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Nieuwe gezichten op
kunstroute Slikwerk
GITTE BRUGMAN

OUDEBILDTZIJL Twee keer per jaar
stellen kunstenaars hun ateliers in
het Bildt (en een stukje daarbuiten)
open voor het publiek tijdens de
Slikwerkroute. Tot en met zaterdag
is het weer zover.

De kunstroute Slikwerk is een jaar-
lijks terugkerend fenomeen, maar
toch steeds weer anders. In de zomer
is het aantal deelnemers meestal
groter dan in de winterse editie. Wie
er meedoen, varieert bovendien. Dit
jaar doken bijvoorbeeld Harry We-
ver in Sexbierum en Toos Pander in
Pietersbierum op.

De twee waren aangesloten bij
kunstenaarsvereniging Facit uit Fra-
neker, maar die is opgeheven we-
gens gebrek aan bestuursleden. We-
ver was op het laatst zowel penning-
meester, secretaris als (deels) voor-
zitter. Sinds een aantal jaren woont
hij in Sexbierum, waar hij en zijn
vrouw drie pandjes hebben opge-
knapt tot één woning. De sfeer in
huis is als in het werk van Wever: dat
oogt als minstens een eeuw oud.

,,Als het niet oud is, dan laat ik het
oud lijken’’, aldus Wever. In zijn ate-
lier in de tuin staat een groot deel

van zijn verzameling tweedehands
spullen. Dat hij zich in de loop van
zijn leven heeft bekwaamd in teke-
nen, schilderen en aquarelleren,
komt hem van pas. Hij benut die
technieken om alle onderdelen in
dezelfde stijl te transformeren.

Eveneens oud-Facitlid is Toos
Pander, die even verderop in Pie-
tersbierum woont en werkt. Zij
stamt uit een schildersfamilie en
hanteert ook verschillende technie-
ken, zoals pasteltekenen en schilde-
ren in olieverf. ,,Ik schilder eigenlijk
nooit van foto’s, altijd gewoon wat
ik zie.’’ Op haar aanrecht staan gla-
zen, een kan en flessen frisdrank.
,,Kijk, dat zou al een mooi onder-
werp zijn’’, wijst ze. Verder hangen
er in haar atelier modelstudies en
landschappen. ,,Ik vind het allemaal
leuk om te doen.’’

De twee deden afgelopen zomer
voor het eerst mee aan de Slikwerk-

route. Net als David van Kampen
aan de Nieuwe Bildtdijk. ,,We heb-
ben een tijd op een schip gewoond’’,
legt hij uit. Ook hij en zijn vrouw wa-
ren de afgelopen jaren druk met ver-
bouwen. ,,Dit was een heel slecht
huis.’’

Maar nu is het klaar en kan hij pu-
bliek ontvangen. In de genoeglijk
warme werkkamer liggen de hon-
den voor de kachel en hangen zijn
reliëfwerken aan de wanden. Land-
schappen die weliswaar aan de
muur hangen, maar die op je afko-
men. Met overhangende wolkpartij-
en, hekjes die kunnen bewegen of
wegen die buiten het kader lopen. In
karton, hout of lood.

(Stenen) beelden – tot monumen-
taal formaat – maakte hij vroeger
ook. Ze staan onder meer in het ge-
meentehuis in Stiens en in Harke-
ma. Een bezoeker herkende er enke-
le van in het plakboek dat op tafel
ligt. ,,Hee, ik ben hier bij een bekend
iemand!’’, zei hij. Van Kampen ver-
telt het met een knipoog: ,,Toen
voelde ik mij weer iemand.’’

Oude Bildtzijl - Aerden Plaats: Ds.
Schuilingstraat 4-6 (en diverse loca-
ties), vr, za en zo 13-17 u, t/m 30 dec,
www.slikwerk.nl

‘Als het niet oud
is, dan laat ik
het oud lijken’

David van Kampen exposeert zijn reliëfwerken in zijn opgeknapte huis aan de Nieuwe Bildtdijk. FOTO LC


