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t* MiniatuurPaapjein de duinen. Waregrootte 4,5x6 cm, H.J. Sliiper
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onmogelijk. Maar zijn levenslust is
onuitroeibaar.Nog steedsweet hij
het penseelte hanteren.
Ik ben in het bezit van een miniatuurtje van zijnhand,4,5 bij 6 cm
groot uit 1949. Het is een portret
van een paapje, in zijn kenmerkende woongebied:een arcadisch
duinlandschap.Het vogeltje ziÍ op
duindoorntakje. Minutieus weergegeven,maar toch heel levendig.
Het is een waÍïn en romantisch
werkje.Na sterkeuitvergroting
blijkt ten volle het verbluffende
meesterschapvan Slijper. Het is zo
verfijnd als het werk van een aantal
van zijn collega'suit vroegereeuwen, vooral die uit de gouden
eeuw. Van hen heeft hij ondermeer
hun werkwijze en technieken
bestudeerd.In zijn eigen werk is
daarvande neerslagte zien.

Het landschapvanzijn
jeugd
Henk Slijperis een belangriikkunstenaaren
vogelkenner,bekend van de tallaze schildeilngen
die hij maakte van vogels. Deze Noord-HollanCer
is na 81 jaar nog sÍeeds actief.
Als een vleugellamme adelan ziÍ
de nu 81-jarige Henk Slijper in het
Rosa Spierhuisin Laren. Het is een
toevluchtsoordvoor bejaardekunstenaars.Er zljn studio's voor
musici en ateliers voor beeldende
kunstenaarsbeschikbaar,zodat ze
'Ik
ben
er kunnen blijven werken.
hier gekooid' zegth4 zelf.
Henk werd in 1981 getroffendoor
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een hersenemboliedie hem linkszijdig verlamde. Na langdurige
revalidatie en met grote vasthoudendheid wist hij zich letterlijk
weer op de been te krijgen en met
geestdrift aan het werk te gaan in
het Spierhuis in Laren. Maar 13
jaar later sloeg het noodlot opnieuw
toe. De gevolgenvan eenemstige
val maakten het uitvliegen vrijwel

Kort na zijn geboortebetrok de
familie Slijper een huis aan de
zuidrand van Haarlem, tussenhet
Spaarneen de duinen. De toen
nieuw gebouwde villawijk was
gesitueerdop gronden van het
voormaligelandgoedBosch en
Hoven, waarvan nog reusachtige
bomen, vijveryartijen, verwaarloosde kwekerijen en boomgaarden
restten.Het gebied grenst aan de
beroemdeHaarlemmerhout.In dit
schilderachtige,vogelrijke domein
bracht Henk zijn jeugd door.
In huize Slijper speeldemuziek een
belangrijke rol. De belangstelling
voor de natuur en de schilderkunst
zijn hem als het ware met de paplepel ingegoten.
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Vader Slijper wist ondanks een
druk bestaanin zijn Amsterdamse
handelshuis,geregeldtijd vrij te
maken voor zijn grote liefhebberij:
het schilderen.Als het even kon

selen van het buitentekenenen
schilderen.Hier, in de duinen van
Zuid-Kennemerland en in de
Haarlemmerhout heeft Henk zijn
vroegste natuurbelevingen.In de
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verbfuffende rmeesf*rs**ep wemSffi en
ging hij op stap om te schilderen
en tekenenin de omgevingvan
Haarlem, bij voorkeur in de duinen.
Henkje was de verwendejongste
van 3 kinderen en vertoonde al
vroeg veel fantasie en een opvallende tekenaanleg.Zijn eerste
tekenlessenkreeg hij als 13-jarige
jongen van de Haarlemseschilder
Adriaan Miolée.
Zljn vader nam hem mee naar de
duinen en vertelde hem over waÍ ze
daar zagenen leerde hem de begin-

Hout weet hij veel vogeltjes vlakbij
te lokken tot ze uit de hand eten.
Hij wil zoveelmogelijkoog in oog
met ze staan.Hij ontwikkelt zich
tot een uiterst scherp waarnemer
met oog voor subtieledetails.Ook
leert hij de vele soorteigengeluiden te onderscheiden.In dit verband beschrijft hij hoe hij als 9jarige jongen een overweldigende
'Eind
april 1931: tuservaringhad.
sen vier en half vijf in de ochtend
word ik wakker. In mijn slaapka-

mertje is het nog donker, maar de
gordijnen zijn al grauw. Het raam
staat op een kier. Van buiten dringt
eenbruisendgeluid binnen.als de
klank van een zee, met hoog daar
bovenuitschietendefl itsen, kreten.
Dichterbij zijn afzonderlijke stemmen van merels,lijsters,koolmees
en roodstaartjehoorbaar.Ademloos
hoor ik het waanzinnige vogelkoor
bruisend tot een climax aanzwellen
en dan Iangzaam,langzaamweer
afnemen.Achter de gordijnen wordt
het lichter. Dan slaap ik weer in.'

jagers en
Vogelaars,
jagendevogelaars
Een belangrijke ro1 in zijn ontwikkeling van kennis en inzicht in de
natuurspeeldede NJN NederlandseJeugdbondvoor
Natuurstudie - waar de ervaren F

* Zwafte ruiters in de br'esbos.Aquarel H.J. Sliiper.
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Iedende klunsjesde kneepjesvan
het vak bijbrengen.
Tot zijn kornuiten horen ondermeer
Theo Belterman,Jan Hoogerheide,
Hans Veldkamp (later hoogleraar
microbiologie),Wim Resoort,de
latere dijkgraaf van de NoordHollandse Koggen en Menno
Luikinga. Inspirerendecontacten
zijn er met Jac.P.Thijsse en Jan P.
Strijbos, evenalsmet JaapTaapken
en Ab Groustra.
Bij zijn omzwervingen (vooral in
de Amsterdamsewaterleidingduinen bij Vogelenzang),komt hij
geregeldin aanraking met jachtopzichters,die meestalgoed bekend
zijn met alles wat leeft en groeit in
h u nj a c h t g e b i eedn o p h u n m a n i e r
grote kennerszijn. Het verschijnsel
jacht is voor Henk altijd iets
geweestwat er bij hoort. Hij herinnert zich dat hij een keer in de vallende schemerin de duinen op een
jachtgezelschapstuitte. Z1j hadden
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hun tableau uitgelegd van alles wat
er die dag was geschoten.Voor
Henk was het een grotesensatie
tussende rijen konijnen en fazanten enkele houtsnippente ontdekken en in de hand het wonderlijke
v e r e n k l e evda n d i e g e h e i m z i n n i g e
vogel te kunnen bestuderen.
Al heel jong wordt hij toegelaten
tot de Club van Nederlandse
Vogelkundigen, een exclusief
gezelschapherenwaarje alleenop
uitnodiging bij mag horen. Zij z4n
geïnteresseerdin de jongeman, die
blijk geeft van een ongewoon
scherp waarnemingsvermogenen
gedetailleerdinzicht in soort- en
ondersoortkenmerkenen bovendien
dat ook uitstekendin beeld kan
brengen.

De 'Club'was een aÍsplitsingvan
de NederlandseOmithologische
Vereniging,opgerichtdoor een
aantal leden die zich zorgen maken
over de ontwikkelingen rond de
v o g e l w e (t t o t s t a n dg e k o m e ni n
1912). ZIi verzetten zich tegen een
in hun ogen overdrevenvogelbes c h e r m i n gd.i e e e ng e d e g e nu i t o e fening van de vogelkunde in de
weg zou staan.Het 'verzamelen'
(lees:schieten)van beschermde
vogels voor wetenschappelijk
onderzoekmoest mogelijk blijven,
vond men. De club bestondvoor
een belangrijk deel uit jagende
vogelliefhebbers,veel van hen
voortkomend uit de zakenwereld.
Illusterenamenals P.A. Hens,
J.G.vanMarle, de verzamelaarvan
eierenW.P.J.Hellebrekers,Tjeerd
de Vries. C.G.B. ten Kate en de
preparateurP.Steenhuizenhoorden
bij dit gezelschap.
P a si n 1 9 5 7z i j n d e t w e ev e r e n i g i n g e n w e e rs a m e n g e g a ai nn d e
NederlandseOrnithologischeUnie.
'Club'werd
De
eenexclusieve
werkgroepbinnen de NOU. Dit
samengaanwerd sterk bevorderd
door de toenmalignestorvan de
Nederlandseornithologie,professor
dr. K.H. Voous.Tot zijn dood in
2001 heeft Voousveel samengewerkt met Henk, als illustrator van
o r n i t h o l o g i s c hpeu b li c a ti e sv a n
eerstgenoemde.
Zelf heeft Slijper nooit met het
geweer gejaagd.Wel heeft hij zich
een tijd beziggehoudenmet het
'vluchtbedrijf ' : een eeuwenoude
jachtwijze met afgerichte valken.
Hij heeft gevlogen met slechtvalk,
havik en sperweren somsook met
door de douane in beslag genomen
Afrikaanse lannervalken. Hij heeft
ook talloze roofvogelsdie in het
ongeredewaren geraakt gerevalideerd.Hierbij ook een in beslag
genomen lannervalk, die in bonte
kleuren was gespoten- rood, geel
en blauw- om de douane te doen
gelovendat het eenpapegaai
betrof. De intieme omgang met de
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€hStillevenmet eieren,H.J. Sliiper
roofvogels, het oog in oog staan
met hen, boeide Henk. Hij heeft
heel wat prachtige portretten van
'zijn' vogels geschilderd.
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Laren. Het lesgevenzit hem in het
bloed.
Henk Slijper is op vele manieren
gelauwerdin verbandmeÍ zljn
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huis en Corneille (Comelis
Beverlo), die in de modeme kunstwereld naam hebben gemaakt.
Maar Henk Slijper gaat zijn eigen
weg. Hij zegt daar zelf over: ik
schilder mijn eigen werkelijkheid,
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Hij is vele jaren lid geweestvan
het NederlandsValkeniersverbond
Adriaan Mollen en later ook erelid.
Roofvogels zijn superieurewezens.
Ze ztjn als katten.Ze komen alleen
in actie om te jagen, waar veel tactisch inzicht bij te pas komt. Ze
ontwikkelen een explosie van energie. Daarbuiten doen ze niets en
slapen langdurig. Slijper ziet een
als
met kunstenaars:
overeenkomsl
ze scheppendbezig zijn. laten ze
zich door niets afleiden.Daarnais
er tijd voor nietsdoenen vertier.
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werk als schilder.Hoewel hij goed
op de hoogte was van de moderne
stromingen in de schilderkunst,
heeft dat in zijn eigen werk nauwelijks een rol gespeeld.
Tot zljn studiegenotenop de
AmsterdamseRijksacademiehoren
ondermeerde latere cobraschilders
Karel Appel, ConstantNieuwen-

schildàren' als welkome aanvulling
op het werken om den brode. Voor
je plezier schilderen.,vooral het
aquarelerenen olieverven in de
natuur, spontaan,persoonlijk.
warm. Hierin is Henk Siijper op
zijn best.Zo te werken beschouwt
'Ik
hij letterlijk als lief-hebberij.
leeft
een
lief,
waartoe
heb veel
mens anders.'

hii speeltgraag
vanfantastische
verhalen,
verteller
HenkStiiperis ookschilderend
'Wintervoedering'
is uit 1983.
mettaalen maaktgedichten.

Veelzijdigkunstenaar
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Henk Slijper heeft zijn grootste
bekendheid gekregenals vogelschilder. Maar zijn oeuvre is heel
veelzij dig. Landschappen,pofiretten, stillevens,illustratiesen ook
het nauwkeurig vastleggenvan
plantenziektesvoor wetenschappelijke doeleinden.Mooie voorbeelden van stillevens z11nde prachtige
kleine schilderijtjes met een kievitsei.
Hij heeft ook vele jaren teken- en
schilderlesgegevenaan de Gooise
e u n s ti n
A c a d e m i ev a n B e e l d e n dK
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in mijn eenzaam spoor.
en trek de sÍede

De winter gloeiten ik voelde koudeen hetknellen van de zelen niet
Dan houd lk sti/ - de zware slee gliidt nog een eindie door '
en strooí hêt voer De wind blaast stroef in ruígt' en halmen
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De stemmen van de wilde ganzen hoor
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