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Herinneringen aan ’t slik

GITTE BRUGMAN

Herinneringen aan ’t slik
Ze delen herinneringen aan het Bildt, waar ze beiden zijn geboren en getogen. Een goede reden om
samen een boek te maken, vonden Hendrik Elings en Hein Jaap Hilarides.

De twee mannen, zwagers,
liepen al langer rond met
het idee om samen een
boek te maken. ,,’n Mooi

kykboek’’, aldus Hendrik Elings.
,,Eerst spatte ’t alle kanten op, maar
úteandlik hewwe wij ôns konsin-
treerd op dut klaine stikky lând.’’
Het Bildt, het wad.

Ieder voor zich maakte een selec-
tie uit zijn eigen werk. Elings koos
schilderijen van het wad, het Bildt,
slik en zeedijk. ,,Ik bin hier ’n paar
jaar leden weer kommen te weunen
en wou myn herinneringen ‘toetse’.
Stimme, soa at je dat met ’n instrú-
mint doen.’’

Vroeger ging hij vaak met zijn ou-
ders naar de zeedijk, even wandelen.
,,Die binne nou baide overleden.’’ Hij
zocht als een schilder naar herinne-
ringen in het landschap.

Ook Hilarides maakte een selectie
uit zijn gedichten. ,,’t Is ’n proses,
der’t ik met doende bin: ’t stimmen
fan ’t slik. Hoe geef ik form an ’t
landskap.’’ De titel van het boek is
ook de titel van een van zijn gedich-
ten: Stimd slik. ,,Meskien dat ik ’t
mooi maak, maar ’t is niet fals.’’

Wat sêge dut lând en deuze taal
over mij? / Woorden losse op in see-
mist.

Ook Hilarides kwam ruim een jaar
geleden vanuit Amsterdam weer op
het Bildt wonen. ,,Nou en dan fyts ik

even na de seedyk. Maar ailik gaat ’t
altyd deur, onderwees in de auto, at
ik naar Amsterdam rais...’’

Journalist Bonne Stienstra schreef
al eens een column over de twee.
,,Elk heeft zijn eigen het Bildt en dan
nog is het nooit hetzelfde’’, zei die.
Hij noemde hen uitgeverij Louise
van Eddy van der Noord en die
bracht hen in contact met vormge-
ver Monique Vogelsang. Elings: ,,Dat
klikte goed.’’

In het boek Stimd slik is haar hand
duidelijk aanwezig. Ze speelt met ge-
kleurde teksten, en wisselt gedich-
ten, foto’s van Henk Bleeker en schil-
derijen af met gekleurde pagina’s die
verwijzen naar de tinten van Elings’
schilderijen. Ze heeft citaten uit ge-

dichten gebruikt om daarmee te spe-
len, ook weer in kleur en in letterty-
pe.

Zelfs in vorm. Want de woorden
van het gedicht Lichtgat vormen let-
terlijk een gat. De strofen van Frou-
buurstermoln staan als wieken ge-
groepeerd op de brede pagina’s. Hi-
larides vindt het mooi zijn gedich-
ten zo terug te zien. ,,Se het Hazejage
befoorbeeld útrekt over twee pagi-
na’s. Dêrmet krijt ’t landskap na-
druk, ’t wort fersterkt.’’

De gedichten zijn zowel in het
Bildts als in het Nederlands opgeno-
men. Zo zal Hilarides ze ook voor-
dragen tijdens de promotietour die
hij samen met Elings gaat doen. ,,Wij
hewwe ’n programmaatsy bedocht

foor restaurants, ’n soort kulturele
poëzy-amuse.’’ De zwagers maken
samen muziek, Elings vertelt iets
over zijn werk en Hilarides draagt
voor. ,,De eerste fier restaurants
staan al fast.’’ Ze beginnen - natuur-
lijk - in de Froubuurstermoln, op 29
juni. Daarna volgen ’t Heerenloge-
ment in Harlingen, Jonker Sikke in
Jellum en Stania State in Oentsjerk.

Maar eerst presenteren ze hun
boek. Vandaag, in het atelier van
Elings aan de Oudebildtdijk 202 in
Sint Annaparochie.
Stimd slik is te zien aan de Oude-
bildtdijk 202 in Sint Annaparochie,
en is geopend t/m 9 juni, za/zo en 9
juni 13-17 uur, www.hendrikelings-
.nl, www.heinjaaphilarides.nl

Achter de seedyk van Hendrik Elings.


