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Hait en het
witte hemd

Een eerbetoon, een dankjewel aan zijn vader en alle
andere vaders en moeders die door Alzheimer ,,ver-

dwijnen in zichzelf’’. Kunstschilder Hendrik Elings
sluit een rouwproces af met een expositie, een boek
en een documentaire over ‘hait’ en het witte hemd.

HANS WILLEMS

Een lieve vader, maar ook
een eigenwijze, die tot het
laatst zijn eigen weg uit-
stippelde, ook toen het ei-

genlijk niet meer kon. ‘Hait’, zegt
Hendrik Elings nog altijd als hij over
Rintje Elings (1928 - 2009) vertelt.
En dat doet hij veel en graag. Eigen-
lijk bij toeval stond hait vaak model
voor de kunstschilder uit Sint An-
naparochie. Dat begon toen hait
nog de sterke vaderrol vervulde,
maar ging door toen hij afhankelijk
werd van zorg en aandacht omdat
Alzheimer langzaam maar zeker
zijn geest vernevelde.

,,Ik ben in hem gekropen en hij in
mij’’, zegt Hendrik als hem ge-
vraagd wordt of hij op zijn vader
lijkt. ,,Dat ik hem ging schilderen
was omdat ik destijds mijn atelier
achter zijn huis had. Hij was altijd
dichtbij. Maar het was natuurlijk
ook weer geen toeval. Hait was vol-
ledig wars van ijdelheid en kon
daarom als geen ander gewoon
zichzelf zijn. En dat heb je maar wei-
nig bij modellen.’’

Vijftien jaar lang schilderde en
fotografeerde Elings zijn vader, ook
toen hait gestorven was en de vijf
kinderen hem voor het laatst zagen.
,,Voor mij was hij ook toen nog ge-
woon ‘hait’, al realiseer ik mij dat
anderen het misschien te intiem
vinden om hem te zien met open-
gevallen mond en een sterk verma-
gerd hoofd.’’

Door de schilderstijl die Elings
hanteert wordt de Alzheimer bijna
tastbaar. Indringende portretten
met een vaak kleurige waas ervoor,

waar de scherp aangezette ogen
doorheen kijken.

Rintje Elings was geen prater, niet
iemand die met zijn gevoelens te
koop liep, zegt zijn jongste zoon.
,,Hij was vooral een tevreden en
dankbaar mens, over wiens lippen
zelden een klacht kwam. Vanuit zijn
geboortedorp Berlikum was hij naar
Sint Anne gekomen om bedrijfslei-
der te worden op een proefstation
voor de fruitteelt. Toen dat ophield
is hij les gaan geven aan wat nu Van
Hall Larenstein is in Leeuwarden.’’

,,Hij was een leuke vader, gek op
zijn kinderen en met een natuurlijk
soort gezag. Dat ik voor de kunst
koos, was voor mijn ouders vreemd,
maar ze steunden me wel. ‘Als je
daar gelukkig van wordt’. Ze waren
wel bezorgd of ik ervan zou kunnen
leven. Dat was ook de reden waarom
hij graag poseerde. ‘Als ik je daarmee
kan helpen’, zei hij dan.’’

,,Dat verstilde heb ik van hem. Ik
kan hier gerust een uur op mijn stoel
in het atelier zitten en wat rondkij-
ken.’’ Het witte hemd dat zijn vader
dikwijls droeg, keert terug op bijna
alle schilderijen. ,,Mijn broers en
zussen herkenden dat helemaal
niet, maar voor mij staat dat hemd
model voor de stoerheid, de een-
voud en de onschuld van mijn va-
der. Toen hij ziek werd, werd het

slobberig, maar het bleef bij hem ho-
ren. Ik ben ook anderen gaan schil-
deren in dat hemd, om de verbin-
ding te leggen. En voor het boek en
de documentaire droegen Garmt,
Anne, Johanna, Lieneke en ik ook het
hemd.’’ Ook zijn eigen zoon, Bowe
Rint (7), genoemd naar hait, is erin
afgebeeld.

,,Soms schrik ik even op en denk
ik: ben ik nu de ziekte van mijn va-
der aan het uitventen? Maar dat is
het niet. Ik wil juist troost en herken-
ning bieden aan wie dit ook over-
komt. Vroeg of laat kunnen we alle-
maal die aftakeling beleven en komt
het erop aan wie we in wezen zijn. De
eindigheid, het verval, het hoort bij
het leven. Het mooie, het sterke van
hait blijft voor mij voorop staan. Dit
is mijn rouwproces.’’

‘Als ik je
daarmee kan
helpen, zei
hij dan’

Alzheimer
De Alzheimer sloop langzaam
naderbij. Hendrik herinnert het
zich goed. ,,Voor mij begon het
ermee dat hait de verkeerde afslag
nam. Moet je nagaan bij al die
lange, rechte wegen hier op het
Bildt. Dat je na zoveel jaar de
verkeerde kant op fietst. In januari
2007 ben ik met hem naar het
MCL geweest voor een test. Pijn-
lijk was dat. De man voor wie je
altijd respect had, kon eenvoudige
sommetjes niet oplossen. Wist niet
meer hoeveel kinderen hij had.’’
,,Het huis wilde hij niet uit, ook
niet als we erop aandrongen. We
hebben zo goed en kwaad als het
ging voor hem gezorgd, maar het
ging ons vreselijk aan het hart.
Kwam ik diep in de nacht na een
optreden langs het huis, zag ik
hem rondscharrelen. Uiteindelijk is
hij na een ziekenhuisopname toch
nog in De Batting in Harlingen
terechtgekomen. Daar is hij gestor-
ven.’’

Alzheimer

De kunst
elkaar te bereiken
• Expositie Hait.. portret van een
hemd van Hendrik Elings in de galerie
van De Lawei. Opening en presentatie
van het bijbehorende boek, zondag
11 december om 15 uur. De expositie
loopt tot en met 29 januari.
• Expositie Dementie, met werk van
Hendrik Elings, Baukje Venema,
Sabine Liedtke en Annemarie van
Buuren in gezondheidscentrum Sû-
nenz, Burgemeester Wuiteweg,
Drachten. Tot en met 29 januari.
• Documentaire Hait.. portret van
een hemd over het werk van Hendrik
Elings door documentairemakers Rob
Pieters en Petra van der Molen, 11
december om 15 uur in De Lawei,
toegang 7 euro, en donderdag 26
januari in Sûnenz, toegang 5 euro.
• Onvergetelijke dis, een avond met
muziek, poëzie, kunst, herinneringen
en lekker eten en drinken rond het
boek Hait.. portret van een hemd, op
woensdag 11 januari om 17.30 uur
in Sûnenz, kosten 25 euro.
• Thema-avond De kunst elkaar te
bereiken, met onder anderen Gerke
de Boer en Hendrik Elings over wat
kunst doet met mensen met dementie
en hun omgeving en een optreden van
Theater Veder, op zondag 22 januari
om 15 uur in Sûnenz, toegang 2,50
euro.

Informatie over alle activiteiten en
kaarten op www.sunenz.nl

Hendrik Elings in zijn atelier in Sint Annaparochie. Op de achtergrond een van de portretten die hij schilderde van zijn vader. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Drie van de ongeveer dertig schil-
derijen die Hendrik Elings maakte
van hait. Een flink deel werd ge-
schilderd na diens dood aan de
hand van foto’s en herinneringen.
Van links naar rechts: hait in 2002
en postume schilderijen uit respec-
tievelijk 2014 en 2016.


