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Ankers op feestje
Bildts leesgezelschap
GITTE BRUGMAN

OUDEBILDTZIJL Omdat het een lus-
trum betrof, mochten gisteren
vrouwen mee naar de jaarvergade-
ring van het Bildtse leesgezelschap
Ledige Uren Nuttig Besteed.

,,Een van u heeft strafbehoefte. Dat
maken wij in onze praktijk zelden
mee’’, constateerden strafrechtad-
vocaten Wim en Hans Anker. Zij wa-
ren gisteren te gast bij het Bildtse
leesgezelschap Ledige Uren Nuttig
Besteed in Oudebildtzijl, dat al 225
jaar een mannenbolwerk is.

De gebroeders Anker hadden tot
hun optreden meegeluisterd met de
plichtplegingen van de jaarvergade-
ring. Ze kwamen bij het voorlezen
van het droogkomische jaarverslag
door de secretaris te weten dat er be-
hoorlijk wat boetes waren uitge-
deeld aan lezers, voor het te laat inle-
veren, besmeuren of beschadigen
van boeken, of voor het achterlaten
van oneigenlijke zaken daarin.

Een van de lezers trok het boete-
kleed aan en had zelf om straf ge-
vraagd. De strafbehoeftige. In het

boek Sweltsjes fan Gaast van Theu-
nis Piersma kwam bij controle een
‘lijk’ van een bloedmich voor, pre-
cies in het hoofdstuk over deze in-
secten. Het bestuur kon de humor
van deze actie inzien en besloot:
‘geen boete’.

Al 225 jaar komt het Bildtse gezel-
schap bijeen op de eerste werkdag
van het nieuwe jaar. De groep is ver-
deeld in drie secties van elk twaalf le-
zers. De oudste leden krijgen elk jaar
24 nieuwe boeken, zodat ieder een
maand de tijd heeft voor twee boe-
ken. Na een jaar rouleren deze in de
tweede sectie, gevolgd door de derde
sectie. Als alle leden de boeken heb-
ben gelezen die zijn aangeschaft,
worden die op de jaarvergadering
verkocht, per opbod, ten behoeve
van de club. ,,Ze leveren soms meer

op dan dat ze gekost hebben’’, aldus
secretaris Jan Pollema.

Gisteravond leverde de veiling be-
halve geld ook weer de nodige hilari-
teit op, maar dat was na de pauze.
Eerst spraken de broers Anker elk
twintig minuten, met wederzijdse
onderbrekingen, anekdotes en
kwinkslagen.

Ook Kees Kuiken had toen al zijn
boek over de vroegste geschiedenis
van het leesgezelschap geïntrodu-
ceerd, dat hij speciaal voor dit jubi-
leum mocht schrijven. Hij sloot zijn
relaas af met een lied dat door ieder-
een werd meegezongen.

In de pauze kon het gezelschap
even op adem komen, waarna het
tijd was voor de traditionele droge
worst en deventerkoek met room-
boter. De bestuurswisseling had de
nodige voeten in de aarde, vanwege
ongeldige stemmen. Daarom duur-
de het tot ver in de avond voor het
oudste lid Benny van Zadelhoff aan
zijn voordracht toekwam. Menigeen
had toen al iets sterkers laten aan-
rukken dan de traditionele thee, dus
het bleef nog lang onrustig in café
Het Graauwe Paard.

Boeken leveren
soms meer op dan
ze gekost hebben

Om het lustrum mee te vieren, waren ook dames dit keer welkom op de Bildtse leesclub. FOTO GITTE BRUGMAN


