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NIJKLEASTER EERT JENTSJE POPMA

De Stifting Nijkleaster schenkt in 2021 bijzondere aandacht aan Jentsje Popma.
Deze Leeuwarder schilder, glazenier en beeldhouwer is geboren op 30 september
1921 en hoopt dit jaar dus 100 jaar te worden! 
 
Nijkleaster, dat veel te danken heeft aan Popma, eert de kunstenaar in dit
jubileumjaar met een boek over zijn leven en werk en twee tentoonstellingen: de
overzichtstentoonstelling in de Grote Kerk in Leeuwarden en aansluitend een
verkooptentoonstelling in de kerk van Jorwert.

https://mailchi.mp/570472082883/nieuwsbrief-nijkleaster?e=c4e57c2905


 
Op vrijdag 9 april 2021 is de aftrap van de activiteiten met de presentatie van het
nieuwe logo van Nijkleaster, gebaseerd op het kunstwerk De Hynsteblom van
Jentsje Popma, én de start van de voorverkoop van het boek. Deze aftrap is,
vanwege de huidige coronasituatie, opgenomen. Het filmpje met Hinne Wagenaar,
pionierspredikant van Nijkleaster, en Jan Henk Hamoen, bestuurslid van Nijkleaster
en beheerder van de Jentsje Popma collectie, is te zien op de website van
Nijkleaster: https://nijkleaster.frl/jentsje-popma-100/

https://nijkleaster.frl/jentsje-popma-100/


DE HYNSTEBLOM - HET NIEUWE LOGO  
 
Jentsje Popma schonk in 2013 zijn monumentale werk De Hynsteblom
(paardenbloem) aan Nijkleaster. Voor het bestuur van Nijkleaster was dit een gebaar
van bemoediging en betrokkenheid. Het is niet alleen een prachtig kunstwerk, het
geeft ook precies het beeld weer waar Nijkleaster voor staat, legt Wagenaar in het
filmpje uit. ‘Wij bestaan omdat we ruimte willen maken, in ons bestaan en in de
wereld, voor God en voor ons mensen. De vis in het midden is het symbool voor
Christus en alles wat we doen is daaraan gerelateerd. We willen een plek zijn voor
stilte, bezinning en verbinding.’ 
Popma’s verbeelding van de paardenbloem is dan ook het nieuwe logo van
Nijkleaster geworden. De vis in de kern staat voor het wezen van Nijkleaster en via
de waarden in de middelste ring wordt daaraan in de buitenste ring uitvoering
gegeven. De cirkels in het kunstwerk wijzen in de situatie van Nijkleaster ook op de
diverse kringen van betrokkenheid.



CADEAU VOOR VROEGE KOPERS BOEK 
  
Eind mei verschijnt het boek Jentsje Popma, kunstenaar met een missie (uitgeverij
Noordboek). Erik Betten beschrijft hierin het leven van Jentsje Popma als kunstenaar
in de maatschappelijke en artistieke context. De verschillende aspecten van
Popma’s werk worden behandeld door Susan van den Berg, conservator van
Museum Belvédère. En Jan Henk Hamoen gaat in op de bijzondere band tussen
Popma en Nijkleaster. Het voorwoord is van Alex Riemersma, voorzitter van
Nijkleaster. De tweede helft van dit boek omvat een selectie van 75 afbeeldingen, die
het werk van Popma in al zijn verscheidenheid laat zien. 
 
Het boek is nu al in voorverkoop te bestellen via het bestelformulier op de website



van Nijkleaster www.nijkleaster.frl. Als dank krijgen vroege kopers een set van zes
ansichtkaarten met schilderijen van Jentsje Popma cadeau. Deze actie geldt tot 15
mei 2021.

PRESENTATIE 
 
De presentatie van het boek is op 29 mei 2021, tijdens de opening van de
tentoonstelling over het werk van Jentsje Popma in de Grote of Jacobijnerkerk in
Leeuwarden. 
  
Tentoonstelling Grote Kerk Leeuwarden: 29 mei – 2 oktober 2021 
Verkooptentoonstelling: Kerk van Jorwert: 9 en 10 oktober 2021.  
  
Meer informatie 
Het filmpje, het bestelformulier en meer (en gedurende het jaar actuele) informatie
over de tentoonstellingen zijn te vinden op https://nijkleaster.frl/jentsje-popma-100/.

9 april 2021 
 
Werkgroep JP100: 
Jan Henk Hamoen (voorzitter) 
Trees Nummerdor-van der Wal 
en Alex Riemersma.
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