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‘Klaine Gerryt’ Keizer: de man die
eigenlijk geen sokkel nodig had

‘Gyn steun,
gyn subsidys,
gyn pgb’s. Hij
rêde sich’

WIEBEREN ELVERDINK

OUDEBILDTZIJL Gerrit Keizer, won-
der der natuur, is terug in Oude-
bildtzijl. Zijn geboortedorp liep
zondag massaal uit voor de onthul-
ling van een bronzen beeld.

Ademloos kon Jolanda Miedema
luisteren, als haar moeder vertelde
over oudoom Gerrit. ‘Klaine Gerryt’,
kind van Ouwesyl, internationaal
groot geworden, juist omdat hij zo
klein was.

De man die vanwege zijn geringe
lengte – hij mat door een groeistoor-
nis hooguit 94 centimeter – een at-
tractie was en het als (circus)artiest
tot Amerika schopte.

Komt dat zien, mensen en aan-
schouw de kleinste man ter wereld!

Miedema verslond de anekdotes
over haar verre voorvader, over hoe
creatief, muzikaal, ondernemend en
leergierig hij was en ondanks zijn af-
wijkende voorkomen, of misschien
juist daardoor ,,’n folwaardig lid fan
de samenleving’’ was.

,,Gyn steun, werkgeverssubsidys,

pgb’s. Hij rêde sich.’’
Niet het type, kortom, dat een

zuilvoet nodig had om zichtbaar te
zijn. Om mee te tellen.

Die sokkel heeft de in 1946 overle-
den zonderling nu toch, maar om
een andere reden. Miedema sprak
en zong gisteren bij de onthulling
van een bronzen beeld van Gerrit
Keizer, in het hart van Oudebildtzijl,
dat als eerbetoon voor de markante
dorpsgenoot dient.

Kunstenaar Hans Jouta uit Fer-
wert vervaardigde het, in een for-
maat dat ogenschijnlijk veel te klein
is, maar de precieze omvang van de
‘Klaine Keizer’ getrouw weergeeft.
Naast de weergegeven dorpsfiguur
staat, ook in brons, een koffer.

Niet alleen symboliseert die Kei-
zers reislust. Het relatief fors beme-

ten valies toont ook aan hoe klein de
man - afgebeeld in driekwart jas, met
kenmerkende hoed en de wandel-
stok waarmee hij zich soms de pes-
tende dorpskinderen van het lijf
hield - in werkelijkheid was.

Het standbeeld kon er komen
dankzij het opgaan van gemeente
het Bildt in fusieproduct Waadhoe-
ke. Elk dorp kreeg bij wijze van af-
scheidsgeschenk 10.000 euro voor
een kunstwerk. In Oudebildtzijl
hoefden ze niet lang na te denken
over de bestemming. Natuurlijk
moest de ‘Klaine Keizer’ terug.

Tot grote trots van nazaat Jolanda
Miedema. Zij kroop eerder in de
huid van Gerrit Keizers moeder, in
de muzikale theatervoorstelling
Kaizerin fan Ouwesyl.

In de rol leerde ze dat ,,Gerryt en
syn mem ’n inspirasybron en ’n
open rút met feer útsicht foor my
waren en nag steeds binne’’, sprak ze
voordat het beeld werd ontbloot.
,,Dy mînsen dy’t de onmooglikhe-
den trotseerden en dy’t seker niet
bang foor ’t leven waren.’’
Bekijk op www.lc.nl/video

Nazaten Fokje Miedema-Keizer (met geel doek) en Jan Rodenhuis onthullen het beeld van Gerrit Keizer. Meer links, met
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