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Bildtse hoofdredacteur op
schrijfreis naar Baskenland
Na zeventien jaar Bildtse Post verruilt hoofdredacteur Ge-
rard de Jong tijdelijk Sint Annaparochie voor San Sebasti-
an. Om aan zijn literaire debuut te werken.

B
KIRSTEN VAN SANTEN

Blau fan dagen, griis fan on-
rust. De titel van het literai-
re debuut van Gerard de
Jong, hoofdredacteur van

streekkrant de Bildste Post, staat al
vast. De Jong, die al zeventien jaar
aan de Bildtse krant is verbonden, is
door de Friese jury van het Europese
uitwisselingsproject Oare Wurden
(Other Words) uitgekozen om dit
voorjaar naar Baskenland af te rei-
zen. In San Sebastian mag hij twee
maanden werken aan zijn literair de-
buut, een novelle over de Bildtse taal
en identiteit.

Na zeventien jaar in functie te zijn
geweest bij de Bildtse Post, eerst als
verslaggever met zijn opa Gerryt
Dirks en nu als hoofdredacteur met
zijn vader Dirk de Jong, is het tijd om
de biezen te pakken – al is het maar
voor even. De Jong zal in mei en juni
in de Baskische havenstad neerstrij-
ken. De Friese schrijvers Bart King-
ma en André Looijenga gingen hem
voor.

Er waren vier gegadigden voor de
beurs. De jury koos voor De Jongs
voorstel: het schrijven van een no-
velle. Want, aldus het juryrapport: ‘It
skriuwplan fan De Jong is literêr
nijsgjirrich en tsjûget fan in sterke
persoanlike driuw’. Klopt, zegt De
Jong. ,,Ik bin al jaren met ’t Bildts
doende. Ik foel mij die taal. Myn
idintiteit wort d’rdeur bepaald.’’

,,’t Bildts het ant nou toe nag gyn
literêre tradisy. Poëzie wort wel in ’t
Bildts skreven, maar ’n literêr stan-
daardwerk is d’r niet’’, aldus de
hoofdredacteur. In dat ‘gat’ wil hij
nu springen. Hij bereidt een verhaal
voor dat zich afspeelt tussen 1980 en
nu, een periode waarin het Bildts
(taal)bewustzijn opbloeide en waar-
in de taal zich wist te emanciperen.
In zijn novelle wil De Jong drie per-
sonen volgen. Eén personage zal op
hemzelf zijn gebaseerd, de andere
twee zijn gestoeld op mensen uit
zijn omgeving.

Het idee staat hem in grote lijnen
voor ogen. Hij wil de periode in San
Sebastian gebruiken om ‘de details
in te kleuren’. ,,Deuze kâns dient ’m
op ’n besonder momint an: de ge-
meente ’t Bildt staat op de drompel
fan ’n gemeentlike herindeling en

d’r binne sorgen over de toekomst
fan de Bildtse taal. Op ’n beskaiden
menier foel ik mij ’n ambassadeur
fan ’t Bildts.’’

Zijn novelle wordt door Other
Words uitgegeven en in andere min-
derheidstalen uitgegeven – op die
manier zal het Bildts schitteren
naast bijvoorbeeld het Gaelic, het

Baskisch en het Sloveens.
De Jong is van plan om in Basken-

land de redacties van lokale kranten
te bezoeken. Hij is erop uit om een
bestendige samenwerking op te zet-
ten met een van die collegakranten.
En wat gebeurt er in die tijd met de
Bildtse Post? Daar maakt De Jong
zich geen zorgen om. Er wordt ge-
zocht naar een geschikte vervanger.
,,’t Is na seuventyn jaar meskien ok
wel ’s heel goed dat d’r ’n nij persoan
met ’n frisse blik na de krant kykt.”

Op www.otherwordsliterature.eu zal
De Jong in mei en juni regelmatig be-
richten over zijn ervaringen in San Se-
bastian.

Het Bildts zal
schitteren naast
het Sloveens,
Baskisch en Gaelic

Gerard de Jong.


