JEANNE BIERUMA OOSTING
TERUG IN BEETSTERZWAAG

Wandeling naar Landgoed Lauswolt
Vanaf de overtuin is het 15 minuten lopen naar
Hotel Lauswolt, waar prieel 8 staat. Neem de
zijuitgang van de overtuin achter de priëlen 6 en 7.
Ga daar naar links en vervolgens op Kerkepad
Oost naar rechts. Volg de knooppunten 91 74 16.
De verkeersweg voor Lauswolt voorzichtig oversteken.

Aanleiding
De aanleiding voor deze tentoonstelling is de biografie
Geen tijd verliezen – Jeanne Bieruma Oosting 1898-1994 van
Jolande Withuis, uitgegeven door De Bezige Bij (2021).
De tentoonstelling is samengesteld door vrijwilligers van
Stichting Historisch Beetsterzwaag in samenwerking
met Jolande Withuis en de vijf deelnemende musea aan
‘De Zomer van Jeanne’. www.dezomervanjeanne.nl
Een groot aantal partijen heeft welwillend
beeldmateriaal ter beschikking gesteld.

14 mei t/m 30 september 2022
De tentoonstelling is dagelijks
van 8 tot 20 uur gratis te bezoeken
De overtuin is rolstoeltoegankelijk
Vormgeving: www.maheiva.com

Locatie: Overtuin Lycklamahuis
tegenover Hoofdstraat 80
Beetsterzwaag

Stichting Historisch Beetsterzwaag
www.historischbeetsterzwaag.nl

DE EXPOSITIE
‘Toen ik ouder werd kreeg ik het duidelijk verlangen met mijn waterverfdoosje buiten te werken.
Grootvader, die een heel aardige huishoudster had, stond die gewaardeerde hulp dan zo’n middag
af om met me mee te gaan. Zo reden we dan op de fiets naar de begeerde onderwerpen, zij met de
breikous en ik met het schetsboek’.
					
Jeanne Bieruma Oosting

Acht priëlen laten het veelzijdige werk zien van
kunstenares Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994)
en speciaal de relatie met Beetsterzwaag.
Als kind logeerden Jeanne, haar zusje Lot en broertje
Hans in de zomer op Lauswolt, het landgoed van
haar grootvader Rijnhard baron van Harinxma thoe
Slooten. Na zijn overlijden woonden hun ouders op
Lauswolt en kwam Jeanne nog zo nu en dan terug
naar Beetsterzwaag.
Zeven priëlen staan opgesteld in de overtuin,
prieel nummer 8 vindt u bij Landgoed Lauswolt
(Van Harinxmaweg 10).
Oosting (zoals Jeanne zichzelf noemde) was niet
alleen baanbrekend in haar werk, maar ze was ook
een vrouw die in haar sociale klasse anders durfde te
zijn. In het adellijke milieu waarin Oosting opgroeide
was een werkende vrouw een gotspe en al helemaal
als die haar heil in de kunst zocht.
Deze veelzijdige en begaafde kunstenares heeft
een groot en divers oeuvre nagelaten: tekeningen,
aquarellen, schilderijen en veel grafiek.
Leer Jeanne een klein beetje kennen
en laat u meevoeren langs de priëlen!

NEVENACTIVITEITEN
Tropische kas
Achterin de overtuin ligt de Tropische Kas. Deze is in juni, juli en augustus open
voor publiek op donderdag t/m zondag van 14 - 17 uur. In mei en september alleen
in het weekend. De toegang is gratis. U kunt hier bovendien een kop koffie of thee
drinken. Zie www.tropischekas.nl
Rondleidingen op zaterdag 28/5, 25/6, 23/7, 20/8 en 24/9 om 14.00 uur
In het kader van deze expositie zijn er speciale (plm. anderhalf uur durende)
rondleidingen waarbij naar Lauswolt wordt gewandeld. Start om 14.00 uur
bij de Tropische Kas (achterin de overtuin). Aanmelding is niet nodig.
Kosten 5 euro p.p. contant te voldoen.
Tsjerkepaad 2 juli t/m 10 september zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur
In de Dorpskerk (St. Martenskerk, Van Lyndenlaan 5) is tijdens het Tsjerkepaad 2022
een tentoonstelling met oude familiefoto’s en boeken van en over Jeanne ingericht.
De ouders van Jeanne zijn begraven op dit kerkhof. Vader aan de noordkant en
moeder aan de zuidkant.
Op 16/7 en 3/9 is er een rondleiding over het kerkhof van 14 - 15 uur.
Lezing Jolande Withuis (auteur van de biografie) in augustus
Nadere informatie op www.historischbeetsterzwaag.nl/jbo
Documentaire FryslânDok
Omrop Fryslân heeft een documentaire uitgebracht over Jeanne Bieruma Oosting.
Voor meer informatie: www.historischbeetsterzwaag.nl/jbo

