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‘Skouderkloppy’ voor Bildts podium
Het medium dat
altijd wereldkun-
dig maakt wie de
Bildtse Kultuurpri-
is heeft gewonnen,
mag deze prijs nu
zelf ontvangen.
Nieuwsblad de
Bildtse Post neemt
de 500 euro van-
daag in ontvangst.

MARIA DEL GROSSO

‘Al tachtig jaar lang is er
voor deze krant een
duidelijke rol bij het in-
standhouden, stimule-

ren en faciliteren van de Bildtse taal
en cultuur”, oordeelde de jury over
nieuwsblad de Bildtse Post, dat nu
zelf in de prijzen is gevallen. Al die
tachtig jaar vormde de familie De
Jong de spil van het bedrijf dat naast
het uitgeven van een krant bestaat
uit een drukkerij. Vader Dirk en zoon
Gerard de Jong zien de prijs als een
hele eer en erkenning voor het werk
dat zij met hun werknemers leveren.

Het was voorvader Dirk de Jong
die met zijn kompaan Binne van
Leer na een arbeidsconflict vertrok
bij de plaatselijke drukkerij Hoekstra
en voor zichzelf begon. In 1935 start-
te hij de gratis krant Bildtse Post.
,,Dat waar gyn fetpot’’, vertelt zijn
kleinzoon Dirk. Twee jonge gezin-
nen moesten van het bedrijf leven.
Terwijl het tijdens de Tweede We-
reldoorlog ruim twee jaar lang on-
mogelijk was om te drukken. Het be-
drijf bleef verstoken van stroom en
van papier.

Met zijn zoon betreurt Dirk het
dat van die eerste jaren geen enkel
exemplaar bewaard is gebleven. De
eerste Bildtse Post die zij in hun bezit
hebben, is die van mei 1945 met de
openingskop: Welcome to our libe-
rators. Vanaf dat moment werd de
Bildtse Post een abonnementen-
krant.

De Bildtse taal speelde toen nog
geen grote rol in de kolommen. Er
verscheen wel eens een advertentie
in het Bildts, maar dat was het dan
ook. Pas in de tijd van Gerryt Dirks,

die in de voetsporen van zijn vader
trad, ging de taal een belangrijker rol
spelen. Dat kwam door de opkomst
van het Fries. ,,Doe kwam de bewust-
worring dat wij foor ons aigen taal
opkomme mosten’’, aldus Gerard.

Zijn pake begon met de rubriek
Bildts Praatsy, na zijn overlijden in
2000 omgedoopt tot Bildtspraak.
Kees Kuiken toonde in zijn boek Van
Broedertrouw tot Bildtweb aan dat
de open houding naar het Bildts au-
tomatisch leidde tot meer adverten-
ties in deze taal. Gerryt Dirks richtte
ook mede de Stichting Ons Bildt op.
In 1992 kreeg hij vanwege zijn inzet
voor de eigen taal en cultuur op per-
sooonlijke titel de Bildtse Kultuur-
priis.

Inmiddels staan de generaties na
hem voor de taak om in de krant een
podium te blijven bieden aan het
Bildts. Gerard, die als hoofdredac-
teur en enig journalist met wat cor-

‘Wy blive wat wy
binne en wille
alleen maar
beter worre’

respondenten de pagina’s van de we-
kelijkse krant vult, doet dat door te
citeren in het Bildts als iemand die
taal spreekt, maar ook door ruimte
te geven aan Bildtse columnisten, se-
ries over de geschiedenis van wonin-
gen, wandelverhalen of een net ge-
starte serie over markante inwoners,
die bijvoorbeeld terugkomen in
straatnamen. Met zijn vader is hij al-
tijd bereid te helpen als er gevraagd
wordt om ander drukwerk in het
Bildts te vertalen. Zo ondersteunen
ze ook naast de krant het gebruik
van het Bildts.

De twee noemen het ,,’n skande’’
dat de gemeente het Bildt nooit is
overgestapt op Bildtse plaatsnamen.
Straks, in de grote nieuwe gemeente
waarin het Bildt in 2018 opgaat, is
daar helemaal geen draagvlak meer
voor. ,,Wat prate dy mînsen krom’’, is
het oordeel van anderen, omschrijft
Dirk. ,,Dan wort ’t nag belangriker
foor ôns om der te wezen. Taal is niet
an gemeentegrînzen bonnen’’.

De kritische noot richting ge-
meente toont de onafhankelijke
journalistiek die het streekblad pro-
beert te bedrijven. ,,Ik bin blij dat Ge-
rard nag skeppend bezig is. Dat wij
nag sjoernalistike dingen make’’,
zegt Dirk daarover. Dat de prijs rich-
ting Bildtse Post gaat, bewijst vol-
gens de twee dat de gemeente ook
blij is met deze onafhankelijke pers.

De De Jong’s willen in de toekomst
een digitale slag maken. Op internet
is de Bildtse Post niet zo makkelijk te

vinden. Maar omdat het nieuwsge-
bied klein is, zijn er tot nu toe amper
andere media die zich er digitaal op
storten. ,,De mînsen blive dochs
naar ôns soeken at sij wat út deuze
streek wete wille. Dat blyft ôns uni-
que selling point. Ok na de herinde-
ling.’’

Met 1800 betalende abonnees en
een uitgeklede huis-aan-huisversie
kan de Bildtse Post zich staande hou-
den in de woelige krantenwereld.
,,Maar ’t blyft altyd soa dat ’t bringen
fan nijs en kwaliteitssjoernalistyk
nou eenkeer geld kost’’.

Voor het winnende bedrag heb-
ben de krantenmannen nog geen be-
stemming gevonden. ,,Wy blive wat
wy binne en wille alleen maar beter
worre.’’ Wat dat betreft is de prijs een
opsteker. Gerard verwoordt het met
een Bildts seggy: ‘Elk het behoefte an
’n skouderkloppy, al is ’t maar ’n fin-
gertoppy.’
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