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Beetsterzwaag even De Stijl-dorp
Het is kunststro-
ming De Stijl die
dit jaar de klok
slaat in Drachten,
maar ook het om-
ringende gebied
geniet mee. Beet-
sterzwaag stond
dit weekeinde bol
van rode vlakken
en zwarte lijnen
tijdens het negen-
de Kunstweekend.

KIRSTEN VAN SANTEN

Terwijl de Tesla’s en Audi’s TT
door de Hoofdstraat in
Beetsterzwaag tuften, fla-
neerden gistermiddag ge-

armde echtparen – zij met een hoed-
je op en felgestifte lippen, hij in een
poloshirt, met de lamswollen trui
losjes over de schouders gedrapeerd
– langs de etalages. Daarin was dit
weekeinde niet alleen maar koop-
waar uitgestald: tussen de fietsen-
banden, de haarproducten en de jur-
ken stonden schilderijen, kerami-
sche werken, beelden en foto’s ten-
toongesteld. Het was weer
Kunstweekeinde in Beetsterzwaag,
voor het negende opeenvolgende
jaar al. Het thema van deze editie: De
Stijl, natuurlijk.

Het is dit jaar honderd jaar gele-
den dat kunststroming De Stijl ont-
stond. Het kan eigenlijk niemand
zijn ontgaan: wie zich in de buurt
van Drachten begeeft, ontkomt er
niet aan. Het wordt gevierd met fes-
tivals en exposities, scholen maken
nieuw werk in de geest van De Stijl
en er is zelfs een nieuwe De Stijl-mo-
delijn. De organisatie van het Kunst-
weekeinde Beetsterzwaag hoefde
dan ook niet lang na te denken waar
het zwaartepunt dit jaar zou liggen.
Na Jeroen Bosch in 2016 was het in
2017 de beurt aan Rietveld, Mondri-
aan en de gebroeders Van Doesburg
en alles wat daar uit voortvloeit.

Het dorp zoemde van de bedrij-
vigheid. Er waren jazzcombo’s, pop-
koren, enkele straattheateracts,
maar vooral: overal kleine exposi-
ties. Kunstenaars maakten nieuw
werk, geïnspireerd op De Stijl. De re-
sultaten van deze Stijlwedstrijd wa-
ren te zien in het statige Huize Lyn-
denstein van Revalidatie Friesland,
een van de partners van het Kunst-
weekeinde. Publiek kon stemmen
op de getoonde werken.

Eyecatcher was de bijzondere pro-
ductie van scholieren van scholen-
gemeenschap Ulbe van Houten in
Sint Annaparochie. De leerlingen
hadden ‘het klinische’ van De Stijl
doorbroken door het te combineren
met elementen uit het werk van de
Oostenrijkse hippie-architect en
–schilder Friedensreich Hundert-
wasser. Swingende huisjes, met or-
ganische vormen, in het kenmer-
kende rood-geel-blauw-zwart van
De Stijl. Een vrolijk geheel.

De Heerenveense kunstenares

Corrie Schrier, die in het pand van
De Rijks Adviesbureau mocht expo-
seren, is een vaste gast van het
Kunstweekeinde. Ze komt ieder jaar
met nieuw werk naar Beetserzwaag,
dit jaar onder meer met glaskunst
waarin iets van de sfeer van De Stijl
is te zien. Het kunstevenement bete-
kent voor haar niet alleen een direct
contact met haar publiek, maar ook
een prima omzet. In Beetsterzwaag
is het immers kijken, kijken, kijken
èn kopen. Op nogal wat werken
prijkt in de loop van de zondag een
rode sticker – het teken dat een werk
verkocht is. ,,Mensen hier hebben
verstand van zaken, ze kijken met
een professionele blik naar kunst’’,

meent Schrier. ,,Er stond een chirurg
naar een beeld dat ik had gemaakt te
kijken en die mompelde iets van
‘Wát een goede kaaklijn’. Hij kocht
het werk ook. Da’s toch leuk?’’

Natuurlijk was ook Kunsthuis Syb
open tijdens dit weekeinde. Van het
De Stijl-thema ontbrak hier ieder
spoor. Geen rechte lijn te bekennen,
geen hoeken of helder afgebakende
kleurvlakken, maar het organische
en bijzonder kwetsbare – want: tijde-
lijke – werk van de Vlaamse kunste-
nares Lotte Van den Audenaeren. Zij
raakte min of meer bij toeval in het
Kunstweekeinde verzeild. De huidi-
ge bewoner van Syb – de Canadese
kunstenares en artist in residence

Alison Yip – meldde haar dat er plek
over was. Dus kwam Van den Aude-
naeren naar Beetsterzwaag om er
aan haar zijden en katoenen doeken
te werken; doeken waarop ze het
verstrijken van de tijd vastlegt.

Ze bewerkt de stoffen met chemi-
caliën, laat ze drogen en legt ze ver-
volgens in de zon, met daarop voor-
werpen of letters uitgestald. Waar
zonnestralen het textiel raken,
wordt het blauw. De plekken onder
de voorwerpen blijven wit. ,,Het gaat
mij om de tijd, om het ogenblik en
wat er overblijft’’, vertelt de Vlaamse
aan een groepje belangstellenden.
,,Mijn werk gaat over de onmogelijk-
heid om de tijd vast te pakken, over

de kortstondigheid van alle dingen.’’
Of haar werk, en dat van Yip (die bij-
zondere muurschilderingen op de
muren van het Kunsthuis maakte),
past bij het De Stijl-thema, betwijfelt
de kunstenares. Imponerend is het
zeker. Kwetsbaar en oprecht. ,,We
zijn hier toch een beetje het eh,
zooitje ongeregeld.’’ Ze lacht. ,,Maar
iedereen is welkom.’’

Volgend jaar, als het Kunstweek-
einde het tienjarig jubileum viert,
zal het thema breder worden opge-
vat, beloven Japke Weij en Aline
Noordam van de organisatie. Europa
staat dan centraal. En wie weet keert
de Vlaamse Van den Audenaeren
dan ook terug naar Beetsterzwaag.

De Stijlkunst in Beetsterzwaag, met linksboven werk van Corrie Schrier, rechts De Stijl-Hundertwasserhuisjes van de school uit Sint Annaparochie. In het midden: een
straattheateract. Linksonder: 3d-kunst op straat en rechtsonder de Vlaamse kunstenares Lotte Van den Audenaeren in Kunsthuis Syb. FOTO’S JILMER POSTMA


