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‘’n Bilkert bin ’k
in hart en nieren’

IN MEMORIAM

Aukje van der Staag werd
geboren op het Bildt.
Boerendochter. Ze was

diëtiste in Harlingen, tot de
aardappelteelt haar terug naar
haar geboortegrond trok. Boer
werd ze, net als hait. Je moest
haar vooral geen boerin noe-
men.

De aardappel was nooit ver
weg in het leven van Aukje van
der Staag. Tussen mooie gezon-
de pootaardappelen was ze
gelukkig. De liefde reikte verder:
geboren en getogen op het Bildt
liep ze over van warmte voor
het Bildt, het Bildts en de cul-
tuur die daarbij hoort. Ze ver-
bond zich aan de Bildtse Aardap-
pelweken, een enorm jarenlang
project om burger en aardappel
nader tot elkaar te brengen. ,,De
burger en de boer zijn uit elkaar
gegroeid’’, zei ze ooit in een
interview.

Voor de aardappel en het Bildt
liep ze zich het vuur uit de slof-
fen. Hard werken, handen uit de
mouwen. Maar altijd bescheiden
en het liefst op de achtergrond.
Tot het moment dat ze vond dat
ze ergens iets van móest zeggen.
,,Als iets haar niet zinde, dan zei
ze dat’’, vertelt haar zus. Haar
buurman, minstens zo gek van
aardappels: ,,Als Aukje wat zei,
dan sneed dat hout. Dan werd
het even stil, en dan ging men
achter haar staan.’’ Als vrouw
tussen de mannen werd ze se-
rieus genomen.

Aukje woonde op de boerde-
rij; de vaste medewerker stond
haar bij. Zelf zat ze overal met de
neus bovenop. Tijdens het in-
schuren van aardappelen haalde
ze de kluiten ertussenuit en
nam zo nu en dan een aardappel
in handen. Even de kwaliteit
voelen.

Zo nu en dan moesten de
aardappels plaatsmaken voor
andere liefhebberijen. Van haar
mem had Aukje creativiteit
meegekregen. Later ontwikkelde
zich dat ook tot interesse in
kunst. Ze bezocht regelmatig
galerieën met vriendinnen.
Aukje ging naar schilderles en
naailes, kon weven en vilten. ,,Ze
was heel breed geïnteresseerd’’,
zegt haar zus.

Aukje had veel energie, zeg-
gen velen. Ze leefde alleen, maar
was nooit alleen. Ze had veel
sociale contacten. Ze vroeg altijd
uitgebreid hoe het met je ging:

,,Hoe gaat ’t met dij?’’, klonk het
dan. Ook collecteerde ze voor de
Nierstichting en Amnesty Inter-
national.

Haar brede maatschappelijke
belangstelling resulteerde in
diverse bestuursfuncties. Bij de
Rotary, de stichting Lucht Licht
Land, Erfguodfundaasje en de
Bildtse Aardappelweken.

Halverwege de jaren negentig
werd duidelijk dat Aukjes nieren
niet goed werkten. Na drie jaar
spoelen kreeg ze in 1999 een
nieuwe nier. ,,Een nieuw leven,
waar ze heel dankbaar voor
was’’, herinnert haar zus. ,,En
waar ze alles uit heeft gehaald.’’
Na die nieuwe nier, meer nog
dan daarvoor, was ze zuinig op
haar lichaam. Goed eten, veel
bewegen.

Aukje had iets ongecompli-
ceerds, zegt een vriendin. Nuch-
ter, zouden sommigen zeggen.
Makkelijk in de omgang, harte-
lijk en belangstellend. ,,Er zat
geen kwaad in.’’ Ze was in staat
om de lastigste discussies tot
een paar treffende zinnen terug
te brengen. ,,Niet te moeilijk
denken, dat kon ze goed.’’

Een geloof in hogere machten
had ze niet. Het land en de sei-
zoenen bepaalden het leven,
meende Aukje. Van ‘beste biten,
mooie wait, en sterke garst’ kon
ze enorm genieten.

Goed koken kon ze ook. Zon-
dag at ze altijd bij haar zus en
zwager; Aukje zorgde dan voor
het nagerecht. Toen ze half
februari onverwachts niet aan
de dis verscheen, vermoedden
haar tafelgenoten niet direct
onheil. ,,An’t kikes’’, zei ze een
dag eerder nog. Toen het een
dag later nog steeds stil bleef,
werd haar zus toch ongerust.
Dat bleek terecht.Dat bleek terecht.
TIM FIERANT
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