De reis om ’e noard
fan Wilco Berga
en Tjitske Boersma
Elske Schotanus

Fan 10 july oant 3 septimber 2018 eksposearje de keunstners
Tjitske Boersma en Wilco Berga – ek skriuwer – wurk dat fuortkomt
út harren gearwurkingsprojekt ‘Reis om de Noord – in Taal en
Teken’ yn museum Het Hannemahuis en Atelier BB aansee, beide
yn Harns. de Moanne praat mei de beide reisgenoaten yn Tjitske
Boersma har atelier yn Nij Beets.
Je hebt noordelijke namen voor het hele leven
Je hebt één kim die onbereikbaar om je heen ligt
Drassig veld kijkt jou met open ogen aan
Wind valt aan met het vizier wijd open
Reizend onder noordelijke sterrenhemel
It boppesteande is it fragmint út in gedicht fan Wilco Berga dêr’t
op Tjitske Boersma har webside de eksposysje mei oankundige
wurdt. It komt út de twatalige bondel De fjilden foarby / Voorbij
de velden (2006). Sûnt 2000 is syn byldzjend wurk alle wykeinen
te sjen yn Atelier BB aansee, tegearre mei dat fan syn partner
Tanja Blokland. Al hat Berga him – mei fjouwer dichtbondels,
in ferhalebondel, trije romans, tal fan libretto’s en lietteksten –
lykwols benammen as skriuwer oppenearre. Bondeltitels lykas
Eilânliet / Eilandlied (2000) of Harnzer tijgedichten / Harlinger
getijdegedichten (2010) ferriede syn fassinaasje foar it wetter, de
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see. As betûft siler, opgroeid yn Snits, ken er de Fryske marren
op in prikje. ‘Der is gjin type sylboat dêr’t ik net mei syld ha, ik
ha sels ek wol boaten boud.’ Mar it wie de langst nei de see dy’t
makke dat er op in stuit fan Twellingea nei Harns ferhuze.
Fiskerslaach
Dat de see ek foar Tjitske Boersma har libben en keunst bepalend
is, is gjin wûnder: sy komt út in fiskerslaach fan Starum. ‘Us
heit fisket noch altyd mei in kotter, al is er, no’t der noch mar mei
in beheind oantal netten fiske wurde mei, mei kofjetiid alwer
werom. As opgroeiend famke woe ik fisker wurde, lykas heit, mar
myn âlden seagen dat net sitten: as famke fan sechstjin tusken
inkeld jonges nei de fiskerijskoalle yn Urk.’
Oan de muorre hingje seekaarten, op tafels en kasten alderhande
foarwerpen dy’t mei de fiskerij te krijen ha. Ferâldere
fiskerijbestekkaarten krijt se fan famyljeleden. Heit syn âld
kompas en pake syn fierrekiker lizze op de lange planketafel,
middenmank har byldzjend wurk, mar ek stiennen, skulpen,
stikken hout, allerhande juttersfynsten. ‘Wilco en ik kenne
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elkoar al in ivichheid,’ fertelt se, ‘en we ha altyd kontakt holden.
Thom Mercuur soe yn 2015 myn eksposysje Fisk & Tjits yn de
wurkskuorre fan Jan de Vries, de fisker fan Laaksum, iepenje.
Om syn sûnens waard dat ’m net. Thom rekke yn it sikehûs. Doe
hat Wilco de iepening op him naam, mei de foardracht fan in
gedicht. It klikte, ik sjoch in soad reitsflakken tusken ús.’
‘Ek ús wize fan wurkjen komt oerien, sa heal abstrakt’, follet
Berga oan. ‘Har wurk ferwiist nei skippen, nei de see, it rekket
my. Ik hie lang net skildere doe’t Tjits in jier lyn ynienen foar de
doar stie mei it útstel tegearre te eksposearjen. Ik ha, fan immen
dy’t ferstoar, ris kisten oaljeferve oerkrigen en bakken fol mei
de moaiste pigminten. Kwaliteitsspul, noch út de jierren fjirtich,
yn prachtige art deco-ferpakkingen. Hearlik om mei te wurkjen.
Tjitske har fraach wie foar my de stok achter de doar dy’t ik op
dat stuit noadich hie.’
Beide sjogge de humor dêr wol fan yn. Tjitske: ‘It wie doe’t myn
each op De reis van de Beagle [oarspronklike titel: The Voyage of
the Beagle, Charles Darwin 1839] foel, dat by my yn de boekekast

stiet, dat ik tocht: wat soe ik graach in reis om ’e noard meitsje
wolle. En ek: wat soe it leuk wêze om soks mei in kollega te
dwaan. Wilco, datsto sa’n fyftjin jier net mear skildere hiest, wist
ik hielendal net doe’t ik dy frege om tegearre op te lûken.’
Grutte dingen
‘Ik wol grutte dingen meitsje’, hie Berga daliks witten. ‘Doeken
fan in meter by 1.30. Tema’s dy’t ik earder yn grafyk – wurk
op papier – ferwurke, brûk ik foar oaljeferven. Ik wurkje
amper mear mei pinsielen, dêr ha ik it geduld net foar, mar mei
sjabloanen. De doeken lizze plat, de ferve bring ik op mei proppen
tekstyl. Dat is in folle fysiker proses as skilderje mei pinsielen.’
Oars as Tjitske Boersma, dy’t sa’n fiifentweintich jier as kapster
har brea fertsjinne, hat hy, ein jierren sechtich, syn oplieding
oan de Akademy Minerva yn Grins foltôge. Hy soe it har net
oanriede. ‘Yn dy jierren wie it figurative, hast fotografyske
skilderjen de moade. Magysk realisme, dát wie it. Troch
mannen lykas Wout Muller en letter Matthijs Röling waard it
fijnskilderjen hiel bot oplein. Dat ik ha it skilderjen pas leard néi
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de akademy. Ekspressyf wurkje wie not done, hiel oars as op de
byldhouôfdieling, dêr’t in maat fan my siet, Gjalt Blaauw. Dêr
waard hiel eksperiminteel wurke. En dát yn dyselde jierren ...’
‘Yn it begjin ha ik wol in bytsje skildere,’ seit Tjitske. ‘Foar my
wie de fraach: hoe begjinne je as keunstner, hoe fynst út wat dyn
styl is. Al gau waard my dúdlik dat ik it leafst mei oar materiaal
as ferve wurkje. Seildoek, of oar guod dat ús heit net mear
brûkt. En ik mei graach jutte. Ik moat it fiele, hokker kleuren
kombinearje mei elkoar. Ik brûk ek stimpels, inket, kryt. Ik ha
noait ferlet hân fan in oplieding, ik wol it sels útfine. Dêrby bin ik
altyd dwaande myn grinzen te ferlizzen. Thom Mercuur sei ris:
it moat dy yn ’e kop sitte. Sa wurket it yndie. Sels as it in dei net
streamt, bin ik altyd mei foarm en kleur dwaande.’ Hertstochtlik:
‘It wol der sa graach út. Dizze reis, tegearre mei Wilco, hat my in
protte brocht. Net dat wy lange filosofyske petearen oer keunst
fiere, mar hoe’t hy de dingen sjocht, it belang fan hoe’tst yn it
libben stiest.
Us heit en ik, wy ha beide wat mei it noarden, mei Skandinavië.
De reis om ’e Noard einiget yn Stockholm; ik rjochtsje my op de
rûte. Sa ha ik in searje fan sân wurken op paniel makke dy’t in
lochboek foarmje. Dêrfoar brûk ik ûnder mear stikken seildoek,
mar ek hânskept papier. Yn de searje binne losse wurden
ferwurke, snipeltsjes tekst út in mear as twahûndert jier âld boek
oer de Sweedske kening Gustav. Der komme in soad geografyske
nammen yn it boek foar en it is sók moai papier!’ Wurken ha
titels lykas Sylt, Kattegat of Zeilen bij nacht.
Titels fan Wilco Berga binne rigels út in fiktyf lochboek. Yn syn
wurk komme gauris fûgels foar, gjin wûnder dus dat ien dêrfan
seit: ‘Omringd door vogels zijn we.’ Tjitske Boersma hat de doeken
noch net sjoen. Dy bekentenis soarget foar in hilarysk momint.
Rûte nei Stockholm
It measte omtinken yn it petear is dan ek foar it wurk sa’t dat
om ús hinne stiet, hinget en leit. Wilco Berga bewûnderet ien
fan de ôftanke ielkistkes, dy’t foar in ynstallaasje brûkt wurde
sil. Ald, ferware hout, earder brûkt om iel mei te fangen. De iel
komt op de spjirring ôf dy’t as ies yn it kistke brûkt wurdt en
swimt sa de fûkjes yn. Tjitske Boersma wiist op de iepening
wêrtroch’t ûndermaatske eksimplaren de frijheid fan de see wer
opsykje kinne.
Om’t har part fan it projekt troch in farrûte ynspirearre is,
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‘Tjitske har fraach wie
foar my de stok achter de
doar dy’t ik op dat stuit
noadich hie.’

makket sy ek in ynstallaasje wêrby’t it om de boeien giet dy’tst
ûnderweis tsjinkomst. It idee fan de reade boeien sa’t dy oan de
stjoerboardkant yn it wetter lizze, dat idee ferwurket sy op de
deksels fan de ielkisten. Ien fan de brûkte materialen is it wite
kanvas dêr’t koarken reddingsboeien mei beklaaid binne. It
koark sels is yn in tredde ynstallaasje ferwurke. In rêdingsboei,
in sirkel, bestiet út stikken koark dy’t oanelkoar ferbûn binne.
Foar har wie it in lyts feestje om de boei útelkoar te heljen, te
ûntdekken hoe fernimstich at dy ea ynelkoar set is.
Bûten, foar de iepensteande doarren, stean skragen mei dêrop
stikken âlderwetsk brún kanvas seil, mei liken fan tsjok tou, dat
op in Staverske jol brûkt is. Yn it atelier wurdt it tsjuster. Bûten
wjerljochtet it en even letter komt it reinwetter mei bakken út ’e
loft. It mear as hûndert jier âlde seil rekket al gau dweiltrochwiet.
Is it net spitich dat it seil net as seil bewarre bliuwt? ‘Ik moast in
kar meitsje’, ferdútst Tjitske. ‘Ik ha noch in twadde seil, ien mei it
sylteken HL 6. HL stiet foar Hemelumer Oldeferd. Ik ha it krigen
fan Jan de Vries, de lêste fisker fan Laaksum. Dat seil lit ik hiel.’
Foardat ‘de reis’ begûn hie Tjitske Boersma har ôffrege hoe’t dat
eins gean soe: tegearre oan ien projekt wurkje. It kristallisearre
him fansels út. ‘We ha amper oerlis, dat fine wy net sa noadich.
As der kontakt is, giet it meast net iens oer it projekt, toch
pikke je dingen fan elkoar op. We meitsje beide ús eigen wurk.’
Reitsflakken en wurdearring foar elkoars wurk foarmje it
fûnemint. Foar har is hy de âlde rôt yn it fak, hy, fan syn kant,
neamt har oansteklik entûsjasme. Doe’t hy mei it fersfragmint
kaam en har frege oft sy har dêryn fine koe, wie it daliks: ‘Dit
is it hielendal!’ It wie ek Wilco Berga dy’t mei it idee kaam om
harren projekt yn museum Het Hannemahuis sjen te litten. Doe’t
bliken die dat de romte oan de lytse kant is, hie Hugo ter Avest,
de direkteur fan it museum, útsteld om der in dûbeleksposysje
fan te meitsjen. In part fan it wurk sil yn Atelier BB aansee toand
wurde. In duo-útstalling om nei út te sjen.

hannemahuis.nl
bbaansee.nl
tjitskeboersma.nl
Elske Schotanus (1957) is skriuwster en keunstneres.
Sjoch ek: www.elskeschotanus.nl.
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