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Bildtse aardappelen ontketend
Een 14 kilometer
lange aardappel-
maaltijd, Maltese
aardappelen met
gedichten: wan-
neer Leeuwarden
Culturele Hoofd-
stad is, levert het
Bildt de piepers.

ROB LEEMHUIS

Eind maart komt een contai-
ner uit Malta in Nederland
aan, gevuld met aardappe-
len. Dat is niks bijzonders:

Malta’s gelden nog altijd als een van
de lekkerste soorten, dus worden ze
ook naar hier geëxporteerd. Maar
omgekeerd reizen ook containers
vol met piepers naar het eiland in de
Middellandse Zee: voordat ze in de
zon en de stenige grond op smaak
worden gebracht, groeien de Malta’s
als pootaardappelen op in de Neder-
landse zeeklei. Een groot deel van
dat pootgoed komt uit het Bildt.

De container die eind maart in
Friesland wordt uitgeladen, is wel
bijzonder: naast aardappelen zitten
er ook Maltese gedichten in, com-
pleet met vertaling, gemaakt door
scholieren en literaire dichters. De
gedichten worden bij de aardappe-
len in een versierde jutezak gedaan
en samen verkocht. Op 3 april, Goede
Vrijdag, worden op de vrijdagsmarkt
in Leeuwarden de eerste poëtische
Malta’s verkocht: Leeuwarden is im-
mers dit jaar Hoofdstad van de
Smaak.

Het Bildt en Malta delen hun band
met de aardappel dus allang, maar in
2018 delen ze nog meer: de Maltese
hoofdstad Valetta en Leeuwarden
zijn dan immers samen Culturele
Hoofdstad van Europa. Voor Bilkerts
Froukje de Jong en Loet Hin, die in
2008 samen de eerste Bildtse Aard-
appelweken organiseerden, was dat
aanleiding om al vroeg met Malta
contact te zoeken. Het resultaat: Po-
tatoes Go Wild, een heel cultureel
programma rond de aardappel.

Het eerste resultaat is het poëzie-
project, vertelt De Jong. In oktober
was ze bij het uitladen van de eerste
container met Bildts pootgoed op
Malta, vergezeld van Friese en Bildt-
se gedichten, van basisschool De
Slotskoal in Sint Annaparochie en
dichters als Hein-Jaap Hilarides, Sito
Wijngaarden en Willem Schoorstra.
,,Friesland en Malta hebben allebei
een heel sterke poëziecultuur’’, ver-
telt De Jong, aan tafel in de familie-
boerderij aan de Oudebildtdijk.
,,Maltese poëzie is heel erg geba-
seerd op klank. Het is niet te volgen,
maar het klinkt heel krachtig. Ook al
versta je er niks van, je begrijpt er wel
iets van.’’

De poëzie van de Friezen is, via het
Engels, ook allemaal in het Maltees
vertaald, een taal die sterk verwant is
aan het Arabisch, doorspekt met Ita-
liaans. ,,Daarvoor wilden ze ook ge-
luidsopnames horen van de gedich-
ten, zodat ze bij de vertaling reke-

ning konden houden met hoe het
klinkt’’, vertelt De Jong.

Een van de hoogtepunten van Po-
tatoes Go Wild moet in 2018 een kilo-
meters lange aardappelmaaltijd
worden aan de Oudebildtdijk. Als
het enigszins kan langs de volle 14 ki-
lometer van deze langste straat van
Nederland. ,,Iedereen langs de Ouwe
Dyk kan zijn tafel buiten zetten en
gasten aan tafel uitnodigen.’’ Ieder-
een krijgt hetzelfde te eten: een drie-
gangenmaaltijd, gemaakt door leer-
lingen van de opleiding tot chefkok
van het Friesland College. ,,Natuur-
lijk zijn de Malta’s en de Bildtstars de
belangrijkste aardappels’’, zegt De
Jong. ,,Zelfs het toetje wordt van
aardappels gemaakt.’’

De datum staat al vast: 23 juni
2018. ,,De eerste zaterdag na de lang-
ste dag. Dan is het hier op zijn
mooist, de aardappels staan in bloei.
Nu maar hopen dat Nederland dan
niet net in een halve finale van het

Zelfs het toetje
wordt van
aardappels
gemaakt

WK voetbal staat’’, glimlacht De
Jong. Maar de planning moet nou
eenmaal lang van te voren op gang
worden gebracht. Vooral ook omdat
er in de langste straat van Malta op
dezelfde dag ook een aardappel-
maaltijd moet worden geserveerd.
,,Hopelijk met videoverbinding.’’

Dat is nog niet alles: bij Zwarte
Haan komt een voorstelling van re-
gisseur Bouke Oldenhof met muziek
van Egon Kracht, de componist die
ook met Maarten van Rozendaal

werkte. Het moet een soort vervolg
worden op Sware grônd, de dans-
voorstelling met 28 rooimachines in
2008. Daarnaast komt er een ten-
toonstelling met beeldende kunst
uit de vier Frieslanden in boerderij-
schuren. Curator is Anita van Os, van
de Leeuwarder galerie De Roos van
Tudor.

In totaal wordt het een flinke ope-
ratie, weet De Jong nu al. ,,Reken er
maar op dat we 1500 vrijwilligers no-
dig hebben. Maar dit kunnen we: we
hebben het eerder laten zien.’’ Het
heeft allemaal een dubbel doel:
mensen laten genieten van kunst,
maar hen ook in aanraking laten ko-
men met waar hun voedsel vandaan
komt. Dat kan voor aardappelboeren
misschien nog het best door middel
van kunst. Aardappels zijn nou een-
maal niet zo aaibaar, zegt De Jong.
,,Wij hebben niet een knuffelkoe in
de wei staan, zoals melkveehou-
ders.’’
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