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Alles het 
’n begin 
en ’n eand

Wat is ’t spitig dat de 
Bildtse Post gyn opfol-
ger fine kin. ’t Sil ’n ge-
mis weze foor de hele 
Bildtse taal dink ik. 

Derdeur sil ik ok niet myn 25 jaar 
kollums skrive hale, maar toch hew 
ik 21 jaar lang in ’e weer weest om 
hier wat del te setten.
De rooie draad in myn ferhalen 
waar meestentiids de netuur wer’t 
’t om gong. En der wil ik jim fan-
daag ok in metnimme.
Op een fan die werme dagen - ik 
sat achter in de tún wat te lezen - 
kwam ’n jong reebokky op nag gyn 
twee meter ôfstand fan mij, drok 
doende en etend fan de sugedis-
sels. Even sâg-y mij der sitten, maar 
rustig kaude-y feerder, niet skrik-
achtig of wat ok maar. Ik bleef sels 
ok heel stil sitten en bewonderde 
de enorme glâns fan syn huud in ’t 
folle sonlicht. ’t Sâg d’r út al waar-y 
oalyd! ’t Waar soa’n momint wer’t je 
folop fan geniete kinne.
Gelukkig is de korona wat op syn re-
toer en derdeur worre de goedkope 
flygraizen elke dâg al weer folop en 
kleurryk in de dagbladen anboaden. 
Met as gefolg lange rijen wachten-
den foor de balys op Skiphol.
In de tiid dat alles sloaten waar, 
waar ’t drok an de Ouwe-Dyk. ’t 
Waar faak even ’n ’uitje’ omdat se 
nergens âns terecht konnen. Geluk-
kig foor de mînsen die’t hur bestaan 
en inkomsten in de horeka hewwe, 
kinne de terrassen weer open en 
dat maakt ’t allegaar ’n bitsy roas-
kleuriger. En al sil ’t niet een-twee-
drie allegaar weer op order weze, 
wij gaan de goeie kant weer út.
Feul húzzen die’t te koop staan an 
de Bildtdiken worre ferkocht an 
mînsen die’t de drokte fan de ste-
den ontfluchte om hier nag de rust 
en de rúmte te finen. En hopelik 
houwe wij dat ok soa. An de Ouwe-
Dyk binne de leste jaren ferskai-
dene húzzen deur frôly kocht. Dus 
doe’t ik dat an een fan de kinnissen 
fertelde en der bij saai dat ’t aan-
sen niet meer Ouwe-Dyk weze sou 
maar Frouwe-Dyk, waar ’t antwoord 
dat ’t dan wel Ouwe-Frouwedyk 
worre sou! Nou ja, ok goed!
Beste mînsen, hier aindige na 21 
jaar myn ferhalen! Ik wil jim alle-
gaar heel feul goeds wînse foor nou 
en in de toekomst.

Janne

BildtspraakBildtspraak100 jaar bibliotheek St.-Annaparochie: Van boekuitleen naar Digitaalhuis

Digitaal vaardig in de bibliotheek

Hoe maak ik een CV? Hoe 
werkt een iPad? En hoe leer 
ik internetbankieren? Met 
zulke vragen kun je bij voort-
aan ook bij de bibliotheek in 
St.-Anne binnenlopen. Ook 
worden allerlei activiteiten 
georganiseerd, die jong en 
oud digitaal vaardiger maken. 
”Ook als je niet van lezen 
houdt, ben je hier welkom.” 

Door Ellen Schat 

Pas geleden is een adviespunt van 
de Rabobank geopend in de biblio-
theek van St.-Annaparochie, waar 
mensen binnenkort ook kunnen le-
ren internetbankieren. De activiteit 
past bij de ingezette ontwikkeling 
om te werken aan digitaal burger-
schap, wat simpel gezegd betekent 
dat iedereen zich kan redden in de 
digitale samenleving. ”De biblio-
theek is van oudsher een betrouw-
baar instituut dat je wegwijs maakt 
in de informatiesamenleving”, legt 
Leidinggevende Educatie Doetie 
de Jager van Bibliotheek Noord-
Fryslân uit in de bibliotheek. ”Het 
digitaal vaardig maken en houden 
van de Nederlandse burger is een 
van de grootste maatschappelijke 
opgaven van het moment en daar 
gaan wij als bibliotheken een gro-
tere rol in spelen.” De bibliotheek 
zoekt hiervoor steeds meer samen-

werking met andere partijen, zoals 
de Rabobank, het iNNOVATORI-
UM in Stiens, en welzijnsorganisa-
ties Humanitas, Stichting Welzijn 
Ouderen (SWO) en de Skûle. 

Corona 
Corona heeft de kloof tussen men-
sen die digitaal vaardig zijn en die 
dat niet zijn volgens Doetie aan het 
licht gebracht en vergroot. ”Scho-
len merkten tijdens de lockdown 
dat er bij sommige kinderen thuis 
geen computers, laptops of tablets 
waren, soms ook geen internet. Ze 
konden daardoor dus niet verder 
met schoolwerk en raakten geïso-
leerd.” 

Maar aan de andere kant gaf de 
lockdown de ontwikkeling van digi-
tale vaardigheden ook een zetje. Zo 
gebruikten meer ouderen volgens 
consulent digitale geletterdheid 
Hanneke Sinnema-De Vries een 
iPad. ”We leenden als bibliotheek 
tijdens de eerste lockdown een 
aantal uit via de Skûle.” Ook moes-
ten veel mensen online vergaderen 
en hielpen thuiswerkende ouders 
hun kinderen met online lessen. 
”Ik denk dat velen niet hadden 

gedacht dat ze dat konden.” 

Kleine stappen 
De angst voor digitalisering is soms 
groot, zo merkt ook bibliotheek-
medewerker met aandachtsgebied 
digitale geletterdheid Geeske Hoff, 
die voortaan het vaste gezicht is in 
de bibliotheek in Sint Anne. ”Digi-
talisering biedt kansen, en zonder 
kun je bijna niet meedoen in de sa-
menleving, maar er zijn ook geva-
ren. Denk aan hacken of spoofing, 
zodat je bankrekening leeg wordt 
getrokken. Mensen durven soms 
niet meer aan internetbankieren te 
beginnen.” Het zetten van kleine 
stappen om digitale vaardigheden 
te ontwikkelen is dan volgens haar 
het beste. ”Begin met iets kleins, 
bijvoorbeeld Whatsapp gebruiken, 
zodat je makkelijk contact kunt 
houden met je kleinkind.” 

Dat de bibliotheek digitaal vaardi-
ger kan maken is voor sommigen 
misschien een verrassing. Geeske: 
”De bibliotheek is zoveel meer dan 
alleen boeken. Ook als je niet van 
lezen houdt, ben je welkom.” Naast 
het antwoord geven op vragen 
of doorverwijzen naar anderen 

V.l.n.r.: Doetie.de Jager, Geeske Hoff en Hanneke Sinnema-De Vries.

De bibliotheek in St.-Anna-
parochie bestaat in oktober 
honderd jaar. In een eeuw 
tijd is de bibliotheek uit-
gegroeid van een boeken-
uitleen naar een ontmoe-
tingsplek waar iedereen 
zich kan ontwikkelen. De 

komende weken belicht de 
Bildtse Post vier functies 
van ’de bieb’. Vandaag het 

tweede deel.

Vervolg van de voorpagina

”D’r binne ’n prot eksoaten, on-
kruud soa-as bereklau, waterkras-
sula en de ergste hier, dykfiltbraam. 
Enorme woekerers die’t alle ândere 
soorten ferwoeste. Op ’t Bildt binne 
al niet soafeul inheemse soorten 
meer. ’t Klinkt meskien as diskri-
minasy, maar wij motte ôns aigen 
soorten koestere, âns binne wij se 
kwyt. Ons netuur hier, de dieren en 
insekten, binne der ok op ôfstimd.” 
Bruinsma is sceptisch over de vele 
bloemzaadinitiatieven. ”Op him-
sels is dat mooi, en de bedoeling 
is ok goed, maar wij noeme se wel 
’s ’karnavalmingsels’: foor bijen en 
insekten is ’t ’fast food’: ’n snelle 
snack, feerder hewwe se d’r niks 
an. Soorten út de aigen regio binne 
feul beter, der binne die besys ok op 
ôfjoegen.”

Vlaswarkruid
Bruinsma gaat ondertussen onver-
minderd door. ”’t Liefst bin ik elke 
dâg ’n paar uur bútten. ’t Geeft ok 

’n kick at je wat nijs antreffe. Lessen 
hew ik ’n foor Nederland nije soort 
antroffen, de ’breedbladige ogen-
troost’. En ik hew op ’e groentetún 
lessen flaswarkruud plant. ’t Most 
út Súd-Dútsland komme, want die 
is in 1850 foor ’t lêst op ’t Bildt an-
troffen. Met ôns flasgeskidenis most 
dat gewoan even!”

De zeekool, door Bruinsma aange-
troffen. ”Soa’n mooi plantsy, leeg 
bij de grônd. ’t Blâd is krekt leer, soa 
sterk. Hij staat op de rooie list fan 
bedraigde soorten.”

De laatste wadvissers van de Westhoek in 1970 (foto uit ’t Bildt compleet).

organiseert de bibliotheek allerlei 
workshops waarbij digitale vaardig-
heden op een speelse manier wor-
den ontwikkeld, zoals lasersnijden, 
vinylsnijden en 3d-printen. 

Activiteiten voor jongeren 
Naast het plezier en ontwikkelen 
van digitale vaardigheden is het 
volgens Hanneke belangrijk dat 
mensen bewust met digitale ont-
wikkelingen omgaan, ”Met name 
jongeren kunnen al veel digitale 
vaardigheden toepassen, maar zij 
snappen niet altijd wat de conse-
quenties zijn voor privacy. En dat 
algoritmes er bijvoorbeeld voor 
zorgen dat je voortdurend beelden 
voorgeschoteld krijgt die in datzelf-
de straatje passen. Of dat beelden 
bewerkt kunnen zijn, zoals ze in de 
workshop greenscreen ontdekken. 
Het is goed om te beseffen: op wat 
voor manieren komt informatie tot 
mij.”
Jongeren vinden met name de 
workshops programmeren en 
greenscreen interessant, en regel-
matig worden ook hun ouders dan 
nieuwsgierig. ”Jongeren kunnen 
ouderen en jeugd vaak ook helpen 
bij het ontwikkelen van digitale 
vaardigheden. Daarom vragen we 
nu ook digitale toppers om ons 
workshops te helpen.” 

De bibliotheek zoekt deze zomer 
Digitale Toppers. Ben jij 16 jaar 
of ouder en lijkt het je leuk om 
kinderen vanaf 8 jaar te begeleiden 
bij workshops zoals greenscreen, 
3d-printen en Lego We Do? Meld je 
dan aan via de bibliotheek.

’Karnavalmingsels binne 
as ’fast food’ foor bijen’

’t Bildt compleet, van Wad tot Waadhoeke: 
een nieuwe Bildtse geschiedenis 
Een nieuwe Bildtse geschie-
denis. De ondertitel van het 
nieuwe boek van dr. Kees Kui-
ken spreekt van een ’biografie’ 
van ’t Bildt, van 7500 jaar ge-
leden tot nu. Het boek, dat dit 
najaar uitkomt bij Wijdemeer 
in Dokkum, is een bijgewerk-
te – en waar nodig verbeter-
de – combinatie van Kuikens 
proefschrift ’Het Bildt is geen 
eiland’ (2013, uitverkocht) en 
het vervolgboek ’Van Broeder-
trouw tot Bildtweb’ (2014).

In plaats van het theoretische eer-
ste hoofdstuk van het proefschrift 
bevat het een kritisch overzicht van 
wat we nu weten over ’t Bildt vóór 
1398, met de veelzeggende onderti-
tel: ’sporen en dwaalsporen’.
De volgende hoofdstukken beschrij-
ven de tijd van ’aanwas, schouten 
en schikkingen’ (1398-1506), de 
inrichting van de polder (1505-
1555), de groei en bloei van het 
boerenpatriciaat (1550-1650), de 
’aristocratische graanrepubliek’ van 
de Van Harens c.s. (1650-1750), 
Verlichting en democratisering 
(1748-1851), de eeuw van de Bildt-
sche Courant (1869-1963) en de 
tijd van de Bildtse Beweging, inclu-
sief het wel en wee van het Bildts, 
de Bilkerts en hun Bildtgevoel in de 
gemeente Waadhoeke. 

’’t Bildt compleet, van Wad tot 
Waadhoeke’ bevat naast noten 
en bijlagen, met onder meer een 
overzicht van de vindplaatsen van 
Bildtse bronnen in het archief van 
Waadhoeke, een uitvoerige bibli-
ografie. Het boek is fraai – en ge-
deeltelijk in kleur – geïllustreerd, 
zoals van Wijdemeer mag worden 

verwacht. Vanaf het najaar is het 
verkrijgbaar in de boekhandel en op 
www.wijdemeer.nl.

In het laatste nummer van de 
Bildtse Post, op 30 juni, een 
exclusieve voorpublicatie uit 
het boek.


