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Kilometers Bildtse dijk in 430 pagina’s
Schrijver Sytse Bu-
walda uit West-
hoek heeft zijn Bu-
walda Trilogy vol-
tooid. Van de pre-
sentatie van zijn
nieuwste boek
maakte hij zoals
gewoonlijk een
gratis feestje met
muziek.

MARIA DEL GROSSO

Met De Oasthoek – 150
jaar verscheen in janu-
ari het derde familie-
boek van Sytse Buwal-

da. Een dikke pil vol foto’s over de
streek in het Bildt waar zijn vader op-
groeide. In 2013 kwam er een bijna
even dikke uitgave uit over de West-
hoek, de streek waar zijn moeder op-
groeide. In totaal 430 bladzijden
over een klein stuk Ouwe-Dyk. Tus-
sendoor verscheen de tweede editie
van het Woordeboek fan ’t Bildts, een
vervolg op de uitgave van zijn vader
Hotze Buwalda in 1994.

Vader werkte aan de Fryske Akade-
my in Leeuwarden, waar Sytse in
1943 geboren werd. Door zijn werk
aan het woordenboek wordt Hotze
gezien als de grondlegger van de
spelling en grammatica in het Bildts.
Dat ging toen nog aan zijn zoon
voorbij. Buwalda junior doorliep de
lagere school, het gymnasium en
ging wis-, natuur- en scheikunde
studeren in Groningen. In totaal 38
jaar was hij natuurkundeleraar.

In 1969 betrok Sytse Buwalda het
huisje aan de Oudebildtdijk waar hij
nu nog woont. Met de kenmerkende
hoogteverschillen vanwege het bou-
wen tegen de hoge dijk. Voor zijn
werkkamer moet je vanuit de huis-
kamer een trappetje naar beneden.
Zijn belangstelling voor zijn omge-
ving en de streek waar zijn ouders
opgroeiden, werd aangewakkerd.

Buwalda schreef zijn eerste boek Ge-
skidenis fan de Bildtse Waddenfisse-
rij, gevolgd door Beknopte Bildtse Ge-
skidenis. Na een voorstelling in De
Harmonie kreeg hij de smaak te pak-
ken. ,,Dat kin ik ok, docht ik.’’ Dus
schrijft Buwalda tegenwoordig ook
toneelstukken.

Voor De Oasthoek kon Buwalda
putten uit 35 multomappen vol
A4’tjes. Familieverhalen over de pe-
riode 1850-1950. ,,De eerste seuven-
tig bladsys gaan feul over Buwalda.’’
Voor andere bekende personen en
verhalen ging hij bij streekgenoten
op bezoek. Het kostte hem uren en
uren. ,,At je dut doen, motte je deur-

‘Over tien jaar
binne de mînsen
d’r niet meer die’t
dut fertelle kinne’

sette. ’t Is ’n race teugen de klok.
Over tien jaar binne de mînsen d’r
niet meer die’t dut fertelle kinne.’’

Zo maakte hij dankbaar gebruik
van een lijst die Klaas Faber al had
aangelegd over bedrijven en winkel-
tjes in de Oost- en Westhoek. Buwal-
da actualiseerde de lijst door bij de

huisnummers aan te geven of de
panden nog bestaan, wie de onder-
nemers waren en of er foto’s van te-
rug te vinden zijn in het boek.

Speciale aandacht is er voor de
‘strekys’, groepjes huizen die een
naam kregen, zoals de Smidshúzzen,
volgens Buwalda ,,’t sintrum fan be-
drivighyd in de Oasthoek’’. Een tim-
merwinkel, een herberg, een wagen-
makerij, een bakkerij en een smede-
rij. Het was er allemaal, met verschil-
lende winkeltjes en alles is nu
verdwenen. ,,’n Stik Ouwe-Dyk son-
der enig leven, met syn lege plakken.
Doads en levenloas.’’

Buwalda voorziet de ontwikkelin-

gen wel vaker van eigen commen-
taar. Zo schrijft hij over de verande-
ring van de Spitsroeden tussen 1960
en 2013: ,,Elke ferandering is gyn fer-
betering.’’ En over de foto waarop
Gryt Feenstra-Schouwerwou voor
haar huis in het zonnetje zit: ,,Komt
dat nag foor? Je motte nou insmeerd
weze met faktor 40.’’

Buwalda trekt uiteindelijk de con-
clusie dat de Oasthoek aan het ver-
dwijnen is: de oorspronkelijke bewo-
ners vertrekken. Naast hem wonen
,,Hollanders’’ en her en der strijken
mensen elders uit Friesland op de
dijk neer. ,,Soa’t ’t waar, dat komt
nooit meer werom.’’

Sytse Buwalda schreef in de Westhoek een boek over de Oosthoek. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


