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‘Iwig ine’ voor
dichter en meester

IN MEMORIAM

E lke verjaardag kreeg Filip
Dijkstra een kaart van zijn
vader. Steevast stond er

een gedicht op. In het Bildts.
Kale taal. Raak tot in de essentie.

Onlangs vond Filip zijn laatste
kaart. ,,Met jim feerd’re ferjari-
gen gyn gedicht meer...’’, had
zijn vader geschreven. Dit was
de laatste: Over en út. Hij
schreef: ,,’k waai in’e rook rich-
ting ’t is weest. ’k bin aansens
maar meer ’n bitsy as. ’n andin-
ken an die’k wezend waar. ’n
beeld dat stoar’gan ferblaike sil,
waziger wort, skemerig slyt... De
tiid tikt deur, doch ik hew hier
iwig ine.’’ Arjen Dijkstra legde in
een voetnoot nog wel even uit
wat ‘ine’ is. Buitenspel staan. ,,’t
Blyft ’n skoalmeester’’, zegt Filip
daar glimlachend over.

Arjen Dijkstra was inderdaad
schoolmeester. De Bilkert was
bekend op zijn geboortegrond
als Meester Dykstra. Hij werd in
1931 in Sint Annaparochie gebo-
ren. Zoon van Flip – een arbeider
die in het slik werkte bij Swarte
Haan – en Jannigje, een vlijtige
huisvrouw met werkhuizen.

Arjen ging in zijn geboorte-
dorp op de lagere school en later
naar de mulo. Een slimme knaap
die prima naar de kweekschool
kon, vonden zijn ouders. Dat
deed hij in ‘Luwt’ om met zijn
diploma op zak terug te keren
naar ’t Bildt, waar hij van 1952
tot 1960 aan diverse scholen
stond. In 1957 trouwde hij met
Tjerkje de Jager. Drie jaar later
haalde hij zijn akte Duits. Uitein-
delijk belandde hij als leraar op
de mulo waar hij zelf leerling
was geweest: openbare mavo De
Foorakker in Sint Anne.

Meester Dijkstra was ook
dichter Dijkstra. Onder pseudo-
niemen als Aryn , Nihil en Ydra
publiceerde hij Bildste poëzie.
Schuilnamen die hij gebruikte,
omdat hij twijfelde aan zijn
kunnen. Dijkstra was beschei-
den. Een man van de zijlijn die
niet te koop liep met zijn talent.

Zijn dichtkunst viel voor het
eerst op toen hij meedeed aan
een poëziewedstrijd die hij
prompt won. Vervolgens bracht
hij bundels uit vol gedichten in
zijn memmetaal ’t Bildts. Zijn
bekendste werk werd Om soa
maar te sêgen. In 2003 won hij
de Bildste Cultuurprijs, iets dat
hem met trots vervulde.

Dijkstra laat ons met een
enkel woord en een bepaald
ritme voelen dat het leven niet
zomaar aan ons voorbij mag
gaan, schreef zijn collega Koop
Jansen bij zijn afscheid als leraar
in 1988. ,,Hij kon wel fertelle,
maar waar gyn prater’’, voegt
zijn enige kind Filip daar nu aan
toe. Schrijven was zijn uitlaat-
klep. Dijkstra had dichte gedach-
ten, de titel van een van zijn
bundels.

Het Bildt droeg hij in zijn hart,
maar hij waakte voor het wee-
moedig vasthouden en bescher-
men van de taal. Denk erom dat
het Bildts geen museumtaal
wordt, waarschuwde hij. Taal
verandert, stel je daar niet tegen
teweer maar ga mee. Alleen dan
kan het overleven, was zijn
parool.

Vorig jaar werd hij ziek en
verhuisde hij na het ziekenhuis
naar het Van Harenshuis in Sint
Anne. Oud-collega en vriend
Gerrit Lettinga zocht hem meer-
malen op. Samen rookten ze een
sigaretje buiten. De mannen
koesterden de tijd samen op
school. Dijkstra was een geziene
leraar. Scholieren voelden zich
vertrouwd bij hem. Strafwerk of
iemand eruit sturen heeft de
Bilkert nooit gedaan. Dat was
zijn stijl niet. ,,Hij sprak de grap-
jassen na afloop aan en klaar
was het.’’ Tot op het laatst was
hij een geziene gast in het Bildst
Documentatiecentrum, zegt Jan
Faber, die de betekenis van
Dijkstra voor het Bildts roemt.
,,Je worre weleer’’, had hij vlak
voor zijn dood op 11 april nog
tegen hem gezegd. Maar op het
Bildt wordt Arjen Dijkstra niet
zomaar vergeten. Zijn rake, kale
taal blijft, ook al staat de dicht-
meester zelf eeuwig buitenspel.
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