
Details Pier Feddema Stichting 

1. RSIN-nummer: 814091714 

2. Postadres: 

Lysbeth Brouwer 

het Hooge 8 

8421 SE 

Oldeberkoop 

0516451884 

pierfeddema@live.nl 

lysbrouwer@yahoo.co.uk 

3. Doelstelling:  

De stichting is in 2004 in het leven geroepen en heeft als doel om de kunst van Pier Feddema 

te bewaren maar ook onder de aandacht te blijven brengen. Pier Feddema als 

vertegenwoordiger van het naoorlogs Fries expressionisme. Hij maakte deel uit van een 

kunstenaarsgroep die zich onder de naam Yn ‘e line manifesteerde. Na de schilders van De 

Ploeg en met Gerrit Benner, vormt Yn ‘e line mede het gezicht van het expressionisme in de 

beeldende kunst van het noorden. 

4. Beleidsplan: 
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn in lijn met de doelstelling van de Pier 
Feddema Stichting. De stichting is in 2004 in het leven geroepen en heeft als doel om de 
kunst van Pier Feddema te bewaren maar ook onder de aandacht te blijven brengen. Pier 
Feddema als vertegenwoordiger van het naoorlogs Fries expressionisme. 
Zo hebben we kleinere en grotere exposities mede mogelijk gemaakt: 

 05-05 t/m 01-07 2018 - Expositie Damshus Sudergemaal, Nij Beets. Thema: Friese 
landschappen. 

 14-10 2018 t/m 13-02 2019 – Expositie Museum Dr-8888, Drachten. Thema: Fries 
expressionisme, “Not afraid of the new.” 

 30-11 2018 t/m 21-04 2019 – Expositie Museum Belvédère, Oranjewoud/Heerenveen. 
Thema: Friese schilderkunst, “De Friese Salon.” 

 In museum Dr-8888 te Drachten hangen in de vaste collectie werken van Pier Feddema. 

 01-05 2019 t/m heden – Expositie in kunsthandel Veenstra te Drachten. 

Ons beleid is erop gericht voor nu en in de toekomst gelijksoortige exposities als 
bovenstaand te organiseren/mogelijk te blijven maken. Ons beleid bestaat eruit dat we 
exposities mede vormgeven, openen, voor publicaties zorgen en soms alleen werken van Pier 
Feddema beschikbaar stellen voor een bepaalde expositie.  
Het werk is zeer divers o.a.: 
- beeldmateriaal leveren voor banieren of pamfletten, met kunst van Pier en gedichten. 
- overleggen/plannen maken en afstemmen over komende exposities 
- opvragen van bruikleenstelling van werken van Pier Feddema in privébezit 
- netwerken en op bezoek gaan naar musea en kijken wat de mogelijkheden voor een 
toekomstige expositie zijn. 
- publicatie van een boek mede mogelijk maken bij de opening van een expositie 

5. De bestuurssamenstelling:  

- Eduard Pijlman (voorzitter) 

- Jetty Boddeüs (secretaris) 

- Lysbeth Brouwer (penningmeester) 

- Wietske Tinga (lid). 
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6. Het beloningsbeleid:  

De bestuurders worden niet beloond, het betreft vrijwilligerswerk. 

 

7. Verslag van de uitgeoefende activiteiten:  

Recente Exposities: 

 05-05 t/m 01-07 2018 - Expositie Damshus Sudergemaal, Nijbeets. Thema: Friese 
landschappen. 

 14-10 2018 t/m 13-02 2019 – Expositie Museum Dr-8888, Drachten. Thema: Fries 
expressionisme, “Not afraid of the new.” 

 30-11 2018 t/m 21-04 2019 – Expositie Museum Belvédère, Oranjewoud/Heerenveen. 
Thema: Friese schilderkunst, “De Friese Salon.” 

 In museum Dr-8888 te Drachten hangen in de vaste collectie werken van Pier Feddema. 

 01-05 2019 t/m heden – Expositie in kunsthandel Veenstra te Drachten. 

Het werk rondom de exposities is zeer divers o.a.: 
- beeldmateriaal leveren voor banieren of pamfletten, met kunst van Pier en gedichten. 
- overleggen/plannen maken en afstemmen over komende exposities 
- opvragen van bruikleenstelling van werken van Pier Feddema in privébezit 
- netwerken en op bezoek gaan naar musea en kijken wat de mogelijkheden voor een 
toekomstige expositie zijn. 
- publicatie van een boek mede mogelijk maken bij de opening van een expositie 
- kunstwerken selecteren, ordenen, inlijsten en ophangen 
- feestelijke openingen van exposities verzorgen 

8. De balans, baten en lasten met toelichting: 

 

Balans 2018-2019 

Baten Lasten 

150,- euro 
Beeldmateriaal van kunst van Pier Feddema 
beschikbaar stellen voor het maken van 
banieren en pamfletten. 

31,- euro 
Kosten voor het up-to-date houden van de 
website. 

375,- euro 
Verkoop van drie werken van Pier 
Feddema, kleurstifttekeningen.  

272,25 euro 
Rekening Museum Drachten/Dr-8888 voor 
het inlijsten van werk van Pier Feddema 
voor de expositie in het 
Damshus/Sudergemaal. 

 25,- euro 
Bijdrage aan de vrienden van Museum 
Drachten/Dr-8888 

 

 

 


