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FOCHTELOO Nobilis-voorzitter
Peter O. Gerrits: ‘Ik denk zelfs
ruim drie keer zoveel bezoekers.
Dit is voor ons ongekend. We ho-
pen dat de drukte blijft tot het
eind van de tentoonstelling op 21
augustus. De indruk bestaat dat
het vooral te danken is aan het
feit dat er vijf plekken in Neder-
land tentoonstellingen met haar
werk worden gehouden. Mensen
willen alle vijf tentoonstellingen
bezoeken en gaan op reis. De bio-
grafie over de kunstenares ge-
schreven door dr. Jolande Wit-
huis is voor velen de aanleiding
om ook het werk zelf te willen
zien. Withuis nam het initiatief
om naast Fochteloo musea in
Heerenveen/Oranjewoud, Al-
men, Zutphen enMaassluis uit te
nodigen om tentoonstellingen te
maken.

Lezingen
Erworden volop lezingenmet Po-
werpoint georganiseerd in Foch-
teloo. De eerstvolgende lezing is
op donderdag 19 mei om 10.00
uur. Er zijn nog wel plaatsen vrij,
aanmelden bij de Stichting Nobi-
lis is wel even nodig. Buiten de al
geprogrammeerde lezingen ko-
men er ook nieuwe verzoeken
voor het verzorgen van nieuwe
lezingen door Peter Kooij en Pie-

ter Jonker. Een lezing inMuseum
Drachten, een lezing voor de
Vrienden van de Musea Zutphen
en voor de vrienden vanMuseum
Maassluis zijn aan het program-
ma toegevoegd. Kooij en Jonker
schreven samen het nieuwe boek
Jeanne Bieruma Oosting en de
prentkunst, dat inmiddels ook in
de boekhandel en in de vier mu-
sea goed verkocht wordt. De
workshops voor de kinderen
trekken onvoldoende deelne-
mers. De eerste groepen, die een
compleet programma in Fochte-
loo krijgen aangeboden, zijn ook
al geweest. Voor de culturele bus-
reis op 18 juni vanuit Fochteloo
naar o.a. de musea in Zutphen en
Almen in aanwezigheid van Jo-
lande Withuis hebben zich al 42
mensen aangemeld. Er kunnen
nog acht mensen mee.

Dag van de Prentkunst
Een werkgroep van de Stichting
Nobilis is druk bezigmet de voor-
bereidingen van de Dag van de
Prentkunst op zaterdag 2 juli. Bij
mooi weer buiten en bij slecht
weer binnen. Vorig jaar was de
buitendag Uitwaaien in Fochte-
loo een groot succes. De markt-
kramen zijn alweer gehuurd. Bij
slecht weer wordt de activiteit
binnen gehouden. Er zijn weer

veel kunstenaars uitgenodigd om
hun werk te tonen. Er zullen ook
weer demonstraties en lezingen
georganiseerd worden.

Tom Thijsse
Pieter Jonker legt op dit moment
de laatste hand aan een nieuw
boek over de prentenmaker Tom
Thijsse uit Muiden. Het boek ver-

schijnt tijdens de opening van
Open Stal Oldeberkoop, waar in
het Schrieversronte-gebouw een
tentoonstelling van de kleuren-
houtsneden van Tom Thijsse te
zien zal zijn. Vrijwilligers vanNo-
bilis komen vier weken lang naar
Oldeberkoop om de bezoekers
van Open Stal bij deze tentoon-
stelling te ontvangen.

Vriendenorganisatie groeit
Ondertussen groeit de Vrienden-
organisatie van Stichting Nobilis
als kool. De teller staat nu op 263.
Dit jaar krijgen de Vrienden als
Vriendenprent een werk van Ma-
nuel Kurpershoek Uitzicht uit
het atelier. Daar wordt druk aan
gewerktnu. Erwordtnogaanvier
nieuwe publicaties gewerkt, ter-
wijl er ook al afspraken zijn over
het tentoonstellingsprogramma
in 2023.

Gesteund
Voorzitter Gerrits: ‘De Museum-
vereniging heeft de verwachting
uitgesproken dat een kwart van
de Nederlandsemusea in financi-
eel zwaar weer zal geraken door
de effecten van de corona-pande-
mie, de inflatie en de stijgende
energielasten. Wij voelen ons
zeer gesteund door de fenomena-
le inzet van onze vrijwilligers, de
geweldige steun van onze Vrien-
den en de incidentele steun van
de overheden en de fondsen. Ook
voor ons wordt het financieel
moeilijker, maar we zullen zeker
niet gedwongen worden ons cen-
trum te sluiten. We zullen op
zoek moeten naar oplossingen
om toekomstige problemen het
hoofd te bieden. Voorlopig gaan
we volop genieten van het succes
van het nu lopende project De zo-
mer van Jeanne. Ons boek en on-
ze tentoonstelling krijgen veel
waardering van de bezoekers. De
mensen die voor het eerst ons
centrum bezoeken vinden het
een echte ontdekking en beloven
in de toekomst terug te komen.
Dat is een belangrijk signaal voor
ons, dat we op de goede weg
zijn.’ ■

‘Dit is voor ons ongekend’
■Nobilis trekt met Zomer van Jeanne meer dan dubbel aantal bezoekers naar Fochteloo

Een maand na de opening van de tentoonstel-

ling van Jeanne Bieruma Oosting blijft het

aantal bezoekers toestromen in Fochteloo.

Een ruime verdubbeling van wat het centrum

voor prentkunst gewend is.

(Deel van) De rode ara van Jeanne Bieruma Oosting. Linoleum-
snede. 825 x 495 mm. Collectie Nobilis. Sijtze Veldema

OOSTERWOLDE In Zuidoost
Friesland gaat het relatief goed
op sociale aspecten van brede
welvaart. In vergelijkingmet lan-
delijk heeft de regio gunstige uit-
komsten op welzijn, tevreden-
heid met het leven, sociale sa-
menhang en veiligheid.
Dit blijkt uit de analyse van het
FSPvancijfersuit deCBS-monitor
Brede Welvaart voor de gemeen-
ten Heerenveen, Opsterland,
Ooststellingwerf, Smallinger-
land en Weststellingwerf.

Zeven of hoger
De monitor kan het beleid voor
brede welvaartsontwikkeling
voeden.Hetkanhelpenomuitda-
gingen te signaleren en vast te
stellen. Het biedt een afwegings-
kader om door te redeneren wat
de gevolgen zijn van beleidskeu-
zes voor het heden en de toe-
komst. In Zuidoost Friesland is in
2020 87 procent van de inwoners
tevreden met zijn of haar leven.
Zij geven een 7 of hoger als rap-
portcijfer voor hun tevredenheid
met het leven. Dit percentage ligt
hoger dan landelijk (85%) en ge-
lijk aan de provincie Fryslân
(87%).
Tussen de gemeenten in Zuidoost
Friesland zijn wel enige verschil-

lenwaarneembaar,waarbij Smal-
lingerland met 84 procent het
laagst scoort. Indeeerste regiona-
le monitor Brede Welvaart Zuid-
oost Friesland scoorde de ge-
meente Ooststellingwerf het
hoogst op tevredenheid met het
leven. Dit jaar zijn er geen cijfers
van Ooststellingwerf beschik-
baar bij het CBS. In Zuidoost
Friesland is 40 procent van de in-
woners in 2020 niettemin een-

zaam. Dit is een groot aandeel,
maar wel lager dan provinciaal
(41 procent) en landelijk waar 47
procent van de inwoners een-
zaam is.
Lange tijdwerdwelvaart alleen in
‘smalle’ economische termen
weergegeven. Maar als het om
welvaart als kwaliteit van leven
gaat, zijn ook welzijn en welbe-
vinden van belang, evenals de
duurzaamheid ervan. Kijkend

met de blik van brede welvaart
gaat het betrekkelijk goedmet de
regio Zuidoost Friesland op as-
pecten als goed ervaren gezond-
heid, tevredenheid met het le-
ven, ervaren eigen regie, mate
van stress en vrijwilligerswerk.
Op deze indicatoren scoort de re-
gio hoger dan het landelijk ge-
middelde.

Economische score
Vaak vloeit een dergelijk gunstig
sociaal beeld voort uit eenhogere
economische score voor hetzelf-
de gebied. Echter, opdemeer eco-
nomisch getinte thema’s zoals
besteedbaar inkomen, bruto bin-
nenlands product, onderwijs en
diplomaniveau zijn de uitkom-
sten voor de regio juist lager dan
landelijk. Dit tegenstrijdige
beeld, dat al eerder werd waarge-
nomen met betrekking tot de
provincie Fryslân, is bekend ge-
worden als de ‘Friese paradox’.
Op het gebied van bredewelvaart
verschilt de regio Zuidoost Fries-
land op enkele thema’s van de
provincie Fryslân als geheel. Op-
vallend is dat de regio op het the-
ma materiele welvaart, waaron-
der het bruto binnenlands pro-
duct en besteedbaar inkomen,
beter scoort dan de provincie als

geheel. Ook binnen het thema
Landschap en Milieu doet de re-
gio het beter op de indicatoren
zonnepanelen op woningen,
broeikasgasemissies en fijnstof
dan provinciaal. Op het gebied
van gezondheid laat de regio een
wat ongunstiger beeld zien in
vergelijking met de provincie.
Onder andere op de indicatoren
overgewicht en voldoende bewe-
ging scoort de regio lagerdanpro-
vinciaal.
Uit eerder onderzoek blijkt dat
gezondheid een belangrijke indi-
cator is voor geluk. Ook het goed
kunnen rondkomenvanhethuis-
houdinkomen heeft grote in-
vloed op de geluksbeleving. Ei-
gen regie is belangrijk voor de
kwaliteit van leven van mensen.
In Zuidoost Friesland ervaart 92
procent van de inwoners vol-
doende eigen regie. In de regio
Zuidoost Frieslandervaart 81pro-
cent van de volwassenen de eigen
gezondheid als (zeer) goeden tien
procent van de inwoners heeft
moeite met rondkomen. Dat is
iets minder dan provinciaal (11%)
en landelijk (13%). ■

❯ Lees meer op de website
www.nieuweooststellingwer-
ver.nl

De monitor kan het beleid voor brede welvaartsontwikkeling
voeden. Eigen foto

In Zuidoost Friesland heerst tevredenheid


