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De call 
 
Neidat yn de maitiid en yn de hjerst fan 2016 twa Frysktalige skriuwers nei respektyflik Bitola 
(Masedoanië) en Donostia/San Sebastián (Spaansk Baskelân) west ha yn it ramt fan it projekt Other 
Words / Oare Wurden, hat Tresoar der ditkear foar keazen om in call te dwaan foar skriuwers yn ien 
fan de steds- of streektalen yn Fryslân. Dat koe omdat der yn Other Words romte sit foar ien ‘frije 
call’, wat Tresoar de gelegenheid joech om skriuwers út ús provinsje, dy’t yn oare lytse talen as it 
Frysk skriuwe, ek in kâns te jaan om oan Other Words mei te dwaan. 

Op dizze call hawwe fjouwer minsken ynskreaun, mei projektplannen foar literêr wurk yn it 
Biltsk (2x), it Ljouwertersk en it Frjentsjertersk. Alle fjouwer dielnimmers lieten blike bot begien te 
wêzen mei harren streektaal, en dy taal ek te sjen as wêzentlike motivaasje foar it wurk dat se graach 
meitsje wolle. De projektplannen azemen ek alle fjouwer in sterke identifikaasje mei de eigen 
stêd/streek en it bewustwêzen dat it meitsjen fan goed wurk yn dy taal in belangrike bydrage leverje 
kin oan de identiteit fan it gebiet.  

Yn dat ljocht besjoen hat Oare Wurden mei it útskriuwen fan dizze tredde call grif in wichtich 
doel berikt: it fasilitearjen fan in literêre produksje yn in taalgebiet dat sa lyts is dat it foar de makker 
sûnder stipe hast gjin (ekonomysk) dwaan is om yn dizze taal te wurkjen.  

De beoardielingskommisje toande har bliid mei dizze fjouwer plannen, om boppesteande 
redenen, mar ek fanwege it ferskaat oan ideeën en sjenres fan de plannen. Ek toane alle fjouwer 
ynstjoerders har ree om aktiviteiten te ûntploaien yn Spaansk Baskelân, soms om de gasthear te 
geriven mar soms perfoarst ek om sels kennis op te dwaan, in netwurk op te bouwen of út sûne 
nijsgjirrigens nei de Baskyske kultuer.  
 
 
Kritearia 
 
De beoardielingskommisje hat har yn it beoardieljen fan de projektplannen liede litten troch de 
kritearia sa't dy fêststeld binne yn de call en by de kandidaten bekend binne. Yn it koart giet it om de 
wearde fan it te meitsjen literêre produkt foar in minderheidstaal en de sichtberens fan it 
wurkproses.  

Alle fjouwer kandidaten foldienen yn sekere sin oan dizze kritearia; lykwols wie it belang fan 
in reis nei Baskelân foar it iene plan wat grutter as foar it oare, wie de plande ynteraksje mei de 
Basken by de ien wat sterker as by de oar en achtet de beoardielingskommisje de kâns fan goed 
slagjen fan it skriuwprojekt by de ien wat grutter as by de oar. By guon plannen wie de Baskyske 
komponint der wat al te forsearre by helle, by oare plannen wie dit elemint just hielendal net sa 
sichtber. Guon hienen goed neitocht oer mooglike aktiviteiten yn San Sebastián en omkriten, oaren 
lieten hjir in beskate naïviteit yn trochskimerje. 



Wat úteinlik in sterk meiweagjende faktor wie foar de sjuery, wie it gefoel fan urginsje fan it 
te meitsjen wurk: wêrom is it fan belang dat dit wurk makke wurdt en wêrom is de útstjoering nei 
Baskelân dêr wichtich foar.  
 
 
It bêste projektplan 
 
Wat de beoardielingskommisje oanbelanget is it bêste projektplan skreaun troch Gerard de Jong fan 
Sint-Anne. Wat de kommisje betreft wurdt De Jong dus de skriuwer dy't fan 't maitiid acht wiken 
tahâlde kin yn Donostia / San Sebastián om te skriuwen oan syn literêr wurk. 

Gerard de Jong is haadredakteur fan De Bildtse Post en freelance sjoernalist. Hy is fan doel 
om in histoaryske novelle te skriuwen oer de 'Biltske bewustwurding'. Dit wol hy dwaan fia de 
libbensrin fan trije generaasjes Bilkerts, dy't nau belutsen binne by de krante fan dy streek, De Bildtse 
Post. Twa fan de trije personaazjes binne haadredakteur (of ha dat west) fan de lokale krante.  

Om't skriuwer Gerard de Jong sels op it stuit haadredakteur fan dy krante is, sil syn boek in 
sterk persoanlike komponint krije. Yn in fiktive setting wol hy de opkomst en ûntjouwing beskriuwe 
fan de Biltske identiteit fan likernôch 1980 oant hjoed-de-dei ta. De Jong wol op syk nei de Biltske 
siel, nei de karakteristiken fan de Bilkert, nei harren motivaasje om dy eigen identiteit te koesterjen.  

Mei it each op bygelyks it oansteande opgean fan de eigenstannige gemeente It Bilt yn de 
fúzjegemeente De Waadhoeke, mei de aktuele diskusje oer de (resint ôfwiisde) taalstatus fan it 
Biltsk, en mei in tanimmend ferlet fan minsken om har eigen identiteit te definiearjen yn de wrâld, 
achtet de beoardielingskommisje dit it perfekte momint om sa'n roman te skriuwen.  

Dat De Jong noch gjin ûnderfining hat as literêr skriuwer achtet de beoardielingskommisje 
genôch kompensearre troch syn jierrenlange sjoernalistike ûnderfining, syn kennis fan (de skiednis 
fan) It Bilt, syn ynteressante eigen posysje yn dit spektrum en syn oertsjûgjende motivaasje yn it 
projektplan – De Jong skriuwt mei ynmoed en passy oer syn driuw om dit boek te skriuwen, en syn 
gefoel dat er de ôfrûne jierren nei dit momint tawurke hat. De beoardielingskommisje gunt him 
graach de gelegenheid om him op dit spannende paad te bejaan en dit foar It Bilt (en dêrmei 
útsoarte ek foar de rest fan de wrâld) wichtige wurk te skriuwen. 
 
 
Oanbefellings 
 
Gerard de Jong skriuwt yn syn projektplan dat er tinkt in soad fan de Basken leare te kinnen: hoe't dy 
har taal en identiteit belibje, soms sels fiere. De beoardielingskommisje ûnderskriuwt dit. Lykwols is 
De Jong net helder yn it formulearjen fan in antwurd op de fraach hoe't er dy kennis dêrnei tapasse 
wol yn syn eigen wurk. Dy doelstelling fan de reis nei San Sebastián soe wat de kommisje 
oanbelanget noch oanskerpe wurde kinne. Dat hoecht net perfoarst te resultearjen yn in 'Baskyske 
line' yn syn ferhaal, mar de ûnderfinings dy't De Jong opdocht yn Spanje moatte wol dúdlik wurde, 
foar himsels en syn lêzers. Dat kin bg. troch Baskyske yngrediïnten yn syn boek yn te bringen, of troch 
'de Bask' as metafoar te brûken foar de minderheidskultuer-minske, en syn opdiene kennis 
sadwaande universeel te meitsjen en te ferwurkjen yn it boek. 
 In oare mooglikheid is (en hjir komme we by de twadde oanbefelling) is om de ûndersyksreis 
nei Baskelân te ferslaan fia de media. Dat soe yn de eigen De Bildtse Post kinne, of bg. fia social 



media. Op dy wize wurdt De Jongs reis en datjinge dat er yn Baskelân opdocht sichtber, en bringt er 
boppedat syn projekt better ûnder de oandacht. En dat is ek ien fan de stelde kritearia. 
 Ek tinkt de beoardielingskommisje dat de foarstellen foar literêre aktiviteiten yn San 
Sebastián (it jaan fan workshops en skoalbesites) de meagere kant it neist binne. It idee om kontakt 
te lizzen mei de Baskysktalige krante en oare Baskyske media lykwols sjocht de 
beoardielingskommisje as in prachtige kâns om de tinzen oer de funksje en takomst fan De Bildtse 
Post fierder út te djipjen, en mooglik sels om in weardefol netwurk op te bouwen tusken de media. 
De beoardielingskommisje wol De Jong graach oanmoedigje om foaral op dit ûnderdiel flink yn te 
setten, it soe wolris hiel weardefol wêze kinne foar syn boek.  
 
 
Ta beslút 
 
Troch de urginsje fan syn projekt mei oertsjûging útien te setten, troch syn grutte persoanlike 
belutsenens by it ûnderwerp en troch de krêftige formulearring fan syn motivaasje om dit ferhaal 
oan te pakken hat Gerard de Jong in projekt beskreaun dêr't it belang en de sterke wil fanôf spat. Dat 
hat de beoardielingskommisje entûsjast makke. De kommisje hat der fertrouwen yn en gunt De Jong 
dat dy enerzjy yn Donostia / San Sebastián omset wurde kin yn in fruchtber wurkklimaat, dêr't it 
ûndersykjen fan de Baskyske identiteit, it lizzen fan kontakten en it fierder neitinken en skriuwen oer 
it Biltske bewustwêzen liede sil ta in maatskiplik wichtige en moai skreaune histoaryske novelle. 
 
De beoardielingskommisje: 
Tryntsje van der Steege 
Marijke de Boer 
Bart Kingma 


