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‘Irpelbakslatsys’ vertellen verhaal
De geschiedenis
van het Bildt kan
prima worden af-
gelezen van aard-
appelkistjes. Tij-
dens de Bildtse
aardappelweken
zijn ze als kunst-
werk te zien.

HILDEBRAND BIJLEVELD

H
et kunstverzamelwerk
van ruim 400 gespijker-
de en ongespijkerde
aardappelbakjes is ge-

maakt door Klaas Oosterbaan uit
Sint Annaparochie, rustend aardap-
pelboer in Nij Altoenae. Hij heeft
niet alleen van iedere kist de lat met
de naamplank bewaard, maar er ook
een korte biografie bij gemaakt.

Opgeteld zijn die alleszeggend
over de ontwikkeling van de boeren-
stand van het Bildt en vooral over
wie er allemaal zijn gestopt sinds de
jaren vijftig. Uiteraard zitten er een
stuk of vijf Dankerts tussen, zoals J.P.
Dankert, niet te verwarren met T.
Dankert even verderop aan de Lang-
hústerweg, want dat is de ‘hait fan
ôns oud-burgemeester Klaas Dan-
kert’. Van Jaap Dankert ,,boerkt nou
syn seun Dirk der, ok makelaar’’.

Oosterbaan begon zijn project
met gewoon verzamelen: „Doe hon-
gen dy plankys overal, maar de na-
men stonnen niet op alfabetise folg-
order. Dus doe most ik d’r ’n ferhaal
bij make.” Die hangen er dan ook
naast. ,,Allegaar positive ferhaaltsys
fansels.” Oosterbaan heeft drie we-
ken geleden nog een nieuw aardap-
pelkistje verworven, maar hij ver-
wacht dat er niet veel meer zijn die
hij nog niet heeft. ,,Dy ândere binne
d’r niet meer, dink ik. Maar at se d’r
binne, dan motte se d’r bij.”

Voor de teksten heeft Oosterbaan
veel met families en bekenden van
de oud-akkerbouwers gesproken.
Achter het opschrift J. G. Dijkstra

gaat de Jelle Gerryt schuil ,,waar ’n
túkke gernier en gong met syn peer-
den oast-an de hele Ouwe-Dyk del”.
Maar het lijkt wel of iedere Bilkert
zijn eigen kistjes had, alsof het een
statussymbool leek. Zelfs oud-poli-
tieman en veelschrijver voor de
streekkrant, Piet Siebe Dijkstra, had
zijn eigen kistjes laten maken: „Sil
ok wel wat lând had hewwe.”

Dat iedereen graag een kistje op
eigen naam wilde, wordt wel duide-
lijk: „’t Is in úttering fan trots en tra-
disy. Soms hest fier kissys fan pake,
seun, pakesêger en dan ok weer syn
seun. ’t Waar belangryk.”

Van de bedrijven die op de aardap-
pelkistjes staan, zijn er misschien
nog 20 procent actief, zo schat Oos-
terbaan ruwweg in. Nu hebben de

kistjes een functie voor de exclusie-
ve teelt en het betere handwerk. Ze
worden volgens de verzamelaar nu
alleen nog gebruikt voor hoogwaar-
dig pootmateriaal dat geen bulkbe-
handeling in kuubs-kisten krijgt.

De geschiedenis van de landbouw
komt duidelijk naar voren. Achter
het opschrift F.M. v. L. gaat een ver-
haal van schaalvergroting en ontzui-
ling schuil. ‘Fuseerd met CBTB en

nag weer later met FLTO en doe
NLTO’ schetst hoe de Friese Maat-
schappij van Landbouw opging in
een steeds groter geheel.

Voor de leuke aardappelen kun je
bij Joh. Hannema terecht. ,,Jehannes
waar gernier, maar ok konfrânsjee.’’
En hij was kennelijk niet de enige
humorist onder de aardappel-Bil-
kerts, want dat wordt ook van Kees
Jippes Faber gezegd. Opvallend is het
aantal boeren dat er ander werk
naast had. Ze werkten ook bij een
spuitbedrijf, de keuringsdienst of in
het ziekenhuis.

Vader Doeke Oosterbaan begint
in 1960 al met de verzameling. Hij
schreef onder andere Van Afsluitdijk
tot Lauwers. Veertig jaar lang heeft
Klaas de hobby voortgezet. Eerst

spijkerde hij de latjes in de stal.
„Maar an elke naam sit ’n ferhaal, dat
most d’r ok bij komme.”

De verzameling heeft ook in het
Fries Landbouwmuseum gehangen,
maar hoort volgens Oosterbaan op
het Bildt. Bovendien zijn er afgelo-
pen jaren toch weer nieuwe kistjes
boven water gekomen, dus Ooster-
baan gaat nog even door: ,,Ik wil d’r
nag in hutsy na kike.”

De expositie Fruchtbere Grônd is van 21
juni tot 15 juli te zien in zeven aardap-
pelschuren langs de Oude-Bildtdijk
naast werken van 43 kunstenaars uit
‘de vier Frieslanden’ in Noord-Europa.
De verzameling is in de komende weken
te zien bij Maatschap Hoogterp, Oude-
Bildtdijk 771, Sint Jacobiparochie.
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