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Primeur: Breteler zingt in het BildtsPrimeur: Bret
ROB LEEMHUIS

Wie weet ligt er ineens wel een bre-
der podium in het verschiet voor
Gerrit Breteler, die normaal in het
Fries zingt.

De schilder en chansonnier zegt
het bij wijze van grapje. ,,Bildtsk is
fanút it Nederlânsk folle better te
ferstean as it Frysk.’’ Zaterdag zingt
hij het voor het eerst helemaal, op
het nieuwjaarsconcert van fanfare
Oranje uit Minnertsga. Dirigent
Bienze IJlstra is een vriend van Brete-
ler.

De oosthoek, zo heet Bretelers ode
aan het gelijknamige café, dat weer
vernoemd is naar het streekje ten

NES (D) Gerrit Breteler schreef het,
en zaterdag zingt hij het lied De
oosthoek in het Bildts, met fanfare
Oranje uit Minnertsga. Wie weet
wordt het een nieuw officieus
volkslied voor de Bilkerts.

noorden van Sint Jacobiparochie,
langs de Oudebildtdijk. ,,It wie in fer-
syk fan in klant yn de kroech’’, ver-
telt de zanger. Die vond het niet
meer dan logisch dat een liedje over
het Bildt ook in het Bildts geschre-
ven moest worden.

Een eerste versie bracht hij al eer-
der, maar nu zingt hij een versie die
door de Bildtse muzikant en dichter
Hein Jaap Hilarides is gecorrigeerd.
,,Hy hat der net folle oan dien, der
stiene mar in pear flaters yn. It wie
aardich goed sa’’, aldus Breteler.

In het lied vergelijkt de zanger het
Bildt met de Vlaamse Westhoek en
met Normandië, twee andere stre-
ken waar hij graag komt. Het zijn ook
landschappen met die allesbepalen-
de zware zeeklei. ,,Hast ek de kust en
de loft. Yn dat opsicht is dat in hiel
ynteressante parallel. En dat platte-
lânstemperamint fan dy Flamingen:
dat binne ek fan dy klaaikluten.’’
Schrijven in het Bildts werd daar-

eteler zingt in
door niet de enige primeur: er kwam
een couplet in het Vlaams en een in
het Frans. Het Vlaamse couplet be-
zingt ook een kroeg, de Tere Plek in
Dranouter, bekend van het folkfesti-
val aldaar.

Maar in de eerste plaats is het een
liefdesverklaring aan het Bildt, dat
met koperbegeleiding echt een beet-
je als een volkslied klinkt. ,,Sûnder
dat it nasjonalistysk is. Dêr giet de
tekst ek hielendal net oer.’’

Het zou prachtig zijn als het een
soort van officieus volkslied van het
Bildt wordt, zoals Gé Reinders’ Blaos
mich nao hoes dat van Limburg
werd, of Brabant van Guus Meeuwis,
dat in die provincie met volle borst
wordt meegezongen. ,,Ik soe it in
grutte ear fine’’, zegt Breteler.

Het nieuwjaarsconcert van fanfare
Oranje met Gerrit Breteler is
zaterdag in de Meinardskerk in
Minnertsga. Aanvang 19:30 uur.

in het Bildts


