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‘A very special day’ voor het Bildts
MARIA DEL GROSSO

OUDEBILDTZIJL Met steun van de fu-
siegemeenten Menameradiel, Lit-
tenseradiel en Franekeradeel is de
aanvraag voor erkenning van het
Bildts onder het Europees Hand-
vest gisteren de deur uitgegaan.

De samenvoeging van het Bildt met
de drie andere gemeenten tot Waad-
hoeke in 2018 vormt de aanleiding
om de erkenning in gang te zetten.
De gemeente het Bildt zorgt nu nog
voor bescherming en ondersteu-
ning van de taal die door zesduizend
van de elfduizend inwoners wordt
gebruikt. In de nieuwe gemeente
vormt de taal een minderheid.

Daarom richtte het Bildt al eerder
de stichting Bildts Aigene op, die de
Bildtse cultuur moet gaan bescher-
men. De stichting was gisteren ook
een van de ondertekenaars van de
aanvraag, evenals de provincie Frys-
lân en het EBLT (Europeesk Buro foar
Lytse Talen).

‘Het recht van
de moedertaal
moet je iemand
niet afnemen’

Vorig jaar werd na onderzoek door
de Fryske Akademy bekend dat het
Bildts een zelfstandige taal is en
voorgedragen kan worden. De aan-
vraag wordt gedaan voor deel 2 van
het Europees Handvest voor regio-
nale talen of talen van minderhe-
den. Het Fries heeft een hogere be-
scherming en valt onder deel 3.

Kamerlid Lutz Jacobi nam giste-
ren in de Aerden Plaats de papieren
in ontvangst in haar functie van vi-
ce-voorzitter van de commissie Bin-
nenlandse Zaken. Zij overhandigt de
documenten persoonlijk aan minis-
ter Ronald Plasterk en voorspelde

dat het proces nog een hele strijd zal
worden.

Onze eigen minister heeft de be-
slissende stem, legde wethouder
Boukje Tol van het Bildt uit. Die
moet beslissen of het Bildts wordt
toegevoegd aan de lijst van be-
schermde talen. De Raad van Europa
doet dan nog eigen onderzoek. Tol
noemde het ,,a very special day’’ om-
dat een kleine taalgemeenschap als
het Bildt deze stap gezet heeft.

Nils Torvalds, voorzitter van de
commissie Minorities van het Euro-
pees Parlement, op werkbezoek in
Friesland, noemde de erkenning
heel belangrijk. Hij wees erop dat
veel conflicten in de wereld ontstaan
doordat rechten van mensen wor-
den weggedrukt of geschonden. Het
recht van de moedertaal moet je ie-
mand niet afnemen, stelde hij. Tor-
valds had ’s ochtends op basisschool
’t Fonnemint in Sint Annaparochie
gekeken hoe het eraan toegaat bij de
Bildtse les.
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door pakes en beppes op basisschool ’t Fonnemint in Sint Annaparochie. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


