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Eindverslag tentoonstelling ´Jeanne Bieruma Oosting terug in Beetsterzwaag´ 2022 

Deze tentoonstelling was te zien van half mei tot eind oktober in de overtuin van het Lycklamahuis 
(Gemeentehuis) in Beetsterzwaag. De tuin was geopend van 08.00-20.00 uur en dus overdag doorlopend te 
bezoeken.  
 
Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) was een veelzijdig kunstenares; ze is bekend geworden als aquarellist, 
beeldhouwer, etser, graficus, lithografe, illustrator, glasschilder, kunstschilder, tekenaar en 
boekbandontwerper. Als kind logeerde Jeanne in de zomer op Lauswolt, het landgoed van haar grootvader 
Rijnhard baron van Harinxma thoe Slooten. Na zijn overlijden woonden haar ouders op Lauswolt en kwam 
Jeanne nog zo nu en dan terug naar Beetsterzwaag.  
 
Al langer leefde bij de Stichting Historisch Beetsterwaag de wens om deze kunstenares te eren.  
De in 2021 verschenen biografie ‘Geen tijd verliezen’ van Jolande Withuis bleek een ideale opmaat voor 
verschillende tentoonstellingen van Oostings werk. Zo kwam een vijftal musea in Nederland met een 
zomerexpositie onder de titel ‘De Zomer van Jeanne’. Beetsterzwaag kon hierbij aansluiten met een eigen 
twist: een buitententoonstelling.   

 
De opening 
Op 14 mei 2022 is de tentoonstelling officieel geopend 
door wethouder Libbe de Vries samen met Jolande 
Withuis, auteur van de biografie ‘Geen tijd verliezen. 
Jeanne Bieruma Oosting 1898-1994’. De opening werd 
muzikaal omlijst met een optreden van Euterpe. De 
verbinding met Jeanne is het schilderij Landelijk 
Sextet, waar Jeanne in 1937 een prijs mee won op de 
Wereldtentoonstelling in Parijs. Dit schilderij verwijst 
naar haar jeugdherinneringen aan Euterpe. 
 
 

Looptijd 
De aanvankelijke looptijd was gepland van half mei t/m eind september. Door de grote belangstelling is 
besloten om te verlengen t/m eind oktober.  
 

De tentoonstelling 
Ingegeven door het succes van de tentoonstelling ’Van 
Lyndens Erfenis’ in 2021, is het concept van een 
buitententoonstelling op een mooie locatie herhaald. 
De in 2021 gemaakte houten prieeltjes zijn hergebruikt 
in het Lycklamapark.  
In de zomer van 2022 vertelden de doeken het 
levensverhaal van Jeanne, met vele afbeeldingen (zo 
mogelijk op ware grootte) en informatie over haar 
werk, in het bijzonder werk dat was gerelateerd aan 
Beetsterzwaag en Lauswolt.  
Werd aanvankelijk gedacht aan zes à zeven priëlen, 

het aantal van acht (waarvan zeven in de Overtuin, één bij Lauswolt) bleek een betere indeling te 
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waarborgen. De canvasdoeken lieten het veelzijdige werk zien van deze kunstenares met adellijke roots. 
Begeleidende teksten zorgden voor nadere informatie.  

 
Documentaire Omrop Fryslân 
Omrop Fryslân maakte in de serie Fryslân Dok een 
documentaire over Jeanne Bieruma Oosting. Voor 
deze documentaire zijn op 28 april opnames gemaakt 
in Beetsterzwaag. Enkele vrijwilligers van Historisch 
Beetsterzwaag werkten hieraan mee. 
Uitzending vond plaats in het weekend van 22 mei 
2022 en was zowel op Omrop Fryslân als NPO2 te zien 

(met Nederlandse ondertiteling). De documentaire heeft zeker bijgedragen aan de bekendheid van het 
veelomvattende oeuvre van de kunstenares en de tentoonstellingen, zowel in Friesland als daarbuiten. Met 
toestemming van Omrop Fryslân werd de documentaire een aantal malen in het kader van de 
tentoonstelling vertoond.  
 
De vrijwilligers 
De tentoonstelling is samengesteld door de Werkgroep Tentoonstellingen van Stichting Historisch 
Beetsterzwaag. In november 2021, kort na het verschijnen van de biografie, is een groep vrijwilligers aan de 
slag gegaan met het ontwerp van de tentoonstelling. De biografie vormde de rode draad van het verhaal. 
Hiernaast is eigen onderzoek gedaan waardoor (deels nieuwe) verbindingen zijn gelegd met de 
geschiedenis van Beetsterzwaag. Dit heeft de tentoonstelling een heel eigen gezicht gegeven. 
Een groot aantal musea stelde hoogwaardig beeldmateriaal ter beschikking, waardoor in de tentoonstelling 
meer dan 250 afbeeldingen opgenomen konden worden (waarvan 100 werken van Jeanne). 
 

Gedurende de looptijd van de tentoonstelling zorgde 
een tweede groep vrijwilligers voor het suppoosten in 
het weekend en alles wat daarbij hoorde. De 
bouwploeg verzorgde de opbouw en afbraak van de 
tentoonstelling. 
Op 25 mei was er op Landgoed Lauswolt (onze 
sponsor) een ontvangst met rondleiding voor de 
vrijwilligers van Historisch Beetsterzwaag en twee 
vrijwilligers van Museum Belvédère. 
 
 
 

De bezoekers 
Er was veel belangstelling voor zowel de expositie (geschat aantal bezoekers: 6000), als de maandelijkse 
rondleidingen De bezoekers leerden Jeanne een beetje kennen door zich te laten meevoeren langs de 
priëlen.  
Een opstelling die menig argeloze voorbijganger in de Hoofdstraat uitnodigde een kijkje te komen nemen.  
Uit de gesprekken die er ontstonden bleek dat de biografie nieuwsgierig maakte naar het werk van Jeanne. 
De buitenexpositie was gemakkelijk te bezoeken en kon ook gemakkelijk in gedeelten worden doorlopen.  
Daarnaast waren er bezoekers die in het kader van ‘De Zomer van Jeanne’ meerdere of alle 
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tentoonstellingen bij langs gingen. Daardoor kwamen er bezoekers uit het hele land naar Beetsterzwaag. 
Dat leverde vaak leuk gesprekken op waarbij ervaringen werden uitgewisseld. 
 
Sommige bezoekers zetten hun belevenissen op schrift en namen de moeite om een, veelal 
complimenteus, mailtje naar Historisch Beetsterzwaag te sturen. 
 
Op de wat bewolkte maandag 25 juli kwam ik in Beetsterzwaag aan als volgende stap op mijn 
belevingstocht in het kader van de Zomer van Jeanne BO. Na Maassluis en Fochteloo dan nu naar de 
Overtuin en Lauswolt, een beetje voeling krijgen met deze omgeving waarin ze zo graag kwam en van 
jongs af aan tekende en schilderde.  
(…) Ik heb daarna nog alle priëlen bekeken en enorm genoten van de prachtige en van veel relevante feiten 
voorziene tentoonstelling, duidelijk met veel liefde voor Beetsterzwaag en haar bijzondere bezoekster 
verzorgd: groot compliment, om haar de eer die haar toekomt te schenken en de waarde van deze moedige 
vrouw en kunstenares zo goed te doen herleven, in het belangrijke Beetsterzwaag. Tot slot ben ik naar 
Lauswolt gelopen, heb ik op het terras geluncht en de gérant gesproken, haar schilderij gezien en naar de 
bovenste verdieping geslopen om toch maar een indruk te krijgen van hoe zij daar heeft gewoond door de 
jaren heen.  
Moe maar zeer voldaan weer door de karakteristieke hoofdstraat naar de bus gelopen, vol van indrukken 
die mijn zomer met Jeanne zeer hebben verrijkt!  Gelukkig heb ik ook nog het boek, er staat zoveel 
wetenswaardigs in!  
 

De lezing op 17 augustus 

Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling bleek 
dat er veel werk van Jeanne in particulier bezit is. Dit 
was aanleiding om belangstellenden op te roepen om 
met ´hun´ werk van Jeanne naar de lezing van Jolande 
Withuis te komen.  
Uiteraard was de biografie de aanleiding om de auteur 
uit te nodigen voor een lezing. Echter door de oproep 
aan particulieren om werk van Jeanne mee te nemen, 
ontstond er een bijzondere avond waarbij de lezing 
werd gecombineerd met een eenmalige 

tentoonstelling van 30 werken van Jeanne Bieruma Oosting die in particulier bezit zijn. Samen met de 
bijbehorende verhalen van de eigenaren maakte dit de lezing tot een unieke gebeurtenis. De lokale kranten 
schreven er uitgebreid over. Landgoed Lauswolt maakte een genereus gebaar door Jolande Withuis en haar 
man een overnachting aan te bieden. 

 
De rondleidingen 
Tijdens de tentoonstellingsperiode was er zes maal op 
een zaterdagmiddag een rondleiding over de 
tentoonstelling waarbij er aansluitend naar Lauswolt 
kon worden gewandeld. Deze anderhalf uur durende 
rondleiding werd gegeven door een ervaren gids, die 
zich gespecialiseerd had in leven en werk van Jeanne. 
Doordat de rondleidingen werden aangekondigd in 
diverse media, was er steeds ook weer aandacht voor 
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de tentoonstelling zelf. In totaal hebben zo’n 120 personen deelgenomen aan deze rondleidingen. 
Naast deze algemene rondleidingen zijn er enkele ‘’maatwerk’’ rondleidingen gegeven. Zo was de 
tentoonstelling in Beetsterzwaag onderdeel van de Kunstreis van Museum Belvédère op 18 juli. De 50 
deelnemers aan deze kunstreis konden genieten van een rondleiding door de tentoonstelling, een 
ontvangst in het Lycklamahûs en een afsluitend drankje in de Tropische Kas. 
 

 Tsjerkepaad van 9 juli t/m 10 september 
Tijdens Tsjerkepaad zijn gedurende de zomer ongeveer 
250 Friese kerken vrij toegankelijk. 
De St. Martenskerk (Dorpskerk, Van Lyndenlaan 5) in 
Beetsterzwaag deed mee met Tsjerkepaad.  
De ouders van Jeanne Bieruma Oosting liggen 
begraven op dit kerkhof. In de kerk was o.a. de 
documentaire van Omrop Fryslân over deze 
kunstenares Berne yn in kâld lân te zien.  Gedurende 
het seizoen waren er gratis rondleidingen over het 
kerkhof, o.a. op de Open Monumentendag. 
 
 
Open Monumentendag op 10 september 
Uiteraard werd de Open Monumentendag door 
Historisch Beetsterwaag aangegrepen om zo de 
publieke belangstelling voor monumenten en het 
draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. Een 
aantal rijksmonumenten was opengesteld, waaronder 
het Lycklamahûs waar Jeanne regelmatig op bezoek 
kwam en dat in 1930 door haar is geschilderd.  
In het kader van aandacht voor het lithografisch 
oeuvre van Jeanne was er een demonstratie linoleum 
snijden door kunstenares Anne Brouwer. 

 
Een ander speerpunt deze dag was villa De Horst, door Jeanne fraai op doek gezet in de tijd dat het een 
hotel was. Ter gelegenheid van de OM-dag zijn drie tentoonstellingsdoeken toegevoegd die bij de Horst te 
zien waren. Onderwerp van deze doeken was de geschiedenis van De Horst en het daar tegenovergelegen 
huisje Vianen. De combinatie met het Kunstweekend bleek wederom een goede greep: veel bezoekers, ook 
voor de tentoonstelling.  

 
 Mienskip 
De expositie bracht ook een andere dynamiek teweeg:  
Een goed contact met Muziekvereniging Euterpe, met 
medewerkers van de Gemeente Opsterland (de drie 
schilderijen van JBO die de gemeente in bezit heeft; 
het gastenboek van het Lycklamahûs), een filatelist 
Bate Hylkema die zich met informatie over door 
Jeanne gemaakte postzegels meldde, Museum 
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Opsterland dat veel beeldmateriaal heeft aangeleverd, de Tropisch Kas die als uitvalsbasis diende voor de 
vrijwilligers/suppoosten. 
Maar ook: een bezoeker van de lezing, die op die avond zo aan de praat raakte, dat hij weer vaker naar 
Beetsterzwaag komt. 

 
 De marketing 
De aanvankelijk in voorzichtige aantallen vervaardigde marketingartikelen 
(waaronder de tentoonstellingscatalogus) mochten zich verheugen in goede 
belangstelling. Ansichtkaarten van werk van Jeanne waren voor de bezoekers 
een leuke kleinigheid om aan te schaffen.  
Een klein handzaam boekje met info over alle Jeanne tentoonstellingen in 
den lande (de ‘reisgids’) droeg eraan bij dat bezoekers vanuit het hele land 
ook de tentoonstelling in Beetsterzwaag wisten te vinden. Musea Zutphen 
had een coördinerende rol in de PR en publiceerde alle relevante informatie 
op de website www.dezomervanjeanne.nl. Hieronder een agenda met alle 
activiteiten rond de Jeanne expo’s en een uitgebreide collectie links naar 
uitingen in de pers. 

 

 Publiciteit 
De activiteiten hebben publiciteit gegenereerd van zowel de schrijvende pers (provinciaal en regionaal) als 
radio en TV. Het gaat dan om persberichten, redactionele artikelen en agendavermeldingen. In het 
regionale huis-aan-huis-blad Sa! zijn maar liefst twee pagina grote artikelen verschenen over de Jeanne 
tentoonstelling en daarnaast diverse persberichten en aankondigingen, o.a. van alle rondleidingen. 

Social media (met name facebook) bleken prima kanalen om de expositie doorlopend met berichten en 
foto’s onder de aandacht te brengen. En uiteraard was er de eigen website van Historisch Beetsterzwaag. 

 
 In de rubriek ‘Op en út’ (zowel radio als tv) van Omrop 
Fryslân kregen vrijwilligers van Historisch 
Beetsterzwaag op 23 juli de gelegenheid om de 
tentoonstelling toe te lichten.  
In vrijwel alle landelijke kranten zijn artikelen 
verschenen over de biografie Geen tijd verliezen’ en de 
daaraan gerelateerde tentoonstellingen in het kader 
van de Zomer van Jeanne. Daar hebben we in 
Beetsterzwaag zeker ook van geprofiteerd, al hadden 

we zelf geen budget voor marketing op landelijk niveau. Onze eigen tentoonstelling was wel opgenomen in 
de landelijke tentoonstellingsagenda’s van de Kunstkrant en van het Museumtijdschrift. 
 
 
Samenwerking 
Bij dit tentoonstellingsproject is samengewerkt met een groot aantal personen en organisaties. Allereerst 
was daar Jolande Withuis, die de drijvende kracht was achter #dezomervanjeanne. Zij heeft ons in contact 
gebracht met allerlei partijen, waaronder de andere deelnemende musea en uitgeverij De Bezige Bij, waar 
we veel beeldmateriaal van hebben gekregen. Voor de contacten met het Fries Museum en het 

http://www.dezomervanjeanne.nl/
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Rijksmuseum in Amsterdam (goed voor meer dan 50 afbeeldingen!) konden we voortborduren op het 
contact dat we in 2021 hadden gelegd vanwege de Van Lyndententoonstelling uit dat jaar.  
Met Museum Belvédère hadden we vrij uitgebreid contact. Conservator Susan van den Berg was betrokken 
bij de filmopnames in Beetsterzwaag en er was de Kunstreis waarvoor Beetsterzwaag een deel van het 
programma verzorgde. 
 
Met dank aan 
De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdrages van de Van Teyens Fundatie, 
Gemeente Opsterland en Landgoed Lauswolt. De Cornelia Stichting heeft opslagruimte beschikbaar gesteld 
in de werkschuur aan de Beetsterweg voor het opslaan van de tentoonstellingsmaterialen (de priëlen en de 
doeken). 
 
Beeldmateriaal is ter beschikking gesteld door: 
Familie Huisman / Familie Van Harinxma thoe Slooten / Fries Museum, Leeuwarden /  
Gemeente Opsterland / Jelle Terluin / Jolande Withuis / Kerkfotografie / Literatuurmuseum Den Haag / 
Mariënwaerdt / Musea Zutphen / Museum Maassluis / Museum Opsterlân / Museum Schiedam / 
Rijksmuseum, Amsterdam / MAI / Rembrandthuis Amsterdam / RKD – Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis, Den Haag/ Sa!/ Sietse de Boer/ Stichting Historisch Beetsterzwaag/ Stedelijk Museum 
Amsterdam / Thom Vellinga / Uitgeverij De Bezige Bij. 
 
Hiernaast zijn openbare bronnen geraadpleegd waaronder wikipedia en www.delpher.nl 
 
De vormgeving van de tentoonstelling is gedaan door Sanne van der Heide (www.maheiva.com). 
 
De Werkgroep Tentoonstellingen van de Stichting Historisch Beetsterzwaag bestaat uit: Josien van den 
Berg, Jikke Dickhof-Huisman, Sijanda Jelsma, Heleen Verhage en Gerda Vermeer. 
 
 

 

 

 

www.historischbeetsterzwaag.nl 

Beetsterzwaag, 25 november 2022 
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