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Vlot leesbare historie over
‘dat klaine plakky grônd’

A lleen al om de prachtige voorkant
zou je deze geschiedschrijving
kopen. Onmiskenbaar het Bildt, de

bol geploegde voren op de afgebeelde foto.
Maar ook de aanpak van de historische
terugblik is verrassend. Kuiken bouwt zijn
boek op rondom de geschiedenis van de
lokale media. Trouwens, en daar zijn wij
natuurlijk blij mee, ook de Leeuwarder Cou-
rant wordt veelvuldig aangehaald.

Maar om de mentaliteit van de Bilkerts te
duiden gaat Kuiken vooral te rade bij de al
ter ziele gegane Bildtsche Courant, bij de
Bildtsche Post (nu Bildtse Post) en bij het
internetportaal Bildtweb.nl dat in 2002
ontstond. Hiermee eindigt hij met de digita-
le revolutie en is een deel van de titel ver-
klaard.

Het andere deel van de titel verklaart
Kuiken ook al vlot: zijn geschiedschrijving
begint met de golf van onrust die vanaf de
jaren 1880 niet alleen op het Bildt, maar in
heel Europa heerste. Het ging om kiesrecht
en inspraak van arbeiders. Sint Jacobiparo-
chie was er vroeg bij met in 1889 de oprich-
ting van de arbeidersbeweging Broeder-

‘dat klaine
trouw. Dat punt neemt Kuiken als beginpunt,
vandaar de ‘lange’ twintigste eeuw.

Wat in die lange twintigste eeuw voorbij-
komt, is de vorming van het landschap, aan-
leg van wegen, bouw van huizen, gemeente-
lijke herindelingen, het verenigingsleven,
bekende ondernemers, markante personen
en natuurlijk de Bildtse taal. Kuiken trekt in
ieder geval een conclusie over de aanwezig-
heid van deze taal in de Bildtse Post: ,,Op de
keper beschouwd is deze krant eerder een
Nederlandse longdrink met Bildtse en Friese
ijsblokjes.’’

En de Bildtse mentaliteit dan? De term
‘echte Bilkerts’ dook volgens Kuiken in 1945
voor het eerst op in de literatuur. Taalactivist
Hotze Buwalda stelde in 1946 dat iedereen
die linksom of rechtsom van de Hollander
Steven Huigen afstamt een ‘echte’ Bilkert is.
Kuiken komt tot de slotsom dat een Bilkert
‘Frieser dan Fries’ is. Wordt een Fries als
‘sljucht en rjucht’ omschreven, dan is een
‘echte’ Bilkert daar de overtreffende trap van.

De oorsprong van deze houding kan overal
liggen, maken we uit de geschiedschrijving
op: de vroegere verhouding op het Bildt

klaine plakky g
tussen arbeiders en herenboeren, de tegen-
stelling tussen boeren en vissers of tussen
dijkers en dorpers. Want de inwoners hebben
zeker weer iets meegekregen van de bonte
bevolking van kunstenaars en studenten
(‘aangespoelde types’) die de arbeidershuisjes
op de Nieuwe en Oudebildtdijk betrokken.

Kuiken laat niet onvermeld dat de gemeen-
te in 1989 tot de armste hoek van Friesland
hoorde, ook een gegeven dat de aard van de
bewoners heeft gevormd. Jaren eerder al
stond het gebied bekend als ‘goddeloos’. Het
bracht een boer uit Cornjum in 1942 tot de
volgende uitspraak toen hij hoorde dat zijn
meid met een Bilkert ging trouwen: ,,It Bilt,
dat is in earmhûs en in huorrekast’’.

Een klein storend element door het hele
boek heen is de schrijfwijze van de gemeente
het Bildt, door Kuiken consequent als Het
Bildt met hoofdletters geschreven. Dat doet
niks af aan het feit dat de lange historie vlot
opgeschreven is en fijn leest.

De schrijver lijkt wel erg optimistisch
gestemd met zijn aanname dat het boek
geschikt is voor leerlingen uit de hoogste
klassen van de Bildtse scholengemeenschap-

grônd’

pen. Dan moeten er wel heel grote geschiede-
nisliefhebbers tussen zitten of leesfanaten.
Desalniettemin draagt hij zijn uitgave op aan
de gemeenschap van de in aanbouw zijnde
Middelsee Campus die nu in Sint Annaparo-
chie in aanbouw is.

De makers van de Bildtse Post in
2011: vanaf rechts: Gerard, Dirk
en Wieke de Jong en Leendert
Ferwerda.
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