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Traditie

G I T T E

B R U G M A N

nde In Oudebildtzijl mocht ik vorige week de jaarvergade-
ring bijwonen van het leesgezelschap Ledige Uren
Nuttig Besteed. Het was een lustrumbijeenkomst –

de club bestond 225 jaar – en dus waren deze keer vrou-
wen welkom. In dit mannenbolwerk treden anders alleen
vrouwen binnen als zij hun man bij zijn overlijden willen
opvolgen. Zo is de traditie.
De jaarvergadering kent heel veel gebruiken. De heren
komen bijeen op de eerste werkdag van het nieuwe jaar.
Ze arriveren tussen twee en drie uur, wensen elkaar het
beste voor het nieuwe jaar en om drie uur begint de verga-
dering. Tot zes uur wordt er slechts thee geschonken. Na
de pauze, zo rond half zes, krijgt iedereen droge worst en
Deventer koek. Alleen de meerschuimen pijpen ontbreken
tegenwoordig.
Maar nog steeds houdt het oudste lid een voordracht. En
de boeken die de afgelopen drie jaar hebben gerouleerd,
worden per opbod verkocht. De prijs van Opkomst en
ondergang van de Noord Friesche Locaal Spoorwegmaat-
schappij van Oege Kleijne werd zelfs 210 keer met een
stuiver verhoogd! Nog nooit vertoond.
De leden van nu zijn misschien niet de grootste lezers,
bekennen ze zelf. Maar ze houden het gezelschap in leven,
omdat ze de traditie koesteren. Ze zijn er trots op in de
voetsporen te treden van generaties voor hen. Zo trots dat
ze zich hebben aangemeld voor de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Als club kunnen ze niet op die lijst, maar met het evene-
ment ‘jaarvergadering’ wel.
De aanvraag werd ruim een jaar geleden ingediend. Met
het verzoek of uitsluitsel gegeven kon worden vóór de
jaarvergadering. Uiteraard, antwoordde het Kenniscen-
trum Immaterieel Erfgoed Nederland in Culemborg, er was
nog zoveel tijd! Ook op herhaald aandringen, kwamen
steeds geruststellende antwoorden.
Er kwamen nog wel opmerkingen; dat er geen vrouwen lid
mochten worden, was niet zo eigentijds... Waarop bij
LUNB de klomp brak. Ging het nu om de traditie of om
modernisering?
Op de dag van de jaarvergadering had het bestuur van
LUNB nog geen uitslag ontvangen. De aanvrager was er
helemaal klaar mee. ,,Dan maar niet op die lijst’’, vond hij.
Daar werd LUNB niet anders van.
De leden maanden hem echter tot geduld. Zij willen toch
zien hoe het kenniscentrum beslist. En dan kan de club
altijd nog weigeren op de lijst te komen.
Ik stel me zo voor dat er op het kantoor in Culemborg na
lang delibereren toch is besloten LUNB een positief be-
richt te sturen. Waarmee de jaarvergadering een plekje
krijgt tussen de Tielsche Kermiskoek, heggenvlechten,
bloemencorso’s en carbidschieten. Er volgt een deftige
brief met dito bewoordingen...
Waarop de Bilkerts bedanken. Op 2 januari 2018 komen
de mannen gewoon weer bij elkaar met thee, droge worst
en koek en hebben ze het er even over.
Daarna gaan ze over tot de orde van de dag.
Daar verandert geen enkel kenniscentrum wat aan.
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