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FOCHTELOO In Fochteloo wor-
den vooral prentkunst en toege-
past werk van haar getoond, en-
kele schilderijen en tekeningen
ontbreken echter niet. Bij toege-
past werk moet gedacht worden
aan exlibris, boekillustraties,
nieuwjaarswensen en postzegels.
Daarnaast wordt er prentwerk
getoond van haar kunstenaars-
vrienden en is erwerk te zien van
haar leermeesters Paul Bodifée,
Martin Monnickendam en Samu-
el Jesserun de Mesquita. De ten-
toonstelling legt beslag ophet he-
le gebouw vanNobilis. Elke ruim-
te, elke wandwordt benut en alle
tafelvitrines zullen in gebruik
zijn. Het bestuur is er trots op dat
alles wat getoond wordt uit de ei-
gen Nobilis-collectie komt.

Biografie
In november vorig jaar verscheen
bij uitgeverij De Bezige Bij de bio-
grafie ‘Geen tijd verliezen. Jean-
ne Bieruma Oosting (1898-1994)’,
geschreven door dr. Jolande Wit-
huis uit Zutphen. Zij kreeg lande-
lijke bekendheidmet ondermeer
haar boeken ‘Juliana’ en ‘Raadsel-
vader’. Zij nam het initiatief voor

een aantal Bieruma Oosting-ten-
toonstellingen in verschillende
musea in ons land, die in dezelfde
periode te zien zullen zijn. Zij
koos ook voor deelname van het
centrum voor prentkunst in
Fochteloo. In dit project werkt
Nobilis samen met Museum Bel-
védère Heerenveen, Museum
Henriette Polak Zutphen, Muse-
um STAAL Almen en Museum
Maassluis.
Ook Stichting Historisch Beet-
sterzwaag doet mee met een be-
scheiden buitententoonstelling.
Jeanne Bieruma Oosting, gebo-
ren in Leeuwarden, verbleef na-
melijk vaak op het familieland-
goed Lauswolt in Beetsterzwaag.
Zij had een grote passie voor gra-
fiek. Haar oeuvre omvat vele hon-
derden prenten, gemaakt in uit-
eenlopende grafische technieken
en tot stand gekomen in iedere
fase van haar lange werkzame le-
ven.

De Grafische
Ze nam deel aan talrijke tentoon-
stellingen van De Grafische, de
Vereeniging tot Bevordering der
Grafische Kunst, die vaak in het
Stedelijk Museum in Amsterdam
haar tentoonstellingen had.
In Fochteloo wordt naast haar
grafiek ook werk uit de Nobilis-
collectie getoond van haar kun-
stenaarsvrienden Pam G. Rueter,
Joop Sjollema, Otto B. de Kat en
Theo Kurpershoek. Tegelijkertijd
worden ook prenten getoond van
ledenvanDeGrafischewaar Jean-
ne Bieruma Oosting vaker dan
tien keer mee exposeerde. Van
acht van deze kunstenaarsleden
bevindt zich de ateliernalaten-
schap inFochteloo. Er is ookwerk

te zien van Maurits Escher, Dirk
van Gelder, Aat Veldhoen, Kuno
Brinks, Toon Wegner, Akke Sins,
Debora Duyvis en Nico Bulder.

Johannes Mulders
Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat
er ook werk getoond wordt in
Fochteloo van Jan Abraham Bak-
ker, tekenleraar van de Rijksriet-
vlechtschool Noordwolde, die
vaak met Bieruma Oosting bij De
Grafische exposeerde en van Jo-
hannes Mulders (1899-1989) uit
Boijl , die in dezelfde tijd als Bier-
uma Oosting in Den Haag de
kunstacademie bezocht. Ze ken-
den elkaar goed.

Nieuwe boeken
Op zaterdag 9 april komt dr. Jo-
landeWithuis naar Fochteloo om
het eerste exemplaar in ont-
vangst te nemen van een gloed-
nieuw boek: ‘Jeanne Bieruma
Oosting en de prentkunst’ ge-
schreven door Peter Kooij en Pie-
ter Jonker. De publicatie bij de
tentoonstelling zou eerst een No-
bilis cahier van 48 pagina’s wor-
den maar groeide uit naar een
boek van 96 pagina’s, maar uit-
eindelijk werd het een boek van
240 pagina’s met 320 illustraties,
voorzien van een hard cover en
leeslint. Het is het vijfde deel in
de Nobilis Reeks, een serie luxe
boeken. In de serie Nobilis ca-
hiers verschenen al vijftien de-
len.
In de boekenreeks verschijnen
dit jaar in ieder geval nog drie de-
len. Een boek over de etser-foto-
graaf KarelWetselaar geschreven
door Radboud Hafkenscheid, een
boek over de prentenmaker Tom
Thijsse van de hand van Pieter
Jonker en tenslotte schrijft kunst-
historicus Rob Smolders een
boek over de prentkunst vanHer-
manGordijn. ‘Een ambitieus pro-
gramma maar we willen recht
doen aan grote schenkingen. De
boeken begeleiden onze nieuwe
tentoonstellingen. We willen
graag aan de weg timmeren om
aan te tonen dat Stichting Nobilis

een eigen plaats verdient in het
museumlandschap,’ vertelt voor-
zitter Peter O. Gerrits enthou-
siast. Hij memoreert ook dat de
vriendenorganisatie van Nobilis
groeit als kool. In oktober 2019
stond de teller op 100 en onlangs
werd de 250-ste vriend ingeschre-
ven.

Programma
De tentoonstelling ‘Jeanne Bier-
umaOosting endeprentkunst’ in
Fochteloo is van zondag 10 april
tot en met zondag 21 augustus te
zien. Er zijn in die tijd extra veel
activiteiten. Op de donderdagen
14 april, 19mei, 16 juni, 21 juli en
11 augustus verzorgt Pieter Jon-
ker een lezing met PowerPoint
onder de titel ‘Jeanne Bieruma en
haar vrienden’ en een rondgang
over de tentoonstelling. De lezin-
gen beginnen om 10.00 uur. Aan-
melden vooraf is noodzakelijk
via info@stichtingnobilis.nl of 06
38392840.
Op dewoensdagen 4mei, 18mei,
8 juni en 22 juni zijn er work-
shops voor basisschoolleerlin-
gen. Ook hier geldt dat aanmel-
ding noodzakelijk is. Tentoon-
stelling, programma en boek
worden gesteund door tal van
cultuurfondsen en door de ge-
meente Ooststellingwerf en de
provincie Friesland.

Culturele busreis
Op zaterdag 18 juni organiseert
Stichting Nobilis een culturele
busreis naar de Achterhoek.
Naast bezoek aan de Bieruma
Oosting-tentoonstellingen in Al-
men en Zutphen worden bijzon-
dere plekken bezocht die een rol
speelden in het leven van Jeanne
Bieruma Oosting, die er haar
jeugd doorbracht en sinds 1955

deels in Almen ging wonen. Zij
bleef ook in Amsterdam wonen.
De bus van Coulant Oldeberkoop
vertrekt om 8.30 uur uit Fochte-
loo, waar om 8.00 uur de koffie
klaar staat. Er hebben zich al
ruim dertig mensen aangemeld.
De reisleiding wordt verzorgd
door de schrijvers vanhet nieuwe
boek Peter Kooij en Pieter Jonker,
terwijl in Zutphen Jolande Wit-
huis als gaste in de bus stapt. De
busreis kost vijftig euro per per-
soon, waarbij de koffie ’s mor-
gens in Almen en de uitgebreide
lunchzijn inbegrepen. Lezers van
deze krant zijn ook van harte uit-
genodigd, maar aanmelding is
nodig via het e-mailadres.

Achterhoek
Stichting Nobilis organiseert
daarnaast ook lezingen over Jean-
ne Bieruma Oosting in de Achter-
hoek en culturele fietstochten
vanuit Zutphen op de zaterdagen
23 april, 28 mei en 25 juni. Het
programma in de Achterhoek
wordt mogelijk gemaakt door de
gemeente Zutphen en het Prins
Bernhard Cultuurfonds Gelder-
land. Stichting Nobilis geeft voor
het noorden vanhet land een spe-
ciale folder uit in grote oplage,
maar ook een tweede folder voor
de Achterhoek. ‘We willen veel
reclame maken voor onze activi-
teiten,maar er verschijnt ookeen
gezamenlijk gratis reisgidsje
waarin alle tentoonstellingen
aangekondigd worden. Daarvan
is de oplage 15.000 exemplaren.
We hopen natuurlijk dat kunst-
liefhebbers alle vijf tentoonstel-
lingen gaan bezoeken. Bij ons is
de toegang gratis en de koffie en
theemet koek is er op toe.Wehe-
ten elke bezoeker van harte wel-
kom,’ vertelt Pieter Jonker. Vrij-
dagnamiddag 8 april is er een toe-
lichting op de tentoonstelling
voor alle vrijwilligers van de
Stichting, die door hem en Peter
Kooij wordt verzorgd. De ten-
toonstelling is ingericht door
Beint Koopstra en Thomas Bo-
ven. ■

Werk van Jeanne Bieruma Oosting. Boven: De Kersendief, linoleumsnede; rechtsboven: Boomen, houtgravure 1933; rechtsonder:
Les Byoux, ets 1943. Sijtze Veldema

Samen met 4 musea pakt Nobilis uit

Nobilis centrum voor
prentkunst in Fochte-
loo is vereerd dat de
stichting mag samen-
werken met vier be-
langrijke musea in het
land in een nieuw ten-
toonstellingsproject.
De vijf partners maken
elk een tentoonstel-
ling met werk van
schilder-graficus Jean-
ne Bieruma Oosting,
ieder met een eigen
invalshoek.

Wat eerst een

cahier zou worden,

groeide uit naar

een boek van

240 pagina’s

De rode ara, linoleumsne-
de. Sijtze Veldema

■Expositieproject ‘De Zomer van Jeanne’ duurt van zondag 10 april tot en met zondag 21 augustus
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