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Jo sille
sa’n bern
mar krijemar krije
Gerrit Keizer uit Oudebildt-
zijl stond rond de vorige
eeuwwisseling bekend als de
kleinste mens ter wereld. Si-
my Sevenster vroeg zich af
hoe het moet zijn geweest
om de moeder van Gerrit te
zijn. Ze schreef de tekst voor
de muzikale theatervoorstel-
ling Kaizerin fan Ouwesyl.

Sietse de Vries

Hoe hat
it libben fan
dy frou der
útsjoen?

H et was toneel- en ro-
manschrijver Jan van
der Mast die in 2012

met zijn roman De kleine keizer
Gerrit Keizer (1874-1946) terug-
bracht in het middelpunt van de
belangstelling. Het was de plek
waar Keizer tijdens zijn leven als
variétéartiest al menig uur had
doorgebracht.

Van der Mast was op het idee
voor de roman gekomen door het
fotoalbum van zijn vrouw Wilma
Keizer, met daarin foto’s van haar
oudoom Gerrit. Omdat Wilma niet
veel meer over hem wist te vertel-
len dan dat hij klein was, ging Van
der Mast op onderzoek uit. Heel
veel feiten wist hij niet boven wa-
ter te halen. Het gaf hem vrijheid
om geen biografie, maar een ro-
man over Gerrit Keizer te schrijven.

Hij voelde zich daarin gesterkt,
omdat hij wist dat Keizer zichzelf
tijdens zijn leven ook wel eens
enige dichterlijke vrijheid had
toegestaan over zijn biografie. Zo
vertelde hij in een interview met de
New York World ooit dat zijn vader
thuis op de boerderij bijzonder
trots op hem was. In werkelijkheid
was zijn vader een aantal jaren
daarvoor al overleden en was hij
niet boer geweest, maar had hij op
een tichelwurk (steenfabriek) onder
Oudebildtzijl gewerkt.

Simmy Sevenster uit Minnertsga
las De kleine keizer en dacht: ,,Dat is
allegear prachtich, mar jo sille sa’n
bern mar krije. Hoe geane jo dêr as
mem mei om? Hoe hat it libben fan
dy frou der útsjoen?’’

Terwijl ze zelf alvast begon te
fantaseren over hoe het leven fan
Jouky Keizer eruit gezien zou kun-
nen hebben, dook haar goede
vriendin Baukje Luinstra in de
archieven van het gemeentehuis in

Sint Annaparochie in. Dat onder-
zoek leverde een aantal opmerkelij-
ke feiten op.

Zo ontdekte Luinstra dat van de
zes andere kinderen die Jouky en
haar man samen kregen er nog
twee aan dwerggroei leden. Beide
jongens heetten Willem, de een
werd een jaar, de ander stierf op
driejarige leeftijd. Moeder Jouky en
haar man waren achterneef en
achternicht van elkaar, geheel
toevallig zal het hoge aantal kinde-
ren met dwerggroei niet zijn ge-
weest.

KERMISARTIESTKERMISARTIEST
Als Gerrit een jaar of drie is, gaat
Jouky op een dag met haar zoon
naar een arts in Leeuwarden. Die
onderzoekt hem en stelt als diag-
nose: achondroplasie. Een vorm
van dwerggroei waar niets aan valt
te doen. Zij en Gerrit moeten er-
mee leren leven.

Na het consult zit Jouky – zo gaat
het in Kaizerin fan Ouwesyl althans
– enige tijd op een bankje in het
Rengerspark te mijmeren. Het is
die week kermis in de stad. Ze
besluit, voordat ze de terugreis
naar Oudebildtzijl aanvaardt, nog
even de stad in te gaan. Op het
Zaailand ziet ze een jongetje lopen,
net zo klein als haar Gerrit. Hij
blijkt kermisartiest. Zijn impresario
toont zich meteen geïnteresseerd
in Gerrit.

Sevenster: ,,Dat moat in handige
prater west ha, hy rekke fuort in
gefoelige snaar by har. No wiene dy
Bilkerts ek neat wend fansels, dy
binne sa rjochtút as de bargesnút.’’

Tien jaar later, als Gerrit niet
meer leerplichtig is, zoeken Jouky
en haar zoon diezelfde impresario
weer op in Leeuwarden. Aan zelf-
vertrouwen ontbrak het hun niet,

moeder en zoon wisten wat ze
konden. Gerrit was op school een
goede leerling geweest, dansen en
zingen kon hij als de beste.

De jaren daarna trok Gerrit als
‘de kleinste mens’ ter wereld met
circus Barnum & Bailey door Euro-
pa. Ook trad hij een poos op in het
London Pavilion aan Piccadilly
Circus in de Engelse hoofdstad.
Daar deed hij, zo stond in een Lon-
dense krant te lezen, drie acts op
een avond. In een ervan zette ie-
mand een tas op het toneel, waar
hij uitsprong en – verkleed als
soldaat – een Frans liedje zong.
Verder deed hij een acrobatisch
nummer en trad hij op samen met
Chang Woo Gow, ‘de langste man
ter wereld’.ter wereld’.

AARDAPPELSAARDAPPELS
Al gauw werd Europa te klein voor
Gerrit Keizer en reisde hij met
Barnum & Bailey door Amerika.
Daar veranderde de toon van de
brieven die hij naar huis stuurde.
Hij beklaagde zich erover dat hij
zich van zijn werkgevers – bang als
ze waren dat hun attractie iets zou
overkomen – niet meer alleen op
straat mocht begeven.

Toen hij ook nog klaagde over de
kwaliteit van de aardappels die hij
voorgeschoteld kreeg, was voor
Jouky de maat vol. Ze besloot haar
jongen persoonlijk uit Amerika
terug te halen.

Voor een arme arbeiderswedu-
we, die zelden verder dan Leeuwar-
den was geweest, was dat een hele
onderneming. Het geld voor de reis
kreeg ze bij elkaar door haar wo-
ning te verhuren. Achter in de tuin
liet ze een hok bouwen, daarin
konden de vier kinderen zo lang
wonen. Haar dochter Teatske van
zestien kon mooi op haar jongere

broertjes en zusjes passen, Teatskes
vriend Henderikus Bos zou zijn
schoonmoeder naar Amerika ver-
gezellen.

Jouky en Henderikus vonden
Gerrit in New York. Alle pluim-
strijkerij van Gerrits manager kon
niet voorkomen dat moeder Jouky
na een verblijf van een aantal we-
ken samen met haar zoon en
schoonzoon terugkeerde naar
Friesland.

Daar blijkt al gauw dat een al-
leenstaande moeder een kwetsbaar
wezen is. Haar huis heeft ze ver-
huurd en dus betrekt Jouky het
hok, dat ze voor haar vertrek naar
Amerika in de achtertuin heeft
laten bouwen. De politie stelt vast
dat het onderkomen zonder ver-
gunning is gebouwd. De gemeente
geeft een aantal timmerlieden
opdracht het optrekje te slopen.

Het roept de razernij op van
Klaine Gerrit. Met een klein pistool,
dat hij in Amerika had gekocht, en
roepend dat ze niet ,,an myn mim
komme motte’’ jaagt hij de slopers
weg. Jouky krijgt in eerste instantie
toestemming het hok te laten
staan. Als de grond onder haar
voeten haar later toch te heet
wordt, verlaat ze Oudebildtzijl en
verhuist ze naar Loosduinen bij
Den Haag.

DOMME BILDTKERSDOMME BILDTKERS
Kaizerin fan Ouwesyl gaat volgens
Simy Sevenster over liefde, strijd,
tolerantie, kracht en kwetsbaar-
heid. Jouky Keizer heeft dat alle-
maal in zich. En dan wordt ze ook
nog eens geplaagd door een sterk
eergevoel. ,,Se bûcht net foar mins-
ken dy’t de baas oer har spylje
wolle.’’

De schrijfster heeft zichzelf, net
als Jan van der Mast, een aantal

vrijheden toegestaan in haar le-
vensschets. In de voorstelling ver-
telt Jouky dat een aantal ouder-
lingen – nadat haar man is over-
leden – haar opzoekt met bepaalde
bedoelingen. Het zijn diezelfde
mannen die later kwaad over haar
spreken.

Sevenster: ,,De minsken freegje
my dan: wa wiene dat? ‘Dat wit ik
net’, sis ik dan, ‘dat haw ik betocht’.
Mar dat gie oeral sa. Dat wêrom soe
dat op Aldesyl oars west ha?’’

Sevenster had tot voor kort
voornamelijk in haar moedertaal,
het Fries geschreven. Afgezien van
wat korte stukjes in de Bildtse Post
is Kaizerin fan Ouwesyl haar eerste
grote werk in het Bildts.

Ze zegt zich even gemakkelijk in
het Bildts te uiten als in het Fries.
Haar grootouders van moederskant
waren Bilkerts. ,,Pake en bep ka-
men twa kear wyks by ús oer de
flier, dy praten altyd Bildts. Dat ik
ha de taal fan jongsôf meikrigen.’’

Ze weet zich de plagerijtjes van
haar vader over het Bildts nog goed
te herinneren. ,,‘Dy Bilkerts binne
sa dom’, sei er dan, ‘dy melke bok-
ken’. Dan wie er slap fan it laitsjen
en ús mem wie poerlilk. In Bilkert
seit ‘bok’ tsjin in geit, in bok neame
se ‘bokkeraa’.’’

De Bilkerts vormen volgens
Sevenster, omdat ze met zo weini-
gen zijn, een grote familie. ,,Alle
Bilkerts binne fan: de kop derfoar.
Dat sjochst ek mei de taal en it
Bildts aigene. De Bilkerts komme
folle fûler foar harsels op as de
Friezen.’’

Bildts schrijven leerde Sevenster
op een cursus. Tijdens het schrijven
zegt ze de personages gewoon te
horen praten. Het mooie van het
Bildts is, vindt ze, dat het zo direct
is. ,,Yn it Frysk bin ik meastal koart
en dúdlik, mar dan giet it de mins-
ken wolris wat te bot, ropt it wjer-
aksel op. Dat silst mei it Bildts net
gau ha. It Bildts is gjin wurd Frânsk
by. Nim in útdrukking as: ‘Ut woei
soa hard, de nagels woeien mij fan
de klauwen’. Dat is gewoan Bildts,
yn it Frysk soe dat in soad minsken
rûch genôch wêze. Ik fyn dat prach-
tich.’’

Naast Simy Sevenster hebben
ook Baukje Luinstra en Jolanda
Miedema aan de totstandkoming
van Kaizerin fan Ouwesyl bijge-
dragen. De eerste schreef de lied-
teksten, de tweede de muziek.

Miedema speelt tevens de hoofd-
rol. Voordeel voor haar als hoofd-
rolspeelster is dat ze veel op Jouky
Keizer lijkt. Dat is niet geheel toe-
vallig. ,,Jouky Keizer wie de oer-
oerbeppe fan Jolanda Miedema.’’

Alle
Bilkerts binne
fan: de kop
derfoar

Mezyktheater Kaizerin fan Ou-
wesyl gaat morgenavond in
première in Het Graauwe Paard
in Oudebildtzijl. De volgende
voorstellingen zijn 5, 11 en 12
maart. Kaartverkoop bij Expert
in Sint Annaparochie, via:
simy.sevenster@gmail.com of
0518 471123.

Simy Sevenster (1944) was jaren-
lang boerin in Wier en schreef in die
hoedanigheid de rubriek Ut 'e foarein
in het Fries Landbouwblad. Een
aantal van die stukjes is later gebun-
deld in twee boeken. Verder schreef
ze korte verhalen – ze won drie keer
de Rely Jorritsmapriis – en een hele
rij toneelstukken. De meeste fan haar
stukken, waaronder De reade hoan-
ne op Lautastate, Wylde Rixt fan it
Oerd, De tongerdraak en De Like-
dielder, waren iepenloftspullen.
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Jouky Keizer en haar zoon Gerrit, ‘de
Kleine Keizer’.

Jolanda Miedema schreef de
muziek en speelt ook de hoofdrol
in Kaizerin fan Ouwesy.


