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Friesland neemt vanwege gemeentelijke herindeling eind dit jaar afscheid van vijf gemeenten. In 2018 bestaan het Bildt, Franekeradeel,
Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Menameradiel niet meer. De LC zwaait ze een voor een uit op alle dinsdagen in oktober. Vandaag: het Bildt.
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Het Bildt, ant kikens
MARIA DELDEL GROSSO

Een nieuwe
start voor
de Bildtse
taal

In Baskenland vielen ze van
hun stoel toen hoofdredac-
teur Gerard de Jong van de

Bildtse Post daar vertelde dat de
gemeente het Bildt opgeheven
wordt. Een gemeente met een
eigen taal en cultuur die ak-
koord gaat met een fusie? Onbe-
staanbaar voor de Basken. Ter-
wijl De Jong in zijn eigen ge-
meente ook gelatenheid tegen-
komt.

De journalist was dit voorjaar
in San Sebastian in het kader
van het uitwisselingsproject
Oare Wurden (Other Words). Om
te werken aan zijn literaire de-
buut. De schrijver, die in zijn
streekkrant altijd al de Bildtse
taal promoot, kreeg nu een nog
groter podium om zijn liefde
voor het Bildts uit te dragen. In
het kader van hetzelfde project
vertrekt schrijver en muzikant
Hein Jaap Hilarides deze herfst
naar Slovenië. Hij koos er 25 jaar
geleden bewust voor alleen nog
in de Bildtse taal op te treden.
,,Je komme overal met ’t Bildts.
Wij wille sien late dat je ok in ’n
groate wereld ’t lokale behouwe
kinne.’’

De twee hebben elkaar gevon-
den in de BildtSkrivers, juist ook
om die gelatenheid het hoofd te
bieden. ,,Anderen doen ’t niet.’’
De gemeente benoemde ze
officieel in deze functie en dat is
van belang, vindt Hilarides. Niet
vanwege de kleine subsidie die
de benoeming met zich mee-
brengt, maar omdat ze nu echt
een rol in gemeentelijk verband
hebben. Net op tijd. ,,Wij kinne
nou nag wat delsette, want aan-
sen wete je niet hoe’t ’t komt.’’
Dan is het aan de bevolking zelf,
stelt De Jong. ,,’n Gemeentebe-

stuur maakt de taal niet. Mîn-
sen drage de taal.’’

Het duo is voor anderhalf
jaar benoemd en hoopt dat het
stokje daarna door anderen in
de nieuwe gemeente Waadhoe-
ke overgenomen wordt. Zodat
deze gemeente een gemeente-
dichter of stadsdichter houdt.
Want dat concept bracht Hilari-
des op het idee. Met als doel:
,,De Bildtse taal promoate en
metnimme na de nije gemeen-
te.’’

De twee zien hun initiatief
ook als een signaal. De gemeen-
te houdt op te bestaan, maar
dat wil niet zeggen dat de taal
en cultuur verdwijnt. ,,Dut is ’n
nije start.’’ Dat het op lange
termijn wel eens moeilijker kan
worden voor hun taal, dat baart
hen wel zorgen. ,,Hier is ’t klain
en binne de lyntsjes kort. De
ondersteuning en betrokken-
hyd fan nou, sil seker ferandere
in ’n groatere gemeente.’’

De schrijvers gaan daar wat
aan doen door het Bildts elke
maand voor het voetlicht te
brengen. Met proza, gedichten,
vlogs en optredens of door
gewoon te vertellen. In de Bildt-
se Post, in de Franeker Courant,
bij Radio Eenhoorn. Maar vol-
gend jaar ook met een grote
culturele avond in Franeker.
,,Dan staat ’t Bildts sintraal. Om
sien te laten dat dut nou ok
ônderdeel fan Waadhoeke is.’’

De Jong en Hilarides waren
nooit voorstander van de ge-
meentelijke herindeling, maar
accepteren dat het gaat gebeu-
ren. ,,Wij binne straks inweu-
ners fan Waadhoeke, maar
gefoelsmatig sille wij altyd op ’t
Bildt weunen blive.’’

‘Oog en oor
houden
voor Bildts
Aigene’Aigene’

Hij zou een half jaartje
waarnemen, het werd
uiteindelijk 7,5 jaar. Op 14

december neemt Gerrit Krol
officieel afscheid van de ge-
meente waar hij geboren werd,
opgroeide en als burgemeester
terugkeerde. Dat hij dat nooit
had verwacht, blijkt wel uit zijn
afscheidsinterview in 2010 in de
Leeuwarder Courant toen Krol
een punt zette achter zestien jaar
raadslidmaatschap en fractie-
voorzitterschap van het CDA in
de Leeuwarder gemeenteraad en
acht jaar wethouderschap. ,,Ik
heb een prachtige afsluiting van
mijn werkzame leven’’, zei hij
toen.

Maar het liep mis met de
opvolging van burgemeester
Aucke van der Werff van het
Bildt. Er vonden wel gesprekken
met kandidaten plaats, maar die
leidden niet tot resultaat. In
dezelfde maand dat Krol dacht
zijn werkzame leven af te slui-
ten, werd hij benaderd als waar-
nemer voor deze functie. Tot
eind 2010, was het beroep dat
aanvankelijk op hem gedaan
werd. Nog datzelfde jaar werd
hem verzocht tot 2014 aan te
blijven. De provincie voorzag in
verband met de gemeentelijke
herindeling een opheffing van
het Bildt en wilde daarom geen
‘kroonbenoemde’ burgemeester
meer.

De verwachting was dat de
toen al samenwerking zoekende
gemeenten in het Middelsee-
gebied (het Bildt, Menameradiel,
Ferwerderadiel en Leeuwardera-
deel) een nieuw verband zouden
vormen. Die poging strandde in
2011, waarop het Bildt en consor-
ten de steven richting Franekera-

deel wendden. ,,De einddatum
van mijn burgemeesterschap
bleef maar opschuiven.’’ Eind
2013 werd duidelijk dat Krol tot
2018 zou blijven.

De rol van burgemeester was
wennen, zegt Krol, ondanks zijn
jarenlange ervaring als wethou-
der. ,,Als wethouder ben je rede-
lijk politiek bezig. Als burge-
meester sta je boven de partijen.
Ik had vanaf 1986 niets anders
gedaan dan politiek bezig zijn.’’
Hij nam zijn opgeruimde manier
van werken mee. Zijn snaakse
opmerkingen, kwinkslagen,
maar soms ook het korte en
bijna boze reageren. Met zijn
humor wist hij vaak de spanning
uit een debat te halen. ,,Het zit in
mijn aard, maar ik maakte er
ook wel bewust gebruik van.’’

Een Bilkert is nu eenmaal
,,direct, duidelijk, zwart-wit en
neemt geen blad voor de mond.’’
Dat hij dit meekreeg in zijn
jeugd, hielp hem gevoel te heb-
ben voor de mentaliteit van de
inwoners. ,,En ik ben getrouwd
met een Bildtse schone. Ook al
wonen wij in Leeuwarden, wij
praten onderling Bildts. Ik kan
de taal dus verstaan en spreken.’’
Dat hij op zijn geboortegrond
burgemeester werd, heeft Krol
nooit als lastig ervaren. ,,Het was
een leuke bijkomstigheid.’’

Maar hij wist ook dat hij de
laatste burgemeester van het
Bildt zou worden. ,,Het is mijn
overtuiging dat zelfstandig ver-
dergaan niet kon. Met een kleine
11.000 inwoners werd de kwets-
baarheid van de gemeente te
groot op het gebied van grote
dossiers, zoals het sociaal do-
mein.’’ De herindeling werd dan
ook zijn grootste opdracht.

Krol ziet verder de afronding
van de bouw van zorgflat Van
Haarenshuus in Sint Annaparo-
chie als een van de grotere zaken
uit zijn bestuursperiode. Een
bouw die omgeven werd door
juridische procedures met de
nabijgelegen supermarkt, die al
speelden toen Krol aantrad. De
nieuwe onderwijscampus Mid-
delsee, eveneens in Sint Annapa-
rochie, ziet hij ook als wapenfeit,
hoewel hij de credits daarvoor
doorschuift naar wethouder Nel
Haarsma.

De herindeling was het dossier
dat het meeste stof deed opwaai-
en. Op het Bildt was de weer-
stand tegen herindeling met
Franekeradeel, Menameradiel en
een deel van Littenseradiel het
grootst. Er werden meer dan
driehonderd bezwaarschriften
ingediend. De gemeente hield
het bij bezoeken aan alle dorpen
om draagvlak te creëren. Dat was
tegen het zere been van de te-
genstanders die een representa-
tief onderzoek wensten. Zij ver-
wezen naar de enquête van de
Bildtse Post waaruit bleek dat
een grote meerderheid tegen
was. Of dat onderzoek represen-
tatief was en de totale Bildtse
bevolking bereikte, daar plaatst
Krol vraagtekens bij. ,,Ik ben
ervan overtuigd dat het Bildt het
Bildt blijft, ook in een grotere
gemeente. Maar de inwoners
moeten daar zelf voor zorgen.’’

Langzamerhand moet Krol de
leiding uit handen geven aan
Waadhoeke. ,,Ik hoop op een
sterke, hechte gemeente met
bestuurlijk een zekere fierheid.
En een gemeenteraad die oog en
oor houdt voor het Bildts Aige-
ne.’’

Het Bildt
neemt
geen
‘ôfskaid’

Het is het einde van de
gemeente het Bildt, maar
noem het geen ôfskaid,

zegt Bilkert pur sang Leendert
Ferwerda uit Sint Annaparochie.
,,Ik bin d’r fan overtuugd dat wy
as Bildt ’t Bildt blive.’’ Ferwerda
hoorde als aanvoerder van de
viermansfractie Frije Bilkerts
lange tijd tot de tegenstanders
van de gemeentelijke fusie tot
Waadhoeke. Een naam die hij
nooit in de mond zal nemen. Net
als Fryslân Frysland is voor Bil-
kerts en Ljouwert Luwt duidt hij
de nieuwe gemeentenaam stee-
vast aan met Waddenhoek.

Dat deze nieuwe gemeente
over een paar maanden een feit
is, voelt niet goed. ,,Hoe dichter-
bij, deste minder goed ’t foelt.
Want nou binne wy nag de ge-
meente ’t Bildt. En dat floeit weg.
’t Foelt as dat je leeglope.’’ Van de
vier deelnemende gemeenten,
kwamen de meeste bezwaren
tegen herindeling uit Sint Anna-
parochie en omstreken. Bijna 350
inwoners verzetten zich nadat de
actiegroep Stop de Fusie tot
protest had opgeroepen. ,,Dy
aksy waar niet realistys. ’t Proses
waar doe al niet meer te keren.’’

Toen in april 2016 alle raads-
fracties uit zeven gemeenten
instemden met meerdere ge-
meentelijke herindelingen, stem-
den alleen de Frije Bilkerts tegen.
Sindsdien weten ze dat de teloor-
gang van het Bildt als gemeente
niet meer te keren is. Daar wil
Ferwerda zich wel bij neerleggen,
maar er blijven pijnpunten.

Zo had de Bildtkenner graag
gezien dat nog voor de gemeen-
telijke herindeling de namen van
de zeven dorpen in de gemeente
officieel in het Bildts waren

vastgesteld. Een meerderheid
van de raad keerde dat plan. Nu
heeft Ferwerda nog een ijzer in
het vuur: de streeknaam officieel
geografisch vastleggen. Dat het
Bildt net als de Wouden en Gaas-
terland ook op kaarten een be-
grip wordt. ,,Al waar ’t alleen
maar foor ’t gefoel.’’

De Stannebuurster is er verder
een warm pleitbezorger van dat
het Historys Argyf op ‘eigen’
grond blijft. Verhuizing is nodig
omdat het gemeentehuis zijn
functie verliest en het nieuwe
gemeentehuis in Franeker als
enige geschikte opslagruimte is
aangewezen. ,,Dat geeft ’t gefoel
as dat de geskidenis fan ’t Bildt
metgaat na Franeker.’’ Het ge-
meentehuis baart hem ook op
ander gebied zorgen. Welke

functie krijgt dit pand midden in
het centrum van Sint Annaparo-
chie straks?

Wat altijd aan Ferwerda blijft
knagen, is de vraag: waarom
moest dit? Hij accepteert dat
door bestuurlijke oekazes uit
Den Haag gemeenten meer body
moeten hebben om de taken aan
te kunnen. Maar dat had ook
opgelost kunnen worden door
samen te werken in plaats van te
fuseren, vindt hij. ,,Harlingen kin
’t ok rêde.’’ In die gemeente bleek
de ‘aigenhyd’ toen in juni 2013
bij een referendum 80 procent
zich tegen een fusie uitsprak. Het
steekt Ferwerda nog altijd dat de
bevolking van het Bildt ,,met ’n
selde soort aigenhyd’’ nooit de
kans kreeg om zich uit te spre-
ken. De stoom komt hem bijna
uit de oren als hij daarop terug-
kijkt: ,,Hoe bryk kin je ’t hewwe.’

Toch vertrouwt hij op de toe-
komst: ,,De Bildtse taal en kul-
tuur leeft. Wy hewwe sterke
organisasys op dat gebied. Maar
de Bilkerts sille ’t sels doen mot-
te.’’

’t Bildt Leeft!
Om te benadrukken dat
het Bildt zich blijft mani-
festeren, wordt geen af-
scheidsevenement in de
gemeente gehouden, maar
een culturele manifestatie.
,,Het Bildt presenteert zich
met de bedoeling dit voort
te zetten in Waadhoeke’’,
legt Gerrit Krol uit. ,,We
laten trots zien wie we zijn
en willen dat behouden.’’
In de Bildtse Slag zijn op 4
november tussen 15.00
en 23.30 uur presentaties,
muziek, optredens en
voordrachten. Diezelfde
dag wordt op de rotonde in
Sint Annaparochie het
kunstwerk van Henk Rus-
man onthuld, Entreepoort
naar het Bildt, dat als
afscheidscadeau geldt.
Verder heeft elk dorp
10.000 euro ter beschik-
king gekregen om een
blijvend aandenken neer
te zetten. De laatste ‘han-
deling’ van de gemeente is
de gemeenteraad op 14
december.

’t Bildt Leeft!

De BildtSkrivers,
Hein Jaap Hilarides (links)

en Gerard de Jong.
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Na 7,5 jaar waarnemerschap neemt
Gerrit Krol afscheid als burgemeester
van het Bildt. FOTO NIELS WESTRA

Leendert Ferwerda voor het gemeentehuis van het Bildt dat straks zijn
functie verliest. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN
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● Oppervlakte 116,48 km²

- land 92,37 km²

- water 24,11 km²

● Inwoners 10.493

● Bestuurscentrum Sint Annaparochie


