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De ziel van het Bildt in tekst en muziek
Hendrik Elings
schildert, Hein
Jaap Hilarides
dicht erbij, en hij
zingt zijn liedjes.
Van dit simpele
gegeven maken
beide Bilkerts in
de Koornbeurs in
Franeker een ech-
te multimedia-
performance.

ROB LEEMHUIS

Je weet hoe het gaat, zegt
Hendik Elings in zijn atelier,
een oude boerderij langs de
Oude Bildtdijk, waar hij de

lage Bildtse luchten op doek
schildert, maar dan kleuriger, mys-
terieuzer. Twee jaar geleden bracht
hij met Hein Jaap Hilarides het boek
Stimd slik uit - Gestemd slik - met mi-
nimalistische portretten van het
Wad, de polder, de kwelders. Met bij-
behorende gedichten van Hilarides,
al even landschappelijk.

Je weet hoe het gaat: twee weken
ligt het boek vol in de aandacht, en
dan wordt het weer verdrongen
door nieuwe boeken, nieuwe evene-
menten, nieuwe happenings. Maar
Stimd slik liet Elings en Hilarides niet
los; ze gingen ermee op pad. In klei-
ne restaurants kon je Elings zien
schilderen terwijl Hilarides erbij
voordroeg en musiceerde. ,,’t Waar
klainskalig’’ , zegt Elings. ,,’t Waar ‘n
soort fan amuse tussen de gerechten
deur. Wy hewwe in De Waard van
Ternaard staan, Stania State. Dan
fertelde ik wat over de skilderkûnst
en gong dêrna skilderen.’’

Nu brengen ze hun voorstelling
naar de Koornbeurs in Franeker,
waar ze meteen de grote zaal ge-
boeid moeten houden. Geen pro-
bleem, zegt Hilarides. ,,D’r komt ’n
heel groat skerm te hangen, fan 6 bij
9 meter. Henk Bleeker, de fotograaf,
fersorgt ’n soort fan livestream. Met
aigen foto’s, maar hij gaat ok met de

kamera in ’e hând beelden maken
fan Hendrik, die’t skildert. Je sien ’t
kûnstwerk onstaan. ’t Wort fizueel
heel antrekkelik.’’

Voeg daarbij de gedichten en mu-
ziek van Hilarides, en de begeleiding
van het tienkoppige koor Tsien
Triennen en je kunt wel van een
multimedia-performance spreken.
Op het Bildt, en ook over het Bildt,
het kleine landje achter de dijk, inge-
klemd tussen Friesland en het Wad.
,,’t Ferhaal fan de foorstelling is ’n
rais deur ’t Bildt, maar ok ’n rais deur
ôns ferbeelding. Deur de menier
wêrop wy na ’t Bildt kike. Want at je
Hendriks skilderijen sien, dinke je:
dy kleuren bestaan helendal niet.
Maar meskien lere je se hierna wel
sien.’’

De ziel van het Bildt speelt dan wel
de hoofdrol, zowel Hilarides als
Elings stopt ook zichzelf in de voor-

stelling. ,,Wy hewwe wel ’n ferhaal te
fertellen. ’t Ferhaal fan je hart na je
kwast bringe, direkter kin ’t niet.
Hoe klainer je ’t make, hoe uniferse-
ler ’t wort’’, zegt Elings. Hilarides
maakt de vergelijking met een wan-
deling over de zeedijk, met de hond.
,,Dat is heel lândskappelik.’’ Maar je
neemt ook je gedachten mee, je zor-
gen, of je plezier.

Elings en Hilarides weten onder-
tussen donders goed wat ze willen
laten horen en zien. Maar ze zijn nu
ook afhankelijk van anderen, dus
zullen ze ook wat controle moeten
loslaten. ,,’t Is ’n heel arige soek-
tocht’’, zegt Hilarides.

Want al zijn noch het schilder-
werk noch gedichten of muziek ge-
improviseerd, de voorstelling staat
niet vast. Hilarides: ,,Wy doen ’t dos
altyd weer âns. Dat jazzelemint mot
d’r wel in blive.’’

‘Hoe klainer je
’t make, hoe
uniferseler
’t wort’

Het verhaal dat ze vertellen is mis-
schien Bildts, en in hun eigen taal
verteld, maar in de rest van Fries-
land landt het even goed. En ook in
Groningen, waar Elings en Hilarides
ook vaker optreden: daar liggen er
ook aardappelvelden achter de dijk.
Daar zijn ook grote boeren en rijen
kleine arbeidershuisjes. Maar toch
houdt het Bildt iets eigens, met zijn
eigen taal die iedereen blijkbaar heel
knuffelbaar vindt. ,,Ik ferbaas my

der over’’, zegt Elings. ,,Je kinne altyd
rekene op simpathy. Lesten in Hide-
loopen most ik drekt Bildts prate.
Dat ‘maisy’ en ‘klain’, dat fynt elken-
een leuk.’’

Toch is de taal bedreigd en dat
wordt niet minder nu het Bildt als
bestuurlijke eenheid gaat verdwij-
nen. ,,Straks staat d’r hier gyn ge-
meentehuus meer en fertrekke alle
ambenaren. De burgemeester komt
hier ok niet meer te weunen.’’ Eigen-
lijk spelen de twee met Stimd slik
vrijdag in het hol van de leeuw, in de
nieuwe hoofdplaats Franeker. ,,Dan
binne wy alfast ’n foorútskoven
post’’, grapt Hilarides. ,,Wy komme
fast kertiermaken.’’

Stimd slik, met Hendrik Elings en
Hein Jaap Hilarides: vrijdag 22 april in
de Koornbeurs in Franeker. Aanvang:
20:15 u.

Hein Jaap Hilarides en Hendrik Elings voor een schilderij van Elings. Als ‘Bildtse kwartiermakers’ brengen ze in Franeker de voorstelling Stimd slik.
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