
'Projectruimte Hoofdstraat 17' is gevestigd in een statig 
blokvormig gebouw dat in 1837 gebouwd werd als Grie- 
tenij van Opsterland. Grietman was toen de benaming 
voor burgemeester. Een Grietenij was een voorloper van 
de huidige Nederlandse gemeente in Friesland. 
Grietenij staat ook voor de Friese benaming van 
rechtspraak. Zo werd in het gebouw ook een tijdlang, tot 
in 1923, recht gesproken. Na 1850 kreeg het gebouw de 
benaming Raadhuis. Na 1851, met de invoering van de 
gemeentewet, werd het gebouw in gebruik genomen als 
gemeentehuis. 
Vandaag functioneert het gebouw als een tentoonstel-                                                    
lingsplek en een internationaal cultuurplatform.
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BEETSTERZWAAGEja Siepman van den Berg
Over de kunstenaar; fragment juryrapport Wilhelminaring 
2018. Eja Siepman van den Berg (Eindhoven, 1943) 
volgde haar opleiding aan de Rijksakademie te Amster-
dam (1962-1967). Haar carrière nam meteen een vlucht 
toen ze in 1967 de Prix de Rome won.

Haar werk is vertegenwoordigd in zowel museale- als 
privécollecties. Op vele plekken in de openbare ruimte 
zijn haar beelden te bewonderen. Volgens de jury straalt 
haar werk ‘een verfijnd en verstillend evenwicht uit. Haar 
beelden zijn tijdloze bakens in de ruimte om ons heen, 
troostend bijna.’ 

In Beeldengalerij Het Depot te Wageningen, is in Villa 
Hinkeloord permanent het werk van Eja Siepman van den 
Berg vertegenwoordigd.
www.hetdepot.nl



De bijzonder grote belangstelling voor het werk van Eja 
Siepman van  den Berg is te danken aan de unieke beeld-
taal die zij in de loop van haar oeuvre heeft opgebouwd 
en mede aan de toekenning van verschillende prijzen: 
1967 Prix de Rome, 1978 Charlotte van Pallandt prijs en in 
2017 de prestigieuze Koningin Wilhelmina prijs, die Eja 
Siepman van den Berg mocht ontvangen. 

Naast een ring, naar een ontwerp van Katja Prins,  
omvatte  de Koningin Wilhelmina prijs ook een solo 
tentoonstelling  ’Schoonheid in Stilstand’ in het CODA 
Museum te Appeldoorn. Tevens werd een opdracht 
verleend voor een nieuw te ontwerpen beeld in het 
nabijgelegen Sprengenpark. De onthulling van het 
beeld ‘Venere Matraia’ vond plaats op 3 juni 2018.  


