1896 en van De Armen de Poth
1879-1896. Verder maakte hij deel uit van diverse stedelijke
en kerkelijke besturen en commissies. Zijn vrouw was al in
1858 overleden; de vier kinderen uit hun huwelijk overleden
jong.
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Een geruisloos einde (?)
De bijeenkomst van 8 september 1879 is de laatst
genotuleerde. Aanwezig waren de voorzitter en zeven
leden (van de toen ongeveer twintig); wegens ziekte
van secretaris Van der Steur notuleerde de voorzitter,
die ook als enige het verslag ondertekende. Vijf van de
zes voorgestelde boeken werden aangenomen,
evenals nog een nieuw lid. Als boekverkoper voor het
volgende jaar viel de keus op de firma Blankenberg en
Zoon. Waarom er hierna niet meer is genotuleerd, is
volstrekt onduidelijk. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk
dat het leesgezelschap kort hierna is opgeheven,
gezien de rust die was ingetreden sinds het aantreden
van de nieuwe voorzitter (die misschien juist met het
oog daarop als nieuw lid was binnengehaald), het
behoorlijke ledental58 en het weinig opzienbarende
verloop van de laatst genotuleerde vergadering. Al
met al is dit een onbevredigend einde aan de meer
dan veertigjarige geschiedenis van een groepje
Amersfoorters die, naast de boeken die zij waarschijnlijk in eigen bezit hadden, behoefte hadden aan een
meer oppervlakkige kennisneming van nieuwe
boeken en tijdschriften waarbij zij ook nog de keuze
mede konden bepalen. Johannes Gerardus Kleber, lid
sinds 1872, schonk het notulenboek in 1913 aan het
gemeentearchief.
Zeker is dat het verschijnsel ‘leesgezelschap’ in
de stad nog niet zijn einde vond. In 1875 werd op een
vergadering, naar aanleiding van de klachten over
de verzending, geconstateerd dat de bodes bij de
‘andere’ leesgezelschappen meer verdienden.
Er bestond ‘Het R.K. Leesgezelschap’, dat in 1878
intekende op Van Rootselaars geschiedenis van
Amersfoort en in 1897-1898 op diens twee bundels
Geschiedkundige bijzonderheden. Per 1 januari 1885
vond nog de oprichting van een nieuw leesgezelschap
plaats, ‘Concordia’, wellicht vanuit de gelijknamige
sociëteit. Daarbij waren twee leraren van de HBS
(hogere burgerschool), Willem Nicolaas Coenen en
Gerrit Jan Buijs, en de wijnhandelaar Cornelis
Lodewijk de Beveren betrokken.59
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Conclusie
Van het leesgezelschap, dat in Nederland in de
tweede helft van de 18e eeuw zijn oorsprong vond en
in de jaren 1775-1850 zijn bloeitijd beleefde, kennen
wij in Amersfoort het gezelschap ‘Tot Nut en
Beschaving’ het beste dankzij zijn notulen.
Opgericht in 1835 door de lutherse predikant en
begonnen met uitsluitend lutherse leden,
ontwikkelde het zich tot een religieus gemengd
gezelschap (zonder de rooms-katholieken). Het was
bij uitstek een herenclub; dames waren tweederangsleden, wat overigens normaal was in die tijd.
De vijftien à twintig leden (tot lid benoemd na
ballotage) kenden een kern die langdurig lid was en
een schil van heren en dames met (soms zeer)
kortdurige lidmaatschappen. Hun leeftijden liepen
sterk uiteen. In de periode 1845-1860 kunnen veel
nieuwe leden als vooraanstaand worden omschreven: welgesteld, koopman, jurist, hoge ambtenaar of
vrij beroep, of de weduwe van een dergelijke heer.
De boekenkeus in deze jaren kwam overeen met de
doelstellingen nut en beschaving.
Na 1860 kreeg het ledenbestand meer een
middenklasse-karakter. De keus van boeken en
periodieken lijkt zich meer te richten op lectuur van
onderhoudende aard. Er zal vermoedelijk ook wel
een verband bestaan met de daling van het
gemiddelde opleidingsniveau van de leden van dit
gezelschap. Het kende onderwijzers als leden; de
leraren van gymnasium en HBS hadden hun eigen
kringen. In hoeverre de analyse van ‘Tot Nut en
Beschaving’ toepasbaar is op de andere Amersfoortse leesgezelschappen, zal wel nooit duidelijk
worden. Wel is de ontwikkeling van ‘Tot Nut en
Beschaving’ vergelijkbaar met de landelijke trend.
Landelijk is bij de leesgezelschappen het beschavingsoffensief na 1850 ook opgegaan in het lezen van
gemakslectuur; ‘geschikt voor in de trein, in de
huiskamer en voor dames’ werd wel gezegd.60

58 De laatste twee jaar waren, behalve Van Burgsteeden, nog
toegetreden drie (hoofd)onderwijzers, de koopman Johannes Zandijk jr. en Bernardus Arnoldus van Ruijven, winkelier
in huishoudelijke artikelen. 59 De wet van ‘Concordia’ is
gedrukt: AE, Bibliotheek G 2809. 60 Henriette M.C. van
Oosterzee, die in haar recensie van boeken van H.C. Andersen deze aanbeveling van de uitgever aanhaalde (Vaderland-

sche Letteroefeningen 1875, 49 e.v.). Over de ontwikkeling van
het leesgezelschap verder Lubbers, ‘Een republiek in het klein’.
Bij Smit, ‘Troost in druk’, wordt geconstateerd dat het aantal
Amersfoortse boekhandels na 1860 afnam en dat de overblijvers andere, beter verkoopbare, zaken in hun assortiment
opnamen.

