
 

EEN SOCIAAL BEWOGEN SCHILDERES 

 

Sinds 2008 hangt bij ons in de huiskamer een schilderij van Jeanne 

Faure. Eigenlijk heet ze Mary Jeanne Agathe Faure. Ze is geboren in 

1893 in Rheden in een predikantsgezin en overleden in 1987. Het 

schilderij wat in ons bezit is, is in 1961 door mej. Faure geschilderd 

en het is een erfstuk.  Rieke heeft het geërfd van haar ouders. Het kwam in het bezit van de familie 

omdat haar vader het heeft gekregen van mej. Faure. Tussen 1961 en 1968 was hij chauffeur op de 

Rudolphstichting.  In die tijd haalde hij elke zaterdagochtend mej. Faure op van de Trekerweg  waar 

zij woonde, in de buurt van café Bavoort in landgoed Den Treek. Rieke weet zich die ritjes nog goed 

te herinneren, want soms ging zij mee met haar vader om mej. Faure weg te brengen of op te halen. 

Een mooie herinnering 

“ Ik herinner mij een wat gedrongen grijze mevrouw.  Ze was vast heel aardig en tegen mij 

was ze ook vriendelijk, maar ik was zo’n verlegen meisje dat we niet zo heel veel contact kregen en 

creatief was ik niet, dus ik zat niet bij haar op teken- en schilderles. Het huis waarin ze woonde, 

herinner ik me eigenlijk best goed, als je in aanmerking neemt dat het wel bijna vijftig jaar geleden is 

dat ik er kwam. Het was een groot oud huis, het stond een eindje van de weg af. Er kon nauwelijks 

een auto langs en net als je dacht: Waar kom ik nou terecht, zag je dat huis als uit een sprookje 

liggen: groot, oud, donker en midden in het bos. Toen ik er voor de eerste keer binnen kwam, keek ik 

mijn ogen uit. Alles was zo anders als bij ons thuis. Bij ons was alle meubilair functioneel en een blind 

paard kon er niet veel kwaad doen, maar wij leefden er met zijn tienen en dan moet alles tegen een 

stootje kunnen. Nee, dan hier, waar twee oudere dames woonden in dat bijzondere huis met aan alle 

muren prachtige schilderijen van paarden, van grote mensen en van kinderen. Wat ik haast nog 

mooier vond, waren de vele boeken, want ik was en ben gek op lezen en dan stond er ook nog een 

imposante piano of vleugel. Ik denk dat ik toen het verschil niet eens wist. Het was er donker, 

ondanks de grote ramen. Ik vond het geweldig, had geen idee dat een mens ook zo kon wonen. Mijn 

heit was een hulpvaardig mens en toen juffrouw Faure een probleem kreeg met haar oprit, bood heit 

aan om dat op te lossen. Dat betekende vooral veel snoeien en zo. Hij is er een hele tijd mee bezig 

geweest, maar hij wilde niet betaald worden. Als beloning kreeg hij een schilderij. Hij was er wel blij 

mee, maar iets minder toen bleek dat de noodzakelijke lijst 75 gulden kostte. Hij zei in het begin 

geregeld dat het het duurste cadeau was dat hij ooit had gekregen. Niettemin waren mijn ouders er 

blij mee, want het heeft de hele rest van hun leven een ereplaats gehouden. Ik heb het altijd mooi 

gevonden en nu heeft het al bijna acht jaar bij Jaap en mij een ereplaats aan de muur in onze 

huiskamer. Voor mij is het een herinnering aan onze tijd op de Rudolphstichting en aan onze heit en 

mem.” 

 

Schilderes en illustratrice 

Jeanne Faure was schilderes en illustratrice. Na een opleiding aan de Haagse Kunstacademie was ze 

vooral figuratief gaan schilderen, maar ook had ze een aantal kinderboeken van illustraties voorzien. 



Zo vonden we nog een boekje met de titel ‘Het ijdele Japanse viooltje’, geschreven door Johanna van 

Breevoort met illustraties van Jeanne Faure. Jeanne heeft in dezelfde tijd gestudeerd als Anton en 

Hans Pieck. De tweelingbroers waren grote vrienden van haar. Jeanne Faure heeft voornamelijk 

dieren geschilderd. Vooral veel doeken met paarden. Paarden en wilde dieren waren haar 

lievelingsbeesten. Ze schilderde ze graag. Anton Pieck stimuleerde haar om ook portretten te gaan 

schilderen. Haar schilderijen vonden, ondanks dat ze weinig exposeerde, voldoende aftrek en 

bevinden zich vooral in particuliere collecties. In 1977 hield Jeanne nog een expositie van haar werk 

in ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort terwijl haar werk in 1980 in het Ploeghhuis in Amersfoort 

te zien was. Deze laatste tentoonstelling werd geopend door haar vriend en studiegenoot, de toen 85 

jarige Anton Pieck.  

Sociaal bewogen 

Haar sociale betrokkenheid uitte zich onder meer in gratis teken- en schilderlessen. Dat deed ze nog 

op hoge leeftijd. Zij en de kinderen genoten van deze creatieve uurtjes op de zaterdagmorgen. Het 

bleef niet bij tekenen en schilderen. We hebben nog een paar foto’s gevonden waaruit blijkt dat ze 

ook figuurzaagles gaf. Ik denk dat veel oud dorpsbewoners uit de jaren zestig en zeventig haar nog 

wel kennen. Samen met mevrouw Sieling (tante Lenie voor velen) stimuleerde ze de kinderen in hun 

creativiteit. Ook Fokke Witteveen heeft mooie herinneringen aan die tijd: 

Een fabelachtige tekentechniek 

“Ik kan mij mevrouw Faure nog goed herinneren. Ze kwam op woensdagmiddag en 

zaterdagmorgen naar De Glind. Ze werd door de heer Eijsing (chauffeur van het Jeugddorp en 

opvolger van de heer Visser) gehaald en gebracht. Ze woonde in een landelijk huis ( Engelse stijl) in 

Leusden met een groot atelier. Een kunstzinnige, intelligente en zeer beminnelijke vrouw. Ze had een 

groot hart voor de kinderen in het Jeugddorp en wist menigeen te inspireren. Als kind ging ik graag 

op woensdagmiddag naar haar toe. Ik kan mij nog goed voor de geest halen dat wij samen met haar 

de gouden koets hebben gemaakt (maquette) met alles erop en eraan. Aanvankelijk werden de 

teken- en knutselbijeenkomsten georganiseerd in de soos (de verbouwde varkensschuur achter het 

bouwbedrijf, vlakbij de kinderboerderij) met de naam: 'Het Spectrum'. Later verhuisde mevrouw 

Faure met haar activiteiten naar de voormalige centrale keuken van kok Sieling, naast Clematis en de 

Cantharel. Toen ik een jaar of 17/18 was, heb ik haar (zij had inmiddels een hoge leeftijd bereikt) 

geassisteerd door de kinderen te begeleiden en tussentijds verhalen te vertellen en/of voor te lezen. 

Dit stelde zij zeer op prijs. Zij kon zich hierdoor concentreren op de schilder- en tekenlessen. Wat ik 

mij nog goed kan herinneren was dat ze de kinderen in creatieve zin volop de ruimte gaf en dat ze 

met haar fabelachtige tekentechniek de aangeleverde tekeningen van de kinderen wist te 

vervolmaken tot ware kunstwerken. Zo ontstonden er geweldige co-producties. Ze sloeg geen kind 

over en wees niemand af. Ze stimuleerde de kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Een 

geweldige vrouw. Later, toen ze om gezondheidsredenen niet langer haar werkzaamheden in het 

Jeugddorp kon voortzetten, werd deze rol met verve overgenomen door mevrouw Sieling, op de 

kinderboerderij. Er is een bepaalde periode ook nog een overlap geweest waardoor de kinderen van 

het Jeugddorp op woensdagmiddag en zaterdagmorgen naar hartenlust hun gang konden gaan. Het 

is zonder meer de verdienste van oud directeur RAC Mulder geweest om deze artistieke vrouwen 

naar het Jeugddorp te halen. Hij besefte als pedagoog dat opvoeden zoveel meer is dan rust, reinheid 

en regelmaat. Hoewel deze vrouwen op de zaterdagmorgen moesten concurreren met dhr. Boertje, 



die met grote hartstocht het jeugdvoetbal door de oprichting van S.V. De Glind (1970) introduceerde, 

wist menig kind zowel de weg naar de soos als naar het voetbalveld te vinden. De zaterdagmorgen 

was in het Jeugddorp altijd een groot feest voor de kinderen. De soms tegenvallende prestaties op 

het voetbalveld werden ruimschoots gecompenseerd door in de soos de creatieve geest ruim baan te 

geven.” 

 De hemelvaart van Elia 

Als dochter van een dominee schilderde zij ook graag Bijbelse taferelen die vanuit haar fantasie 

ontstonden en die zij in de realiteit waargenomen landschappen plaatste. Zo zag zij in een Engels 

safaripark een groep leeuwen die zij gebruikte voor het schilderij Daniël in de Leeuwenkuil. Voor het 

schilderij van Sint Hubertus, dat in de jachtkamer van de Hoge Veluwe hangt koos zij een rotsachtig 

landschap dat zij ooit in Beieren gezien had. Dichter bij huis, in het kerkje van de Rudolphstichting 

hangt ook een prachtig schilderij van haar hand. Het stelt de ‘Hemelvaart van Elia’ voor. Het doek is 

in 1972 geschilderd.  Ook in dit schilderij komt de voorliefde voor paarden tot uiting.  

Overleden      

Op 93 jarige leeftijd overleed Jeanne Faure. Haar eveneens hoogbejaarde zuster Anna, die 

verscheidene jaren met Jeanne en hun zuster, de concertpianiste Maria, in Jeannes atelierwoning 

aan de Trekerweg heeft samengewoond, is haar één dag eerder in de de dood voorgegaan. Met 

Jeanne is een bekwaam schilderes van de oude stempel heengegaan, die de gave had de 

werkelijkheid nauwkeurig te observeren en op boeiende wijze op het doek vast te leggen. Maar niet 

alleen dat. Ze was een sociaal bewogen schilderes die oog en aandacht had voor hen die dat op dat 

moment nodig hadden. Ze is samen met haar zus begraven op de begraafplaats Oud Leusden. 

Jaap Krediet, 12 juli 2016  
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 Foto 1: Schilderij J. Faure 1961, privé bezit Jaap Krediet en Rieke-Krediet-Visser 
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 Diverse foto’s archief Rudolphstichting.  

 

FAURE, M. J. A.   

Geboren: 14 december 1893 

Opleiding: Haagsche Academie in Den Haag en Slateschool in Londen  

Onderwerpen: Dieren, Portretten en Landschappen  

Overleden 1987  Begraven N.H. begraafplaats Oud Leusden 


