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Kollumerpomp | Een schaap dat
achterom kijkt, een reiger die langs
een koe schrijdt of de eigenwijze blik
van een zwaan. Het zijn momenten
die Janine van Zeeland fascineren. Ze
legt ze vast in olieverf, sinds ze zes-
tien jaar geleden haar baan als do-
cent beeldende kunst inDeventer op-
zegde en in de weilanden van Kollu-
merpomp neerstreek.

,,Ik koos voor het meest voor de
hand liggende: de dieren die ik van-
uit mijn huis zag. Hun schoonheid
ontroerdeme.” Een focus ophouding
en het gebruik van opvallende kleu-
ren kenmerken haar schilderijen.
,,Een roze kraai of een groen schaap?
Mensen schrikken er wel eens van,
maar voor mij zijn ze vanzelfspre-
kend.”

Dichter Eppie Dam werd geraakt
door deze kleurkeuze,maar ookdoor
de manier waarop ze de dieren por-
tretteert. ,,Er is altijd iets bij Janine’s
werk dat wringt, tegenspreekt of vra-
gen oproept. Je bent met haar dieren
zomaar niet klaar, alsof het mensen
zijn. En dat zijn ze natuurlijk: als je
ziet hoe ze samenvallenmet hun we-
reld, waar ze nooit meer zonder kun-
nen, maar net zo hard uit verlost wil-
len worden.”

Dam’s jeugd
,,Onzekerheid, trefzekerheid, onwe-
tendheid en afhankelijkheid van im-
pulsen; dieren zijn netmensen”, vult
Van Zeeland aan. De twee leerden el-
kaar in 2018 kennen. Niet alleen ble-
ken ze hun fascinatie voor dieren en
voor de dierenverhalen van Anton
Koolhaas te delen, ook in de omge-
ving van Kollumerpomp, waar de
kunstenares woont en schildert,
bracht Dam zijn jeugd door. ,,Janine
schildert wat ik in mijn jeugd zag.”

Een samenwerking was geboren.
Dit voorjaar leverde het tweetal een
boek af met 42 schilderijen van Van
Zeeland en 42 Nederlandstalige ge-
dichten die Dam hierbij schreef. De

dichter kruipt in de huid van de die-
ren; hij schrijft vanuit hun perspec-
tief.

Levenscyclus
Wat Van Zeeland treft is de levenscy-
clus die hij in de schilderijen aan-
bracht; van de kwetsbare, pasgebo-
ren lammetjes tot de dode woerd.
,,Van de geboorte tot de dood en al
het geworstel daartussen. Wat Eppie
existentiële eenzaamheid noemt.”

Zelfs met de lengte van zijn gedich-
ten - steeds vier vierregelige strofen -
raakt Dam aan het leven. ,,Dezelfde
vaste cadansvandagennacht,weken
en maanden.”

Schreef Dam al eerder poëzie bij
schilderijen, bij onder anderen die
van Henk Pietersma, voor Van Zee-
land was deze samenwerking nieuw.

Ze werd verrast door het resultaat.
,,Ik voel veel herkenning, Eppie be-
grijpt precies waarnaar ik kijk als
schilder. In dat opzicht zijn we echt
zielsverwanten.”

Religieuze lading
Dam verraste haar ook in ander op-
zicht. Onder meer door de religieuze
lading die hij soms aan haar schilde-
rijen geeft, bijvoorbeeld in de gedich-
ten Jakobsladder en Verzoener. ,,Als
dichter neem je je eigen verleden en
achtergrond mee. Het zijn letterlijk
‘mijn’ dieren, zoals ik ze ommeheen
zag in mijn jeugd, en nog wel op de-
zelfde plek. In ruimere zin brengen
ze woorden en betekenissen naar bo-
ven die verbonden zijn met mijn
christelijke opvoeding.”

,,Ik kan niet aan een schaap of een
slachtlam denken zonder er een ver-
wijzing in te zien naar de mens. Jani-
ne heeft ze rauw en intens geschil-
derd, conform de werkelijkheid. Ge-
lukkig zijn er ook lieve schaapjes, zo-

als in het schilderijMei (waarbij Dam
het gedicht Jakobsladder schreef,
red.), al voelen zewel degelijk verant-
woordelijkheid voor de wereld. Ze
herinneren zich Jacobs droom in de
woestijn, van die ladder naar de ster-
ren, en vinden dat de verbinding tus-
sen hemel en aarde nu weleens tot
stand mag komen.”

De Schierstins toont vanaf dit
weekend ruim twintig schilderijen
en gedichten uit het boek. Uit de ex-
positie blijkt dat Van Zeeland dieren
vaak op de rug afbeeldt. Deze posities
inspireerden Dam. ,,Voor mij als
dichter zijn ze winst. Met de rug naar
me toe kan ik hun gedachten invul-
len. Janine haar schilderijen vertel-
len een verhaal dat ook mijn verhaal
is. En ik denk, ieders verhaal.”

De expositie Een dier is ook maar
een mens opent vandaag in De
Schierstins in Feanwâlden en is
daar tot en met 15 augustus te
zien

Gedeelde passie voor de menselijke
kant van dieren
Het boek was er al, nu is er ook de

expositie Een dier is ook maar een mens.
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Eppie Dam en Janine van Zeeland bij het schilderij Mei dat Van Zeelandmaakte. Dam schreef
er het gedicht Jakobsladder bij.Foto: Marchje Andringa
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Workum | Jongeren mogen met
theater, film of een andere kunst-
vormvolgend jaar laten zienwat hun
wensenvoorde toekomst vanFryslân
zijn. Broei, zoals het culturele project
heet, maakt deel uit van Arcadia, de
provinciale cultuurmanifestatie in
Fryslân van mei tot augustus 2022.

Of het nu een podcast, toneelvoor-
stelling, poëzie, film of een andere
kunstuiting is, wie als jongere een
statement wil maken moet daarvoor

bij de initiatiefnemers van podium
Broei zijn.Die zetten jongeren tussen
de 12 en 22 jaar aan het roer van hun
zelfbedachte project. ,,Zij kloppen
met hun idee bij ons aan, waarna wij
hen aan professionals koppelen met
wie ze hun plannen verder uitwer-
ken”, zegt Tamara Schoppert, initia-
tiefnemer en artistiek leider van
Broei. ,,Wij bieden ze vervolgens een
podium in welke vorm dan ook.”

In eerste instantie wil Broei tien
projecten realiseren, meer is moge-
lijk. Voor elk project is maximaal
10.000 euro beschikbaar. De uitge-
werkte ideeën worden volgend jaar
door de hele provincie gepresen-
teerd. ,,Liefst opdeplekwaarde jonge
makers leven of geworteld zijn, dat is

waar cultuur over gaat”, aldus Schop-
pert. ,,Wezijnopzoeknaarhun stem.
Wat vind jij belangrijk voor een goe-
de toekomst van Fryslân? En waar
moetenwij ons als volwassenen sterk
voor maken om onze wereld en hoe
wemet elkaar omgaaneenmooie toe-

komst te geven? Voor dat geluid wil
Broei een podium zijn en een plat-
formwaar jongemakers enkunstpro-
fessionals elkaar vinden.”

Podium Broei komt tot stand met
steun van de Provincie Fryslân en
sluit aan bij het vertrekpunt van de
triënnale Arcadia: de toekomst van
‘mienskip’, landschap en erfgoed,
met als thema’s onder meer duur-
zaamheid en biodiversiteit. Het podi-
um wil ook zichtbaar zijn tijdens de
volgende twee edities van Arcadia in
2025 en 2028.

Gistermiddagwerd inWorkumde
aftrap voor het meerjarenproject ge-
geven. De jeugd van het Workumer
jeugdtoneel SWiT gaf alvast een voor-
proefje van hun plannen. Ook jonge-

ren van Tryater en Meeuw Jonge
Theatermakers doen mee aan Broei.
,,Maar je hoeft niet een gezelschap te
zijn om te kunnen aanhaken”, bena-
drukt Schoppert. ,,We zoeken juist
ook individuele ideeën. Zelfs al weet
je nog niet hoe je die wilt uitwerken,
dan helpen wij je.”

Arcadia is de triënnale die LF2028
organiseert als vervolg op het cultu-
rele hoofdstadjaar LF2018. De eerste
editie is van 7mei tot enmet 7 augus-
tus 2022. In deze honderd dagen
moet op tal van plekken in de provin-
cie kunst en cultuur te beleven zijn.
In2025en2028zijnde tweedeender-
de editie. Arcadia kost 7,5miljoen eu-
ro en moet leiden tot 750.000 bezoe-
ken.

Jongeren aan het roer tijdens Arcadia
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• Broei biedt jeugd in Fryslân
een podium
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je moet dat van die ladder weten
beschreven in de oude schrift
toen nachten nog eens heilig bleken
met witte serafs in de lift

wij kunnen jacobs droom wel dromen
zijn moede hoofd lag op een steen
toen hij ze op en neer zag stromen
ze daalden af en stegen heen

numoet het maar van schapen komen
zolang ze niet zijn kwijtgeraakt
wij hebben vast hun kleed genomen
en wit als wol de wei gemaakt

in mei zijn wij de jakobsladder
voor wie er lang genoeg naar kijkt
een stralend groene wolkenkrabber
die bijna tot de hemel reikt

Eppie Dam

Jakobsladder


