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HUIS VAN DE

KUNST
naar het Noor-

TEKST ANNIEK BOSWIJK

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Nee, haar woonka-

mer voldoet niet aan

het clichébeeld van een

kunstenaarsinterieur, meldt

Bianca de Gier als we binnen-

stappen. Niet druk of rommelig,

maar juist ruimtelijk en rustig. Weinig

‘frutsels’, veel natuurlijke kleuren. En maar

één eigen schilderij aan de muur. De rest van

haar werk blijft in het atelier, onderin de dijkwoning

aan de Nieuwebildtdijk in Oude Bildtdijk. Wonen doen

ze boven, aan de straatkant. Aan beide kanten is het

uitzicht eindeloos.
,,Ooit, op een kamertje in Den Haag, sliep ik wél tussen

al mijn werk en mijn materialen. Dat had wel wat, en

het werkt ook inspirerend. Maar aan de andere kant: de

rust om me heen is heel lekker. Ik ben al zo druk in mijn

hoofd, van allerlei rommeltjes in huis word ik maar

onrustig. Ik ben heel blij met hoe we het nu hebben.’’

De rust er is niet alleen in, maar ook om het huis. Ver

buiten stad of dorp. Is dat niet té rustig voor iemand die

opgroeide in de Randstad? ,,Als je me vroeger had

gezegd dat ik hier terecht zou komen had ik gezegd:

‘Nee, je bent gek!’ Maar ik bleek toch een natuur-

mens.’’
Ze zochten Friesland op om andere redenen. ,,Ik wilde

graag mijn geld verdienen met mijn eigen beroep, kun-

stenaar. In de stad had ik me nooit zo’n groot atelier

kunnen veroorloven.’’ Haar ouders vertrokken al eerder

woont een

naar het Noor-
den. ,,Zij verhuis-
den naar Buitenpost.

Zo maakten mijn man

Ronald en ik kennis met

Friesland. We hebben eens twee

weken in hun huis gezeten en zijn

toen gaan rondtoeren door de provincie.

Gewoon kijken welke omgeving ons het

meeste aansprak.’’
Het gevoel was meteen goed in Sint Annaparochie,

een dorp in de buurt van waar ze nu wonen. ,,Daar was

nog wat meer levendigheid.’’ Vijf jaar woonden ze er, en

toen waren toe aan een nog rustiger en ruimer plekje.

Dat vonden ze aan de dijk. ,,Je moet er wel tegen kun-

nen, de stilte hier, maar ik vind het heerlijk. ’s Avonds

gordijnen dicht, kaarsjes en houtkachel aan. Perfect.’’

Het heeft er misschien ook wel mee te maken dat haar

eigen werk veel over de actualiteit en over mensen

gaat. ,,Ik haal beelden van internet en geef daar een

eigen draai aan. Ik wil de toeschouwer er op een andere

manier naar laten kijken. Zo komt de wereld hier toch

binnen. Misschien is mijn werk er juist bij gebaat dat ik

hier in alle rust zit, in plaats van tussen de mensen.

Eenzaam is het stel overigens allerminst, er komen in

het atelier vaak genoeg mensen over de vloer. ,,Ik geef

hier regelmatig cursussen. Ook daarom is dit de ideale

plek: een betere werkruimte kan ik me niet wensen.’’

Meer informatie: www.biancadegier.nl
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