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Het Bildt nog één keer op de kaart
MARIA DEL GROSSO

WESTHOEK Steeds meer verenigin-
gen haakten aan, sponsors meld-
den zich en zo ging de Bildtse trein
van Westhoek Búttendyks rijden.
De zeedijk speelt een belangrijke
rol bij het meerdaagse evenement
dat 6 september van start gaat.

Nog één keer het Bildt op de kaart
zetten in het jaar dat de gemeente
opgeheven is. Dat idee ontstond aan
de keukentafel bij Baukje Luinstra.
,,De rykdom sien late, de kultuur en
de herinnerings beleve”, dat was het
idee, leggen Luinstra en mede-orga-
nisatoren Bote Draaisma en Jacob
Wagenaar uit. Binnen de kortste ke-
ren ontstond een programma dat
,,hest niet te behappen” is.

Het eerste plan was een open-
luchttheater, achter de zeedijk. Op
de vroegere zeebodem moesten de
spelers staan en de zeedijk moest
dienen als natuurlijke zitplek. Daar-
op is de tribune gesitueerd. Het luk-
te, na heel veel overleg met It Fryske
Gea, het Wetterskip en de provincie.
Nu vormt Silte Liefde elke avond tot
en en met 9 september de afsluiting
van een dag vol activiteiten.

Het stuk speelt zich af in de jaren

vijftig, de tijd van emigratie, en
moet de nostalgie van de visserij en
van de streek oproepen. ,,Dy ferbi-
ning met ’t Bildt. De meesten wille
dat werom.” Kinderen en jongeren
spelen er een rol in en komen in het
hele programma terug, zoals bij de
opening. ,,Westhoek Búttendyks
mot d’r foor sorge dat de jeugd de
Bildtse kultuur ophaalt, opnimt en
útdraagt.”

Draaisma is verantwoordelijk
voor de organisatie van de reünie
voor Westhoekers, Oosthoekers en
inwoners van Sint Jacobiparochie op
7 september. Metaalbedrijf de Meijer
Group in Sint Jacobiparochie stelde
zijn terrein beschikbaar en in de
Groate Kerk is een tentoonstelling.
De schoolkinderen zochten uit
waarom de straten in hun dorp zo
heten en laten dat in een andere ex-
positie zien. Zo’n honderd reünisten
hebben zich opgegeven. Ze komen
zelfs uit Amerika en Canada.

Meijer is de grote hoofdsponsor,
wil de organisatie niet onvermeld la-
ten. Ook subsponsor Cars, Cola &
Coins draagt zijn steentje bij. Het is
de reden dat het grote evenement
low-budget kon blijven.

Opnieuw bij Meijer vindt zaterdag
een nostalgische markt plaats inclu-

sief het Bildts kampioenskap Aalro-
ken. Zuiderzee-ambachten van
vroeger worden gedemonstreerd, de
oude motoren en -trekkersvereni-
ging laat zien hoe het bewerken van
het land veranderde van de inzet
van paarden naar de inzet van GPS,
de sport Kooitsytipelen wordt weer
onder de aandacht gebracht en het
Frys Kampioenskap Skaken werd
speciaal uitgesteld om het tijdens
Westhoek Búttendyks te kunnen
houden. Voor het eerst wordt de
‘Loop om ’t Bildt’ gehouden. Deze
dag omschrijft Wagenaar als ,,’n
klain Flaeijelfestival”.

Naar de terugkeer van de ‘Sloffer-
met’ op zondag kijkt de organisatie
helemaal uit. Dit feest was vroeger,
de week voor Pasen, een begrip in de
streek. Omdat je aan het getik van de
klompen kon horen dat niet ieder-
een meer even vast op zijn benen
stond door de drank, deden de feest-
vierders hun sloffen aan.

Het ,,ferkapte dorpsfeest” wordt
afgesloten met een ‘drakespektakel’
waarover de organisatoren nog ge-
heimzinnig doen. Dromen komen
bij elkaar, zegt Luinstra over het eve-
nement. ,,Elkeneen kin syn aigen
droom útkomme late.”
www.westhoekbuttendyks.nl
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