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‘Se motte my eerder ôfremme’
Voor de Bildtse
Kultuurpriis
kwam ze niet in
aanmerking, vond
ze zelf. En dus
heeft de gemeen-
te het Bildt iets
anders bedacht:
Geertje Wijmen-
ga-van Dijk krijgt
een eenmalige
oeuvreprijs.

SIETSE DE VRIES

Niet dat Geertje Wijmenga
(83) uit Sint Annaparo-
chie iets tegen prijzen
heeft, het punt is alleen

dat de Bildtse Kultuurpriis te boek
staat als een stimuleringsprijs. Toen
ze zelf een aantal jaren geleden uit
de nominatiecommissie van de
Bildtse Kultuurpriis stapte en een
van de achterblijvers aankondigde
dat zij de volgende keer aan de beurt
was, zei ze: ,,Ik bin soa oud, ik hoef
niet meer stimuleerd te worren. Se
motte my eerder ôfremme.’’

Geertje Wijmenga krijgt de prijs
omdat ze zich al jaren – meestal op
de achtergrond, maar ook als schrijf-
ster – inzet voor de Bildtse taal. Ze
zat in allerlei besturen, maar ze ver-
taalde ook elf toneelstukken in het
Bildts en ze schrijft columns in on-
der andere de Bildtse Post.

Dat het Bildts praten en schrijven
haar zo gemakkelijk afgaat, is min-
der vanzelfsprekend dan het lijkt.
Haar moedertaal is niet het Bildts,
maar het Fries. Toen ze als meisje
van elf van Holwerd naar de Ouwe
Dyk verhuisde, bleven haar heit en
mem thuis Fries praten. Omdat de
kinderen in de nieuwe omgeving
uitsluitend Bildts spraken, kreeg ze
die taal erbij. Ze hoefde er niks voor
te doen, het ging vanzelf.

Vader werkte als arbeider en later
als bedrijfsleider bij Wassenaar, een
grote boer. Toen Geertje als meisje
van dertien na zeven klassen de la-
gere school verliet, kwam ze bij va-

der op het land te werken. De ulo,
zelfs de huishoudschool zat er voor
haar niet in. ,,Ons hait had niks met
leren. ‘Der kînst later niks met’,
saai-y.’’

In het voorjaar moest ze poters
zetten – ,,nou maitiids waar ’t soms
koud en je satten stil op ’e poatmesi-
ne, de hagelstenen flogen je soms
om ’e oren’’ – ’s winters had ze vaak
een dienst. Wat ze liever deed werd
haar niet gevraagd, vader was be-
drijfsleider en kon haar goed gebrui-
ken. Of ze op het land misschien
meer verdiende dan in de huishou-
ding weet ze zeventig jaar later nog
steeds niet: de verdienste ging recht-
streeks naar heit.

Dat ze nu nog altijd gemakkelijker
Bildts dan Fries praat, komt vooral
door haar eerste man, Taeke Krap.
Met hem en met hun vijf kinderen
sprak ze Bildts. En hoewel de mees-
ten van haar twaalf kleinkinderen
en veertien achterkleinkinderen la-
ter het Bildts voor het Fries inruil-
den, bedient ze zich in kaartjes en
mailtjes aan haar nageslacht meest-
al nog altijd van het Bildts. Voor haar
achterkleinkinderen in Duitsland
maakt ze een uitzondering. ,,Bij hun
motte je niet meer met ’t Bildts an-
komme. Dan wort ’t pesten.''

In 1965 kwam ze in het bestuur
van het Groene Kruis in Sint Anna-
parochie. Het was het begin van een

hele reeks bestuurslidmaatschap-
pen, waaronder dat van Ons Huis, de
ANBO en de Plattelandsvrouwen.
Ook zat ze drie perioden in de ge-
meenteraad voor de VVD.

In veel besturen werd ze belast
met het secretariaat en daarmee be-
hoorde het maken van de notulen
tot haar taken. Eerst deed ze dat in
het Nederlands, nadat ze bij de sa-
menstelling van het Bildts Woor-
denboek betrokken raakte en twee
cursussen volgde bij Sytze Buwalda,
notuleerde ze geregeld in het Bildts.

,,Dat skriven hew ik fan ôns mim.
Dy skreef ferhalen in ’t Fries foor
krantsys, al hew ik gyn idee foor wel-
ke.’’

Zelf begon Geertje Wijmenga op
een gegeven moment stukjes voor
de Bildtse Post te schrijven. Hoofdre-
dacteur Gerryt Dirks de Jong was te-
vens columnist van die krant, maar
als hij eens geen tijd had, plaatste hij
zo nu en dan een stukje van Geertje
Wijmenga. Alleen wist niemand dat.
,,Hij lâs ’t altyd even deur, ferander-
de hier en dêr wel ’s wat en dan
plaatste hij ’t onder syn aigen
naam.’’

Na het overlijden van Gerryt de
Jong in 2000 plaatste de redactie een
oproep voor columnisten in het
Bildts. Geertje Wijmenga was een
van de mensen die zich aanmeld-
den. ,,Dirk, die’t de krant fan syn hait
overnommen had, sil wel docht
hewwe: wat mot ik met dat ouwe
mîns? Doe’t ik him fertelde dat ik al
feul langer kollums skreef en dat al-
tyd sonder myn aigen naam deen
had, sâg-y my freemd an. Doe’t hij la-
ter myn stikkys lezen had, herkende
hij de stijl wel, saai-y.’’

De tijd, zoals in haar jeugd, dat alle
kinderen in de buurt Bildts spraken,
ligt ver achter haar. De toekomst-
kansen voor het Bildts hangen vol-
gens haar niet af van het bestaan van
een eigen gemeente. Dat het Bildt
opgaat in Waadhoeke vormt op zich
geen extra bedreiging, vindt ze.

,,At wy ’t Bildts praten blive, blyft
de taal gewoan. Maar ik hoor wel dat
feul ouweloi Nederlâns tun hur ki-
nes prate, omdat se bang binne dat
die âns ’n achterstand oplope. Dat
fâlt wel wat met, kines binne och soa
fleksibel.’’

,,Over ’t Nederlâns hoeve wy niet
in te sitten, dat lere se wel op skoal.
Maar ik sil andere mînsen niet fer-
telle wat se thús prate motte. Se mot-
te ’t út frije wil doen.’’

DeBildtseKultuurpriis van2017gaat
naar de Stichting Bildtse Belangen.
De uitreiking, tegelijk met de eenmali-
ge oeuvreprijs aan Geertje Wijmenga-
van Dijk, is zaterdag om 17.50 uur tij-
dens het feest ’t Bildt leeft in sport-
hal De Bildtse Slag in Sint Annapa-
rochie.

‘At wy ’t Bildts
praten blive,
blyft de taal
gewoan’

Geertje Wijmenga-van Dijk: ,,Ik sil andere mînsen niet fertelle wat se thús prate motte.’’ FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


