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Fan stînseltsys tot lesmethoade
Oud-schoolhoofd
Henk Kas uit Sint
Annaparochie
bleef meester door
zijn cursussen in
de Bildtse taal.
Dit seizoen onder-
wijst hij voor het
laatst over ,,Bildtse
sechys’’.

H
MARIA DEL GROSSO

Het jaar loopt ten einde.
Wat zeg je straks bij de
jaarwisseling tegen el-
kaar, vraagt Henk Kas aan

de vijf cursisten die elke donderdag
de lessen Bildts voor niet-Bildtstali-
gen volgen. ,,Feul hail en segen in ’t
nijjaar’’, klinkt het in het kleine zaal-
tje bij de bibliotheek.

De vijf krijgen deze avond een
praktische les voorgeschoteld. Van
de jaargetijden – seumer, hêst, win-
ter, maityd of foorjaar – en de dagen
van de week – donderdeg, frijdeg, sa-
terdeg – tot vogelnamen. Die laatste
vallen niet mee. De sfeer is gemoede-
lijk als ze met zijn allen proberen uit
te vogelen wat de bútsoeker (strand-
jutter) ook alweer is.

In het seizoen 1979/1980 begon
Kas met het geven van lessen Bildts
voor niet-Bildtstaligen. Hij had net
een cursus Bildts voor Bildtstaligen
van Sytse Buwalda achter de rug. Het
was in de tijd dat het Fries als ver-
plicht vak op de scholen kwam. Dat

maakte een tegenbeweging op het
Bildt los. ,,Wy mosten ôns wapene ter
beskerming fan ôns aigen taal.’’ Van-
af 2002, toen hij met pensioen ging,
nam Kas de lessen Bildts voor Bildts-
taligen erbij. De Stichting Ons Bildt
faciliteert alle lessen.

Door de jaren heen is de belang-
stelling voor beide cursussen prima,
vindt Kas. De verdeling over de twee
wisselt wel, maar er zijn altijd min-
stens tien en soms over de twintig
deelnemers. Op de herhalingslessen
eens per jaar komen zo maar vijftig
belangstellenden af. De animo is dan
ook niet de reden dat Kas ermee
stopt. ,,Ik wor straks 75. Dat speult ’n
rôl. Ik hew d’r nou nag nocht an,
maar dut is ’n mooi punt om op te
houwen.’’

Bij de lessen Bildts voor niet-
Bildtstaligen staat de verstaanbaar-
heid voorop. Ook het leren lezen
wordt meegenomen en het spreken
van de taal op eenvoudige wijze. De
Bildtstaligen krijgen deze onderde-
len eveneens, maar gaan verder.
Daar wordt ook het schrijven aange-

Verplicht Fries
bracht op het Bildt
een tegenbeweging
op gang

leerd. Kas schreef er twee methodes
voor zodra hij met pensioen ging.
Tot die tijd bestonden de lessen uit
het uitdelen ,,fan wat stînseltsys hier
en der’’. ,,Sij kregen niks met na
huus.’’ Bij Kas krijgen de cursisten
wel huiswerk mee.

Dat maken de cursisten met ple-
zier, vertellen Janneke Ponne, Kine
Sittig, Sanne Lamerus, Josh Baalman
en Dick Bos. De meesten van hen wo-
nen aan de ‘Ouwe-Dyk’ (Oudebildt-
dijk) en willen de taal onder de knie
krijgen omdat hun partner en vrien-
den die gebruiken. Kine woont nog
maar een half jaar op het Bildt en is
afkomstig uit het westen van het
land. Zij wil het Bildts vooral leren
begrijpen. Voor Janneke is haar werk

een drijfveer. Ze werkt in de zorg met
Bilkerts en heeft de neiging Leeu-
warders tegen ze te spreken. Dat wil
ze afleren.

In de zorg is je eigen taal kunnen
spreken belangrijk en die kan soms
een emotionele lading krijgen, con-
stateert Kas. Hij merkt dat mensen
dan graag hun ,,mimmetaal’’ spre-
ken. Zo wordt hij geregeld benaderd
om teksten op trouw- en geboorte-
kaarten, maar ook rouwadvertenties
in het Bildts te vertalen. ,,Sou mees-
ter dat fertale wille?’’, vroeg een oud-
leerling, verhuisd naar Canada, eens.
Het was een toespraak over zijn
,,hait’’.

Kas doet het, als liefhebber van
taal, graag. ,,Talen lêge my.’’ Hij kan
er smakelijk om lachen als dat tot
misverstanden leidt. Zo moedigt hij
zijn cursisten aan Bildts te spreken
in de winkels. Dacht een van hen
met het vragen van een boltsy om
een klein brood te hebben gevraagd.
,,Maar ’n boltsy is ’n klaine bolle
(stiertje). Hij had om ’n bôltsy frage
motten.’’
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