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Bildts kan als taal
worden erkend
MARIA DEL GROSSO

SINT ANNAPAROCHIE Het Bildts is
een zelfstandige taal en kan voor-
gedragen worden voor erkenning
onder het Europees Handvest voor
regionale talen of talen van min-
derheden.

Die conclusie trekt taalonderzoeker
Paulus van Sluis. Hij werkt voor Mer-
cator, onderdeel van de Fryske Aka-
demy. In opdracht van de gemeente
het Bildt onderzocht de Fryske Aka-
demy de status van het Bildts.

Dat erkenning aangevraagd kan
worden, betekent niet dat die er ook
komt. Uiteindelijk beslist de Neder-
landse overheid over de voordracht.
De zwaarte van erkenning verschilt
ook. Het Fries valt onder deel drie en
heeft daardoor een hogere bescher-
ming dan bijvoorbeeld het Stelling-
werfs dat onder deel twee valt.

Om bij minister Ronald Plasterk
goed beslagen ten ijs te komen voor
een aanvraag onder deel twee, is een
wetenschappelijke publicatie van
grote waarde. Van Sluis publiceert

dit wetenschappelijke artikel binnen
twee maanden.

Erkenning betekent dat aanspraak
gemaakt kan worden op Europese
subsidie. De gemeente vindt erken-
ning van belang in verband met het
verdwijnen van het Bildt, dat in 2018
opgaat in een grote gemeente. Het
Bildt wil waarborgen dat het Bildts
een sterke basis heeft als de nieuwe
gemeente start.

De onderzoeker stelt vast dat de
streektaal geen dialect kan zijn van
het Standaard-Nederlands of het
Standaard-Fries. Bildts wordt ge-
sproken door zo’n zesduizend men-
sen, drieduizend binnen de gemeen-
tegrenzen en drieduizend erbuiten.
Het ontstaan ligt in het begin van de

zestiende eeuw toen de bedijking
plaatsvond en kolonisten uit Hol-
land en Brabant de taal beïnvloed-
den.

Het sprekersaantal is de laatste ja-
ren stabiel gebleven: 35 procent van
de inwoners heeft Bildts als moeder-
taal.

Onderzoeker Van Sluis stelt dat
daarnaast van belang is dat de taal
buiten huis gebruikt wordt: in het
onderwijs en bij de gemeente.

Uit een vergelijking met de andere
Europese minderheidstalen Cor-
nish, Elfdaals, Mirandees, Laagduits,
Noordfries, Sorbisch en Ulster
Schots blijkt dat erkenning geen
eindpunt is maar slechts een begin-
punt om de taal te verheffen.


