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Keur aan kunstwerken bij
afscheid gemeente het Bildt
PIER ABE SANTEMA

SINT ANNAPAROCHIE Een bronzen
standbeeld, een houten zitbank en
een serie attentiestenen behoren
tot de zeven kunstwerken die ge-
meente het Bildt als erfenis achter-
laat.

Alle zeven dorpen hebben 10.000
euro gekregen om een object neer te
zetten in verband met het afscheid
van gemeente het Bildt. ,,Het moet
duurzaam zijn, iets in de openbare
ruimte en het moet in samenspraak
met de inwoners’’, vertelt Ruud Goe-
man namens de gemeente. De dor-
pen presenteerden hun plannen za-
terdag tijdens festival ’t Bildt Leeft in
sporthal De Bildtse Slag.

Oudebildtzijl kiest voor een
bronzen standbeeld van ‘Klaine’
Gerrit Keizer. De in 1874 geboren
Keizer was bekend om zijn lengte,
vertellen Falko Hofstra en Rinske
van der Meij. ,,Hy wie 94 sentime-
ter.’’ De kleine Ouwesylster ging de
wereld over als circusartiest en was
de bekendste inwoner van zijn dorp.
Toen zijn moeder hem terughaalde
uit Amerika, kwam zij zwanger terug
van de reis. Zij en haar gezin werden
uitgestoten en verhuisden naar
Loosdrecht, maar Gerrit kwam nog
vaak terug. Het dorp heeft wat goed
te maken, zeggen Hofstra en Van der
Leij. Daarom komt er op de Pyp, cen-
traal in het dorp, een standbeeld op
ware grootte op een sokkel.

Op stoepen in Sint Annaparo-
chie komen zestien ‘attentiestenen’
van 50 bij 50 centimeter te liggen,
die vooral herinneren aan gebou-
wen die er niet meer zijn. Het gaat
onder meer om het grietenijhuis, de
gasfabriek en Kattenburg. In dat
laatste pand woonden aanvankelijk
rijke mensen en later vele armen. De
sloop daarvan in 1974 is ,,de ergste
vernietiging ooit in St.-Anne’’, zegt
Wim Koopmans. Bij de attentieste-
nen komt ook een boekje en een
looproute.

Nij Altoenae krijgt een roestvrij-
stalen kunstwerk van 2 meter hoog,

waarop het dorp staat afgebeeld als
kroon op de kaart van het Bildt. Het
kunstwerk memoreert de strijd die
Nij Altoenae voerde voor de dorps-
status, vertellen Klaas Dijkstra en In-
ge ten Horn. Daarnaast is het ook als
meest noordelijke dorp de kroon op
het Bildt. Het 2 meter hoge beeld
komt bij de brug op de kruising van
de Stadhoudersweg en de Oude
Bildtdijk.

Langs de Tsjessingawei aan de
rand van Minnertsga komt een sta-
len poort. Die verwijst naar de al
lang verdwenen Tsjessinga State,
waarvan het fundament er nog ligt.
Het kombord van Minnertsga wordt
geïntegreerd in de poort en ook
komt er een gedenksteen voor het
Bildt in. De poort wijst automobilis-
ten erop dat ze een dorp binnenrij-
den en moet tevens een snelheids-
remmend effect hebben, vertelt Je-
roen Wagenaar.

Bij het nog te bouwen multifunc-
tioneel centrum in Vrouwenparo-
chie verschijnt een ‘kompakte

bank’, meldt Sjoerdsje Kappe. Die is
te vergelijken met de banken op het
Zaailand in Leeuwarden. In het hout-
werk komt ook een boom te staan en
op de bank komt een plaquette met
teksten die verwijzen naar het Bildt
en de Froubuurster ‘wuttelkoppen’.
,,Wy hawwe keazen foar praktysk, hy
is foar elkenien te brûken’’, zegt Kap-
pe.

Streekbelang Oost- en Westhoek
kiest voor twee ‘zuidwesters’ van
plaataluminium, waarin mensen
kunnen schuilen voor regen en
wind, vertelt Brenda van der Zee.
Het exemplaar in Westhoek komt
onderaan de zeedijk, voor de ooste-
lijke helft van het dorp moet nog een
plek gevonden worden. Het ontwerp
van de 4,20 meter hoge objecten is
,,mooi strak’’ en dat past bij het
Bildtse landschap, zegt Van der Zee,
evenals de openheid ervan. ,,Je kunt
er doorheen kijken.’’

In Sint Jacobiparochie komt een
jakobsschelp te staan, die het sym-
bool van het dorp en de pelgrims-
tocht is. Het kunstwerk komt bij de
nieuwe samenwerkingsschool, ver-
telt Ruud Goeman. Het wordt 1,90
meter hoog. Onder de schelp wordt
verlichting geplaatst, waardoor het
licht door de tekst erop naar de he-
mel gaat. Ook dit is een link naar de
pelgrims.

Onder meer
standbeeld voor
94 centimeter
lange circusartiest

Brenda van der Zee uit Westhoek achter een maquette van de ‘zuidwesters’ waar haar dorp voor kiest. Links een impressie
van de jakobsschelp van Sint Jacobiparochie. FOTO’S HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Jeroen Wagenaar toont de poort van Minnertsga.


