Inventaris Leesgezelschap “Tot Nut en Vermaak”, Doesburg
1808-1965

Dit archief bestaat uit 1 doos.
Het leesgezelschap is opgericht op 3 december 1807. De verklaring (declaratoir) van de leden, zich
aan de wetten van het gezelschap te onderwerpen, is van 11 januari 1808 en beslaat de periode 1808
– 5 januari 1854.
Het 25-jarig bestaan werd gevierd op 3 december 1832. Het 75-jarig bestaan werd gevierd op 11
januari 1883, dit was n.a.v. de datum van het declaratoir. Later, bij het 100-jarig bestaan, vond men
de datum 11 januari niet terecht en heeft men dit jubileum weer op, de “oude datum, 3 december
1907 gevierd. Dit n.a.v. de namen die achter op de uitnodiging staan voor het 25-jarig bestaan en die
niet in het declaratoir voorkomen. Deze namen werden gezien als zijnde leden vóór 11 januari 1808
en de oprichters van het gezelschap.
In de toespraak voor het 100-jarig bestaan werd al aangegeven dat er geen notulen (meer) aanwezig
zijn over de eerste 78 jaar. De aanwezige notulen lopen van 1885 tot 1951.
Er is een reglement van 1868.
In de vergadering van 13 maart 1885 werd besloten ieder jaar een jaarvergadering te houden in het
laatst der maand april en het boekjaar per 1 mei aan te vangen. Hierdoor komt er een
reglementswijziging. Ook dit nieuwe reglement is aanwezig.
Een extra vergadering werd gehouden op 12 april 1888 i.v.m. de samensmelting met het
leesgezelschap “Tot beschaving enz”., mogelijk eveneens te Doesburg. Deze leden werden als 3e
serie toegevoegd.
Op 30 april 1895 besluit men in het vervolg de jaarvergadering in december te houden, dit ook i.v.m
het verkopen van de overtollige boeken en tijdschriften.
Er was een buitengewone vergadering op 14 mei 1922 i.v.m. het zilveren jubileum van de directeurvoorzitter van het gezelschap de heer Uurbanus.
In 1944, 1945 en 1948 was er géén jaarvergadering.
M.i.v. 1949 wordt er een besluit genomen de jaarvergadering in het begin van het jaar te houden.
De laatst aanwezige notulen zijn van 25 januari 1951.
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Overzicht directeuren
1836 – 1838 A. Lambrechts
1838 – 1852 J.W. Wilmerink
1852 – 1854 C.J. de Jong
1855 – 1867 Baron R. van Heeckeren
1867 – 1875 M. van ’t Haaff
1875 – 1878 F.E.K. Stoelman
1878
J.A. Goossen
1878 – 1885 dr. H.J. v.d. Meer Mohr
1885 – 1898 G. Walch
1898 – 1947 H. Uurbanus
1947 dhr. Burghgraaf

De rekeningen van ontvangsten en uitgaven gaan terug tot 1836 en lopen tot 1880.
De kasboeken zijn aanwezig van 1877 tot 1965. De financiële administratie over de periode 1931 tot
1965 is niet aangetroffen.
Er is een overzicht van de romans en tijdschriften van de 3 verschillende series, deze lopen over
verschillende perioden tussen 1946 en 1950.
Bij de correspondentie zit een inschrijving als niet-commerciële vereniging.
Opheffing van het leesgezelschap in 1965.
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Inventaris

1 – 2. Notulen van de vergaderingen van het bestuur van het leesgezelschap, 1885 – 1951.
2 delen
N.B. Op voorzijde nr. 1 staat “2”, op nr. 2 staat “3”!
1. 1885 – 1901
2. 1902 – 1951
3.

Ledenlijst, 1808 – 1854.
1 stuk
N.B. Op voorzijde inventaris staat “4”!

4.

Huishoudelijke reglementen, gedrukt, 1868, 1895.
2 stukken
N.B. 1868 in 3-voud, met aantekeningen, 1895 in 4-voud

5 -7.

Kasboeken, 1877 – 1965.
3 delen
5. 1877 – 1894
6. 1894 – 1957
7. 1957 - 1965

8.

Rekening van ontvangsten en uitgaven, 1836 – 1880.
1 omslag

9.

Correspondentie, 1932, 1935, 1946, 1947, 1948, 1965.
1 omslag

10.

Stukken betreffende jubilea van het leesgezelschap, 1832, 1883.
3 stukken

11.

Toespraak ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan gehouden door de voorzitter de heer H.
Uurbanus, 1907.
1 stuk
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12.

Aantekeningen betreffende de historie van het gezelschap over de periode 1907-1932, z.j.
1 stuk

13.

Overzichten van de romans en tijdschriften in bezit van het leesgezelschap, 1948 – 1950.
3 stukken
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