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Met ruim 1200 handtekeningen
voor Bildtse taal naar Den Haag
MARIA DEL GROSSO

DEN HAAG Rond de twaalfhonderd
handtekeningen voor het erken-
nen van het Bildts als taal worden
vandaag overhandigd aan de Twee-
de Kamer.

Het grootste aantal steunbetuigin-
gen is verzameld via de online-peti-
tie ‘Erkin de Bildtse taal’, die twee
weken online stond. Achthonderd
medestanders zetten hun handteke-
ning. Daarnaast werden zo’n vier-
honderd schriftelijke handtekenin-
gen ingezameld.

In een gehuurd busje met acht
personen vertrok vanochtend een
Bildtse delegatie naar de Tweede Ka-
mer om de handtekeningen aan te
bieden. De inzittenden zijn verte-

genwoordigers van het Bildts Doku-
mintasysintrum, het EBLT (Euro-
peesk Buro foar Lytse Talen) en de
Stichting Bildts Aigene.

Twee weken was kort om een actie
in gang te zetten, zegt de coördina-
tor van Bildts Aigene, Rennie Steen-
sma. Daarom was er geen tijd voor
grote acties. Dat de duizend toch nog
gehaald is, stemt haar tot tevreden-
heid. Meer doen was niet mogelijk,
stelt zij. De aanbieding moest van-
daag plaatsvinden omdat de Tweede
Kamer morgen stemt over de herin-
deling waarbij de gemeente het Bildt
verdwijnt en opgaat in Waadhoeke.
Bilkerts willen zekerheid over het
voortbestaan van het Bildts in de
nieuwe gemeente.

Erkenning van het Bildts als taal
geeft mogelijkheden tot bescher-

ming. De gemeente het Bildt zette de
erkenning daarom in gang met een
onderzoek door de Fryske Akademy.
Taalonderzoeker Paulus van Sluis
kwam tot de conclusie dat het Bildts
een zelfstandige taal is. Maar in de-
cember liet minister Ronald Plasterk
weten het Bildts niet als minder-
heidstaal te erkennen. Hij baseerde
zich op een advies van de Taalunie,
die het Bildts als dialect bestempelt.
Een mengeling van Nederlands en
Fries dialect.

De hoop van de indieners is dat de
Tweede Kamer hun petitie bij minis-
ter Plasterk neerlegt. ,,Wij frage de-
rom de Tweede Kamer as hoogste
politike orgaan om sels nag 's goed
naar 't Bildts te kiken, los fan foor-
spelbere advizen. Ons fersoek an jou
is: Erkin ôns taal.’’


