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‘Redder van het Bildts’
neemt zoete wraak
MARIA DEL GROSSO

Hoofdredacteur Gerard de Jong van de Bildtse
Post werd een jaar lang gevolgd
door radiomaker en journalist
Maartje Duin. Het resulteerde in de
documentaire De Redder van het
Bildts.

SINT ANNAPAROCHIE

Wat de documentaire ook oplevert,
voor De Jong is de medewerking
hieraan bij voorbaat al geslaagd.
Vooruitlopend op de uitzending
mochten hij en maakster Duin het
programma afgelopen zaterdag
toelichten bij Spijkers met koppen.
Precies 23 jaar geleden zat de opa
van De Jong, Gerryt Dirks de Jong,
bij hetzelfde programma met dezelfde presentator: Felix Meurders.
Het werd een desillusie voor Gerryt Dirks die in de uitzending zijn
eigen Bildtse taal bezigde. Hij voelde zich niet serieus genomen in
zijn strijd voor erkenning van het
Bildts. Meurders vroeg hem zelfs of
hij ,,normaal kon praten.’’
In een column schreef hij er het
volgende over: ,,Ik sil ’t jim drekt
maar sêge: at jim ooit ’n útnoadiging krije foor dut programma,
gaan der dan niet hine, want jim
worre niet serieus nommen. Wat
d’r foor my overbleef na 2 uur op ’n
houten stoeltsy? ’n Fles wyn en ’n
sere kont.’’
Gerard sloeg het advies van zijn
opa in de wind en kon afgelopen zaterdag terugslaan toen Meurders
eraan refereerde dat hij ,,een jaar of
25 geleden’’ de opa van Gerard in de
studio had en dat die ,,hier niet echt
vriendelijk vandaan ging.’’ Dat was
vanwege de kwetsende opmerking
van Meurders of opa niet ,,normaal
kon praten’’ lichtte Gerard toe, ,,gebezigd door dezelfde presentator
als nu.’’ ,,Heb ik dat gezegd?’’, liet
Meurders zich ontvallen. Dit keer
kwamen er geen kwetsende opmerkingen. Wel vergissingen. Het
Bildt werd een dorp genoemd en

Gerard de Jong, hoofdredacteur van de Bildtse Post – hier tijdens zijn verblijf in
Baskenland – heeft de hoofdrol in de radiodocumentaire De Redder van het
Bildts.

‘Heb ik dat
gezegd?’, liet Felix
Meurders zich
ontvallen
hoe de inwoners heten, dat was ook
even gissen voor Meurders.
Duin lichtte toe dat ze nog nooit
van het Bildts gehoord had voor ze
aan de documentaire begon, maar
haar belangstelling was gewekt
omdat ze van oorsprong taalkundige in Mexicaanse indianentalen is.

Ze begreep van Gerard dat het
Bildts bedreigd wordt vanwege de
gemeentelijke herindeling. ,,Gerard heeft zich voorgenomen om
goed voor de taal te zorgen’’, aldus
Duin. Ze volgt hem naar Baskenland waar hij andere strijders voor
minderheidstalen ontmoet.
Terug in Noordwest-Friesland
slaat de twijfel toe. Zitten de 6000
Bilkerts wel op Gerards enthousiasme te wachten?
De Redder van het Bildts,
een radiodocumentaire van Maartje
Duin, zondag 28 januari, 21:02 uur,
bij RadioDoc (VPRO, NPO, Radio 1)

