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Jeanne Oosting braaf ?
Een rebelse kunstenares!

RECENSIE�KUNSTENAARSBIOGRAFIE�Ze maakte in Parijs kunst over seksualiteit en
ongelijkheid en bevocht haar kunstenaarschap, blijkt uit de formidabele biografie van Jolande

Withuis over Jeanne Oosting, die tot nu toe bekendstond als schilderes van klein geluk.
Door�onze�redacteur�Paul�Steenhuis

‘M
ijn lieveling was
naakt, en om mijn
hart te winnen/ Had
ze alleen haar klin-
kende juwelen aan:/
Zij was door die zo

rijke tooi niet te weerstaan.”
Die regels van Charles Baudelaires lief-

desgedicht ‘Les Bijoux’ (vertaling Peter
Verstegen) uit Les Fleurs du Mal (De bloe-
men van het kwaad) koos Jeanne Bier uma
Oosting in 1931 als opdracht bij haar eer-
ste grafiekmap met litho’s van tien kloeke
naakte vrouwen, die ze in Parijs uitgaf. De
titel van de map was prozaïsch: Ch a i r s ,
‘vlees’ in het Frans; in het Nederlands
werd het Lichame n. De klein gedrukte op-
dracht was poëtischer: „Dédié à R.W.W.”

Daar ging een liefdesdrama achter
schuil, zoals Jolande Withuis uitlegt in
haar formidabele biografie van kunstena-
res Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994)
Geen tijd verliezen. R.W.W. is de kunstena-
res Roline Wichers Wierdsma, op wie
Jeanne verliefd was, maar die geen relatie
met haar wilde. Het contact was verbro-
ken, tot groot verdriet van ‘B i e r t j e’, zoals
Bieruma Oosting door haar vrienden
werd genoemd. Aan haar onbeantwoorde
liefde was deze map opgedragen, vol met
prachtige lithokrijttekeningen van ro-
buuste naakte vrouwen, autonome we-
zens, bezig met alledaagse dingen: kou-
sen aantrekken, een jarretelgordel aan-
doen. Of in een openvallende bontjas zit-

ten op een barkruk. Het zijn intieme beel-
den, nuchter, en liefdevol geobserveerd;
niet zoet of verleidelijk.

Lesbisch statement
Je kan die map met naakten, in de con-
text die Withuis geeft, amper anders zien
dan een poging om het contact met die
geliefde te herstellen. Vergeefs, zou blij-
ken. Je kan het ook zien als een coming-
out, een lesbisch statement, dat Oosting,
ze was toen 32, maakte nadat ze het be-
nauwde Nederland ontvlucht was. Want
een vlucht kan je Oostings vertrek in 1929
naar Parijs wel noemen.

Withuis laat zien dat de elf jaren die
Oosting zich van 1929 tot 1940 onder-
dompelde in het bruisende Parijse artis-
tieke leven, waar de moderne kunst werd
uitgevonden (ja, ze sprak er later ook met
Picasso), cruciaal waren voor haar ont-
wikkeling als kunstenares.

Haar hele jonge leven had ze al gestre-
den om kunstenaar te mogen worden als
dochter uit een rijke, chique familie (haar
vader was de Friese patriciër Jan Bieruma
Oosting, haar moeder Adriana barones
van Harinxma thoe Slooten, oude Friese
adel). Telkens werd ze tegengewerkt en
afgeknepen. Een opleiding volgen was
onzin volgens haar ouders: een goede par-
tij trouwen en kinderen krijgen, dat was je
werk als vrouw in deftige kringen. En dat
de jonge Jeanne, die tot haar twaalfde
werd aangekleed door personeel en nooit

had leren koken, graag een kunstoplei-
ding wilde volgen omdat ze graag teken-
de, was niet alleen maar lastig.

Het was ook gevaarlijk. Ze kon in wilde,
artistieke kringen de goede naam van de
familie bezoedelen. Een doodzonde.
Haar broertje en zus kregen ruim steun,
maar lastige Jeanne, als de „g i f z w a m” in
vaders „b l o e m b e d”, niet. De benepen
weerstand, van vooral haar rijke en feo-
dale vader, die Oosting moest overwin-
nen om toch wat kunstcursussen in Ne-
derland bij elkaar te sprokkelen, is bloed-
stollend. Withuis reconstrueert die strijd
op basis van duizenden brieven en aante-
keningen van Oosting.

Macabere etsen
Jeanne wilde zich ontwikkelen in de
kunst, zich onderdompelen in het opwin-
dende, vrije leven van Parijs, ver van het
„kleinzielige gezanik en remmend onbe-
grip thuis” zoals ze het omschreef. Dat
lukte. Dat ze goed Frans had geleerd
hielp. Ze was soms zo arm dat ze moest
overleven op gepofte kastanjes van
straatverkopers. Ze nam tekenlessen, bij
de feministische kunstenares Jane Pou-
pelet en bij de omstreden, want openlijk
lesbische kunstenares Mariette Lydis om
beter vrouwennaakten te leren tekenen.
Ze ging in bordelen tekenen. Ze leerde et-
sen op het grafisch atelier van Bill Hayter.

Uit dat nieuwe grafische werk, de etsen
en litho’s, zijn haar indrukken en obses-

Jeanne�Oosting in�haar�Parijse�atelier,�1930.

Jeanne�Bieruma
Oosting,�La�révolte
(1934,�44�x�56�cm).
Litho�uit�de�serie�Ac�-
cents�Plaintifs.

Jeanne�Bieruma
Oosting,�N�a�a�kt
(1931,�42�×�28�cm).
Litho�uit�de�gra-
fiekmap�Chairs.
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Jeanne�Bieruma
Oosting,�N�a�a�kt
(1931,�42�×�28�cm).
Litho�uit�de�grafiek-
map�Chairs.

sies uit die tijd, zoals seksualiteit en vrij-
heid, goed af te leiden. Zo verschenen er
na de map naakten nog een reeks mappen
grafiek, met veelzeggende titels als Ve r-
dwaasde vrouwen, Ee nzaamhede n, We e-
k l a ch t , De liefde en de dood. Museum Bel-
védère in Heerenveen heeft die mappen,
inclusief Ch a i r s , die ik voor dit artikel
mocht bekijken.

Macaber zijn ze soms, die vaak donkere
prenten, waarop eenzame of door waan-
zin bezochte vrouwen zijn te zien, of een
man die zich opgehangen heeft, een ver-
bitterde oude rijke deftige dame (La vie
manquée), een hoerenloper die het bor-
deel verlaat, iemand die triest in donker
Parijs zit, nachtmerries.

Beklemmend voorbeeld is de prent La
r é v o l te (‘De opstand’) uit 1934, waarin we
een naakte vrouw wijdbeens op haar rug
in bed zien liggen; boven haar in de duis-
tere nacht zweven drie babylichaampjes
het raam uit. Zijn het miskramen? Abor-
tussen? Het besluit geen kinderen te wil-
len? „Raadselachtig en griezelig”, noemt
Withuis de litho, die ze ook afbeeldt in
haar rijk geïllustreerde boek. (Overigens
merkt ze op dat je kunstwerken niet kan
zien als dagboeknotities).

Oostings Parijse grafiek werd in de jaren
dertig in Nederland getoond, en sommige
critici prezen het werk. Maar anderen
vonden dat een vrouw zulke sombere
kunst niet moest maken. „In dit rijk van
wanhoop en eenzaamheid volgt men een

vrouw niet gaarne”, recenseerde een Tel e -
g ra af -criticus. Van de lesbische onderto-
nen in Oostings werk moest dichter-criti-
cus Jan Engelman niets hebben: het waren
„onfraaie driften en decadente wezens”.
De litho’s met naakten durfde Oosting in
benepen Nederland na een keer niet meer
te tonen. Museum Belvédère toonde er
drie in 2018. Als complete map is Ch a i r s
nog nooit in Nederland in een museum
aan het publiek getoond, schrijft Withuis.

Bloemenschilderes
In Parijs schilderde Oosting ook veel ( ze
werd lid van de feministische v ro u we n -
schildersclub Société des Femmes Artis-
tes Modernes FAM). Ze maakte onder
meer een fier portret van zichzelf als
schilderes in een werkkiel, dat op een
FAM-expositie getoond werd en dat nu
op het omslag van de biografie staat.
Toen ze in 1940 gedwongen door de oor-
log in Nederland kwam, werkte ze door,
hoewel ze geen lid werd van de Kultuur-
kamer, zoals de Duitse bezetter eiste.

Gaandeweg, doordat ze in Parijs echt
kunstenares geworden was en zich min of
meer bevrijd had van de doem van haar
deftige privilege (en de rol die ze als vrouw
hoorde te spelen) begon ze meer laat-im-
pressionistisch werk te maken: kleurige
en rake schilderijen van landschappen, in-
terieurs, bloemen waarmee ze in het na-
oorlogse Nederland bekend werd. Ze deed
het graag en ze verkocht goed.

Zo werd ze bij haar dood in 1994 ook
herdacht, als schilderes van klein intiem
geluk. De rebelse en strijdbare kant van
Oosting als kunstenares leek begraven.

Tot Jolande Withuis in november haar
biografie publiceerde over Jeanne Oosting
(zoals ze zich als kunstenares noemde,
wars van haar deftige afkomst). Ineens
heeft Nederland er een nieuwe, rebelse
kunstenares bij, die bijna een eeuw gele-
den persoonlijke, opstandige kunst maak-
te over nu weer moderne thema’s als vrij-
heid, ongelijkheid, seks en genderrollen.
Die zich krachtig verzette tegen etiketten
die mensen op haar wilden plakken.

Alsof dat niet genoeg is, kreeg Withuis
het ook voor elkaar dat vijf kunstinstellin-
gen in voorjaar en zomer 2022 werk van
Oosting gaan exposeren, ook de vergeten
grafiek. Zodat we een completer beeld
van haar als kunstenares kunnen krijgen.

Oosting, die liefdesrelaties had met
vrouwen en mannen, maakte in de oorlog
onbekende erotische litho’s naar aanlei-
ding van de korte verhouding die ze had
met Netty Nijhoff-Wind. Withuis ontdek-
te dat die litho’s onbegrepen in het Rijks-
museum opgeborgen liggen. Hopelijk
krijgen we die ook te zien.

Oosting-exposities�in�2022: in�museum
Belvédère�(Heerenveen),�museum�Henriette
Po�l�a�k�(Zutphen),�museum�Maassluis, Muse-
um�Staal (Almen)�en�centrum�voor�prent-
kunst�Nobilis (�Fo�c�h�t�e�l�o�o�)�.

Ineens heeft
Nederland er
een nieuwe,
re b e l s e
kunstenares bij

Ku�n�s�t�b�o�e�k

Jolande�Withuis:
Geen�tijd�verliezen,
Jeanne�Bieruma
Oosting�1898-1994.
Uitg.�De�Bezige�Bij,
447�blz.�€ 39,9�9
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