
Friesch Dagblad, 16 maart 2016, pagina 34.

Schilderen als middel om het verleden
dichterbij te brengen
De ingetogen en bruingetinte schilderijen
van Loïs Boomsma tonen herinneringen
uit haar kindertijd. Het zijn in hoofdzaak
meisjes en vrouwen, verbonden aan een
wereld van de variété die niet meer
bestaat.

Beeldende kunst
Marije Bouman

Beeldende kunst

De vader van Loïs Boomsma (Gronin-
gen,1947)was artiest. Acrobaat opde
trapeze, koorddanser en clown. Hij
kwam uit Drachten en moeder
kwam uit Surhuisterveen. Voor de
Tweede Wereldoorlog reisde het ge-
zin met een circus mee, de oudere
zus van Loïs was de jongste acrobaat
van Europa. Na de oorlog - Loïs was
toen net vier - wist haar vader haar
moeder, die eendegelijkehuisvrouw
was, weer over te halen om op reis te
gaan om te leven van de openlucht-
variété.

In dat leven floreerde hij en daar-
mee namhij het gezinmet vijf doch-
ters op sleeptouw. Het waren de ge-
lukkigste jaren. Het huwelijk tussen
haar ouders was nog goed en Loïs
Boomsma voelde zich als een vis in
het water tussen de acrobaten.

Het was een tijd van onschuld en
als kindnamzij alle indrukkenzorg-
vuldig in zich op. Zewoonden in een
salonwagen, een mooi woord voor
woonwagen, en haar vader bespeel-
de alle mogelijke muziekinstru-
menten. Ze hadden altijd veel be-
kijks wanneer zij ergens aankwa-
men om hun kamp op te slaan. Dan
vroeg haar vader een paar jongens
om te helpen het theater op te bou-
wen, dat lukte hem altijd. Hoe de
eerste tentpalen de grond inwerden
geslagen, dat weet ze nog precies.
Uit deze wereld is Boomsma voort-
gekomen. Het heeft haar perceptie
bepaald.

Kunstacademie
Na de scheiding van haar ouders
heeft zij haar vader nauwelijks ge-
zien. Haar moeder zorgde alleen
voor de vijf kinderen. Toen Loïs op
zestienjarige leeftijd naar de kunst-
academiewilde, raadde haarmoeder
dat af. Dat onzekere bestaan als ar-
tiest had zij aan den lijve ondervon-

den en haar dochters moesten voor
zichzelf kunnen zorgen. In de negen-
tiger jaren ging Loïs Boomsmauitein-
delijk toch naar academie Minerva
om haar lang gekoesterde wens in
vervulling te laten gaan.

Daar maakte zij in 1994 voor het
eerst schetsen van haar beppe en
moeder, naar aanleiding van oude fo-
to’s. Het raakte haar diep maar tege-
lijkwist zenogniet goedwathethaar

te zeggen had. Telkens kwamen die
schetsen haar weer door de handen
totdat ze in 2008 voor het eerst een
ingang zag om ermee verder te ko-
men. Ze zocht in het schilderen naar
een minder realistische werkwijze,
naar eenvoud en een wijze om haar
herinneringen te verbeelden. Na ja-
ren het werk voor zichzelf te hebben
gehouden om het werkproces niet te
storen is nu het resultaat te zien in de
expositie Plekken van herinneringbij Ar-
temisia in kunstzaken in Leeuwar-
den.

Schimmige figuren
Het is een sobere tentoonstellingmet
schimmige figuren in een ondefini-
eerbare ruimte. Soms lijken ze te zijn
uitgelicht en in een met duisternis
gevulde ruimte gepositioneerd, mis-
schien een theaterzaal met gesloten
gordijnen. De bruine en okergele
kleuren domineren en geven de wer-
keneenaanzienvanoude foto’smaar

De figuren zijn
veelal meisjesachtige
figuren die zo uit
een sprookjesboek
lijken te zijn weg
gewandeld

minder concreet. Ze laten de kleur
aan de verbeelding over. De verf is op
een prettige transparante en experi-
mentele manier gebruikt. Helaas is
de samenhang van deze toch zo dicht
bij elkaar liggende kleuren soms ver
te zoeken.

De figuren zijn veelal meisjesach-
tige figuren die zo uit een sprookjes-
boek lijken te zijn weg gewandeld.
De meisjes hebben neergeslagen
ogen, de blik naar binnen gericht.
Het met houtskool getekende Staar-
tenmeisjes, laat als een soort mal drie
maal hetzelfde meisje zien, eerst
heel licht getekend en dan steeds
zwaarder aangezet. Loïs Boomsma
laat daarmee de onschuld van het
kind zien dat door het leven steeds
meer schaduwkanten krijgt.

De expositie Plekken van herin-
nering is te zien tot en met 16
april bij Artemisia in Kunstzaken
te Leeuwarden
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