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Najaarsprogramma 1995 

Het voorjaarsprogramma is zojuist afgesloten met een 

driedaagse reis naar Berlijn. Bijna vijftig mensen 

hebben met ons het verhulde Rijksdaggebouw -het 

spraakmakende project van Christo- bezocht. De 

excursie was de laatste in een reeks van geslaagde 

tochten, die allemaal volgeboekt waren. Ook het 

bezoek aan Museum Insel Hombroich op een prach-

tige lentedag in april viel zeer in de smaak. ‘Magnifiek, 

overdoen!’, was een van de reacties. Welnu, dat zullen 

we zeker doen in het voorjaar van 1996. De bustocht 

langs monumentale beelden in het Groninger 

landschap was ongebruikelijk van opzet, maar werd 

eveneens zeer gewaardeerd en ontlokte velen de 

uitspraak ‘Nu ga ik van die kunstwerken toch meer 

begrijpen.’ Natuurlijk mochten de cursussen zich ook 

weer in een grote belangstelling verheugen. 

Nu het najaar aanbreekt, staan de medewerkers van 

Kunst in Zicht weer klaar met een aantrekkelijk aanbod 

van lezingen, wandelingen en excursies. Zoals 

altijd hebben we gestreefd naar een gevarieerd pro-

gramma, met onderwerpen uit de beeldende kunst, 

architectuur en de geschiedenis, van de middeleeuwen 

tot de huidige tijd. 

Gewoontegetrouw beginnen we met een aantal 

lezingen over belangrijke cultuurcentra die geliefde 

reisdoelen vormen in de herfstvakantie. Dit keer zijn 

dat New York en Rome. In december volgt er nog een 

lezing over Hanzesteden, ter voorbereiding op een 

excursie naar Bremen. 

Al dan niet in aansluiting op tentoonstellingen worden 

er enkele monografische lezingen, over een enkele 

kunstenaar, gehouden. We beginnen met een avond 

over N\arc Chagall, een kunstenaar die door velen 

bewonderd wordt om zijn kleurrijke werk. In het 

Noordelijk Scheepvaartmuseum en in de Fraey- 

lemaborg te Slochteren zijn in het najaar schilderijen 

en schetsen te zien van de uit Groningen afkomstige 

kunstenaar Hendrik Willem Mesdag. Kunst in Zicht 

biedt hiervoor de achtergrondinformatie in de vorm van 

een voordracht. Aanleiding voor de lezing over 

Auguste Rodin is een dubbelexpositie in Laren (Singer 

Museum) en Den Haag (Paleis Lange Voorhout). De 

avond over Constant Nieuwenhuys sluit aan bij ten-

toonstellingen over zijn werk in het Stedelijk Museum 

te Amsterdam en het Haags Gemeentemuseum. 

 



 

 

Kunst in Zicht organiseert vervolgens een gecombi-

neerde excursie naar Amsterdam (Constant) en Laren 

(Rodin). 

Voor wie meer geïnteresseerd is in de wat oudere 

kunst heeft Kunst in Zicht ook bijzondere lezingen in 

petto. Er zullen twee avonden gewijd worden aan 

middeleeuwse handschriften, om precies te zijn getij-

denboeken uit Noord-Nederland. Naar aanleiding van 

een tentoonstelling in Rijksmuseum Het Catharijne- 

convent in Utrecht zal er aandacht worden besteed 

aan Willibrord. Tenslotte worden er in de adventstijd 

twee lezingen gehouden over Annunciatie- en Geboor- 

tescènes in de beeldende kunst. 

Liefhebbers van architectuur kunnen bij Kunst in Zicht 

ook weer ruimschoots aan hun trekken komen. 

Behalve stadswandelingen langs onder meer kerken, 

hofjes en Art Nouveau-panden worden er lezingen 

gehouden over sporen van deconstructivisme in de 

Nederlandse hedendaagse architectuur en over het 

opzienbarende Groninger Museum. Verder wordt in 

twee lezingen over stedebouw in de Gouden Eeuw 

gesproken, waarbij de grote stadsuitbreidingen van 

onder meer Amsterdam, Lissabon en Groningen de 

revue zullen passeren. Het programma wordt in 

december afgesloten met een lezing over architectuur 

op het Groningerland, namelijk over de histori- 

 



 

sche boerderijen die het karakter van landschap en 

streek zo sterk bepalen. 

Mensen die liever een cursus overdag willen volgen, 

hebben dit najaar keuze uit twee mogelijkheden. Eerst 

wordt in een reeks van vijf ochtenden een overzicht 

gegeven van de beeldhouwkunst na de tweede 

wereldoorlog. Deze cursus is een vervolg op Moderne 

beeldhouwkunst 1880-1940 die in het voorjaar werd 

gehouden, maar kan ook als een opzichzelfstaande 

serie beschouwd worden. De andere dagcursus gaat 

over adventsvoorstellingen in de beeldende kunst. 

Kunst in Zicht organiseert in november en december 

twee excursies. De eerste dagtocht gaat naar de 

tentoonstellingen van Constant Nieuwenhuys en van 

August Rodin in respectievelijk het Stedelijk Museum te 

Amsterdam en het Singer Museum in Laren. De tweede 

excursie voert naar Bremen, waar kunst uit de jaren 

zestig en zeventig bekeken kan worden in Museum 

Weserburg. Tevens staat een bezoek aan de Kunsthalle 

op het programma, waar een tentoonstelling van de 

Duitse impressionist Max Liebermann te zien is. Beide 

dagtochten worden deskundig begeleid door 

kunsthistorici, die gespecialiseerd zijn in moderne kunst. 

‘De donateurs van Kunst in Zicht hebben een streepje 

voor’ schrijven we altijd in dit boekje. We houden ons 

aan ons woord: speciaal voor hen wordt er in oktober 

een unieke excursie georganiseerd. Zij krijgen 

hierover apart bericht. 

We zijn ervan overtuigd dat er weer een afwisselend 

aanbod van lezingen, wandelingen en excursies is 

samengesteld. Voor elk wat wils, dunkt ons. We hopen 

dat u een keuze kunt maken en zien u graag tegemoet 

op een van onze activiteiten. 

Carolien ten Bruggencate juli 1995 

 



 

New York 

In New York vindt de bezoeker naast de meest 

opvallende moderne architectuur van staal en spie-

gelend glas ook zeer verfijnd gedetailleerde classicis-

tische gebouwen uit de negentiende eeuw en bijzon-

der plastische voorbeelden van Art Deco. 

dinsdag 26 september 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Yke Kramer 

plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in't Jatstraat 42 

Deze lezing is bedoeld voor diegene die van plan is 

een weekje in New York door te brengen en van 

tevoren een indruk van de eigenaardigheden van het 

stadsplan en de architectuur wil hebben. 

 

Een bezoek aan de stad New York betekent aan de 

ene kant een herkenning van vertrouwde Europese 

voorbeelden, aan de andere kant is het een verras-

sende kennismaking met typisch Amerikaanse ele 

menten, zoals bijvoorbeeld de 

Indiaanse Pueblo-invloed op de 

wolkenkrabbers van de jaren 

twintig. 

Behalve aan de architectuur van 

de stad zal op deze avond, 

indien de tijd dat toelaat, aan-

dacht worden besteed aan de 

collecties in de verschillende 

musea van New York. 

Yke Kramer is historicus en 

kunsthistoricus. Hij begeleidt 

geregeld culturele reizen naar 

diverse bestemmingen. 

 



 

Mare Chagall 

woensdag 27 september 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Ruth Batterink plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

De naam Mare Chagall roept bij velen herinneringen 

op aan kleurrijke voorstellingen van een wereld tussen 

droom en werkelijkheid. Vooral het hemelsblauw uit 

zijn schilderijen en glas-in-lood-ramen wordt altijd 

hevig geroemd. Kunst in Zicht wil daarom eens 

stilstaan bij deze kunstenaar die door de tijden heen 

bewonderd wordt door jong en oud. De tijdloosheid 

van Chagalls werk heeft wellicht te maken met de 

verbeelding van de binnenwereld. De innerlijke wereld, 

kleurrijk domein van droom, fantasie en symbool, is 

voor Mare Chagall net zo reëel als de tastbare 

werkelijkheid. 

Eerst wordt een overzicht gegeven van het lange 

leven (1887-1985) en werk van deze Russische kun-

stenaar. Aan de orde komen de verschillende stijlen 

en disciplines waarin hij werkte. Verder zullen thema's 

en symbolen, afkomstig uit het joods-Russische milieu 

waarin Chagall opgroeide, behandeld worden. 

Belangrijke historische gebeurtenissen weerspiegelen 

zich in zijn werk, zoals de Russische revolutie 

waar Chagall zich 

enkele jaren 

voor ingezet 

heeft, en het lij- 

den van het 

joodse volk tij- 

dens de tweede 

wereldoorlog, 

dat in zijn werk 

onder meer 

gesymboliseerd 

wordt door de 

figuur van de 

gekruisigde 

Christus. 

Ruth Batterink is afgestudeerd als kunsthistoricus aan 

de Rijksuniversiteit Leiden. Haar speciale belang-

stelling gaat uit naar raakvlakken tussen verschillende 

culturen en religies. 

 

 

 

Vervolgens wor- 

den enkele aspecten nader belicht, onder andere de 

invloed van ikonen op het werk van Chagall, bijbelse 

motieven en het joodse theater. 



 

Art Nouveau in Groningen 

zondag I oktober 14.00- 16.00 

uur ƒ 12,50 

spreker drs Eelko Hooijmaaijer 

plaats Martinitoren 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

De Art Nouveau of Jugendstil was een reactie op de 

zogenaamde neostijlen aan het einde van de negen-

tiende eeuw. In plaats van verschillende historische 

stijlen te vermengen, zochten kunstenaars en archi-

tecten naar een nieuwe kunstrichting. 

Kenmerkend voor de stijlvernieuwing van de Art 

Nouveau in de architectuur zijn de duidelijk zichtbare 

constructieve elementen van gebouwen, die vaak een 

ook versierende rol vervullen. Verder zijn de vloeiende 

lijnen en de veelal asymmetrische opbouw van de 

gevel karakteristiek. Veel gebruikte materialen zijn 

giet- en smeedijzer, glas, geglazuurde baksteen en 

kleurige tegels. 

De Art Nouveau bouwkunst werd in het begin niet door 

iedereen even enthousiast ontvangen. Lange tijd werd 

deze bouwtrant gezien als een louter versierende stijl. 

Toch waren de in Art Nouveau ontwikkelde 

experimenten op ruimtelijk en constructief gebied van 

wezenlijk belang voor de twintigste- eeuwse 

architectuur. 

Rond de eeuwwisseling deed de Art Nouveau ook zijn 

intrede in de Groningse architectuur. Er werd in die tijd 

veel gebouwd in de stad en het waren vooral de 

winkeliers die hun panden in deze stijl lieten 

optrekken. We kunnen nu nog prachtige Art Nouveau 

winkelpanden in de binnenstad bewonderen. De 

wandeling voert langs enkele fraaie voorbeelden uit 

deze periode in de architectuurgeschiedenis. 

Gewezen zal worden op de typische stijlkenmerken 

van de Art Nouveau, zodat u die later zelf ook kunt 

herkennen. 

Eelko Hooijmaaijer is historicus. Hij is als 

geschiedenisdocent onder meer verbonden aan het 

Praedinius-gymnasium in Groningen. 

 

 



 

Sporen van deconstructivisme in 

Nederland 

bedient van fragmenten die op een ogenschijnlijk 

onlogische wijze toegepast worden. Enkele jaren 

geleden baarden de Oostenrijkers in Groningen al 

opzien met een video-paviljoen. Nu toont Coop 

Himmelb(l)au opnieuw aan in het niet alledaags uit-

ziende dakpaviljoen -in de volksmond de ‘schroot-

hoop’- dat er ondanks (of dankzij) botsingen van 

vormen en materialen een indrukwekkend bouw- 

dinsdag 3, 10 oktober 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 25,00 / ƒ 12,50 per avond 

spreker drs Seerp Hiddema plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Het Groninger Museum is in korte tijd een toeristische 

trekpleister van de eerste orde geworden. Met name 

voor architectuurliefhebbers is het paviljoen van Coop 

Himmelb(l)au het meest spectaculaire onderdeel. Het 

architectenbureau wordt gerekend tot de stroming van 

het deconstructivisme, dat zich 

 

werk kan ontstaan met een sterke ruimtelijke werking. 

In twee lezingen zal ingegaan worden op de ken-

merken en achterliggende gedachten van het decon-

structivisme. Daarbij zullen ook voorbeelden uit het 

buitenland aan bod komen, onder 

meer van Frank Gehry en Eric Owen 

Moss in Los Angeles. Nadruk zal 

echter komen te liggen op de vraag of 

er duidelijke sporen van de 

'botsingsbouwkunst' in de heden-

daagse Nederlandse architectuur te 

vinden zijn. 

Seerp Hiddema is docent archi-

tectuurgeschiedenis aan Academie 

Minerva, de Academie voor Bouw-

kunst en de HTS. 

 

 



 

Rome, de eeuwige stad 

woensdag 4, II, 18 oktober 

20.30 - 22.15 uur 

(let op’ gewijzigde tijden) ƒ 37,50/ƒ 

12,50 per avond spreker drs Jeltina 

Schoenmaker plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Rome, de hoofdstad van Italië, is 

wel het grootste monument van de 

wereldgeschiedenis genoemd. Wat 

men ook van deze beschrijving 

denken mag, vast staat dat Rome 

talloze schatten uit alle westerse 

cultuurperiodes herbergt. Dit 

maakt deze wereldstad niet alleen 

uniek, maar ook verwarrend. Men 

zou zelfs kunnen 

 

zeggen dat er in plaats van één enkel Rome, méér 

Romes bestaan. Zo is er het antieke Rome van de 

Etrusken en de Romeinen (Forum Romanum, Colos- 

seum, Via Appia Antica en de wereldberoemde col-

lecties kunstschatten in verscheidene musea), het 

Rome van de Pausen (Vaticaanstad met de Sint Pie- 

ter), het Rome van de Renaissance en de Barok (de 

Trevi-fontein, beroemde kerken en de werken van 

Michelangelo, Caravaggio en Bernini) en het moderne 

Rome vanaf de 18de eeuw (Spaanse trappen en de 

bouwwerken van Mussolini). 

Om u wegwijs te maken in deze fascinerende stad 

zult u op drie avonden kennismaken met tal van 

bekende en minder bekende bezienswaardigheden. 

Behalve aan de geschiedenis van de kunst zal ook 

aandacht besteed worden aan de veelzijdige keuken 

van Rome. 

Jeltina Schoenmaker is kunsthistoricus, archeoloog 

en docent Italiaans. Zij is gespecialiseerd in de 

Italiaanse cultuur. 

 

 



 

economische overvleugeling van de ommelanden 

door de stad voort. Ook bestuurlijk en cultureel is de 

stad sinds de vijftiende eeuw steeds het centrum van 

de provincie Groningen geweest. 

Historische wandeling 

zondag 8 oktober 

14.00- 16.00 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Egbert van der Werff 

plaats Martinitoren 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

De stad Groningen heeft weliswaar geen stadsrech-

ten gekregen in de middeleeuwen, toch is het een 

stad van eerbiedwaardige ouderdom. Twee woon-

kernen, één aan het eind van de Hondsrug, een 

typisch Drents esdorp, en één aan de oever van de 

Aa, een handelsnederzetting, groeiden aaneen tot 

een stad voorzien van een 

omwalling. Deze neder- 

zetting werd nog in de 

late middeleeuwen lid van 

de Hanze. De verbinding 

via het Reitdiep naar zee 

maakte handel op de 

Oostzee mogelijk. De bij- 

zondere situatie dat de 

stad eeuwenlang een 

groot achterland wist te 

domineren, bepaalde 

mede de welvaart van 

Groningen. Ook na de 

Reductie van 1594 duurde 

In de wandeling, die vooral gaat door het noordelijke 

deel van het stadscentrum en waarin in elk geval een 

hofje en een kerk worden aangedaan, worden 

verschillende perioden van de geschiedenis belicht. 

Egbert van der Werff is historicus/mediaevist en part-

time conservator in het Museum Klooster Ter Apel. 

 

 



 

Kerken in Groningen 

zondag 15 oktober 

14.00- 16.00 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Egbert van der Werff 

plaats Martinitoren 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Deze stadswandeling begint bij de Martinitoren. De 

Martinikerk en de Der Aa-kerk zijn in de middeleeuwen 

gebouwd als katholieke kerken. In het interieur van de 

Martinikerk zijn middeleeuwse muurschilderingen te 

zien. Het gebouw toont ook nog duidelijke sporen van 

de tijd dat het als protestantse kerk dienst deed. De 

bouwgeschiedenis van deze belangrijkste kerk in 

Groningen is vooral vanaf de kant van het 

Martinikerkhof goed af te lezen aan het gebouw. 

De Der Aa-kerk was de tweede parochiekerk van de 

middeleeuwse stad. Nu is dit monument eigendom van 

de Stichting Der Aa-kerk en doet geen dienst meer als 

kerk. In de kerk wordt onder meer aandacht besteed 

aan de vijftiende-eeuwse muurschilderingen met 

scènes uit de geschiedenis van de passie en de 

opstanding van Christus. 

De Jozefkerk aan de Radesingel is een neogotische 

kerk van de architect Cuypers uit 1887. De versiering 

en inrichting weerspiegelen de katholieke devo 

tie en eredienst, waarin de eucharistie een belangrijke 

plaats inneemt. 

Egbert van der Werff is historicus/mediaevist en part-

time conservator in het Museum Klooster Ter Apel. 

 

 

 



 

Hendrik Willem Mesdag 

dinsdag 17 oktober 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Dineke de Vries plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

In het najaar worden in het Noordelijk Scheepvaart-

museum en in de Fraeylemaborg te Slochteren ten-

toonstellingen gehouden over respectievelijk de zee- 

schilderijen en de schetsen van Hendrik Willem 

Mesdag. Naar aanleiding van deze twee exposities 

organiseert Kunst in Zicht een lezing over deze van 

geboorte Groninger kunstenaar die tot de Haagse 

School gerekend wordt. 

Afkomstig uit een Gronings bankiersgeslacht begon 

Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) zijn carrière in de 

firma van zijn vader. Op zijn 35ste besloot hij echter 

het zakenleven vaarwel te zeggen om schilder te 

worden. Hij werd gesteund door zijn vrouw Sien- tje 

van Houten, die eveneens schilderde. 

Eerst sloot het echtpaar zich aan bij de landschap-

schilders in Oosterbeek, maar tijdens een verblijf op 

Nordeney vond Mesdag zijn uiteindelijke bestemming: 

zeeschilder wilde hij worden. In 1869 vestigde het 

kunstenaarspaar zich in Den Haag waar het 

 

nabije Scheve- 

ningen Mesdag 

de kansen bood 

zijn maritieme 

ambities te 

realiseren. 

Hoogtepunt van 

zijn oeuvre is 

ongetwijfeld het 

beroemde 

Panorama Mes-

dag, dat in 1881 

werd voltooid. 

Al vroeg onder-

scheidde de 

schilder zich ook 

in organisa 

torische zin in het Haagse kunstleven. Vanaf 1874 

was hij voorzitter van het kunstgenootschap ‘Pulchri 

Studio’, een positie die hij 18 jaar zou bekleden. 

Tegelijkertijd begon hij met het aanleggen van een 

kunstcollectie die tegenwoordig is ondergebracht in 

het Rijksmuseum Mesdag in Den Haag. 

Dineke de Vries is docent kunstgeschiedenis en 

gespecialiseerd in moderne kunst. 

 

 



 

Oorspronkelijk waren de gasthuizen liefdadige 

instellingen die zich bekommerden om het lot van 

armen en vreemdelingen. Ze werden gesticht door 

leden van vooraanstaande families uit de stad en 

Hofjes in Groningen 

zondag 22 oktober 14.00 - 16.00 

uur ƒ 12,50 

spreker drs Egbert van der Werff 

plaats Martinitoren 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

De stad Groningen staat bekend om haar vele hofjes, 

ook wel gasthuizen genoemd. Ze zijn te herkennen 

aan hun karakteristieke vorm: de huizen staan rond 

een binnenplaats of tuin en een poort geeft toegang 

tot de hof. 

 

lagen in de nabijheid van de toegangswegen aan de 

rand van de stad. 

Zo stichtten Borneer Solleder en zijn zoon meester 

Albert in 1405 dichtbij de stadspoort een gasthuis 

voor de opvang van 'ellendighe en arme pelegrams’. 

Het gasthuis werd gewijd aan de heilige Geertruid, 

patrones van de reizigers. 

In de loop der jaren nam het aantal behoeftigen toe 

en bood het gasthuis ook blinden, kreu- 

pelen, ouden van dagen en zelfs krankzin- 

nigen onderdak. Vanaf 1600 is het St. 

Geertruidsgasthuis net als de meeste 

Groningse gasthuizen een huis voor 

ouderen. 

De stadswandeling voert langs een drietal 

in oorsprong middeleeuwse hofjes in de 

Groningse binnenstad: het St. Geertruids- 

gasthuis, het St. Anthonygasthuis en het 

Heilige Geestgasthuis. 

Egbert van der Werff is historicus/ 

mediaevist en part-time conservator in 

het Museum Klooster Ter Apel. 

 

 



 

 

Noordnederlandse getijdenboeken 

Vorm en functie van de verluchting 

dinsdag 31 oktober, 7 

november 19.30 - 21.30 uur ƒ 

25,00/ƒ 12,50 per avond spreker dr 

Lydia Wierda plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Het getijdenboek wordt wel de ‘best-seller’ van de 

middeleeuwen genoemd. De reden voor de grote 

populariteit die dit type gebedenboek heeft genoten, is 

vooral gelegen in de meestal uitvoerige verluchting die 

bij de teksten is aangebracht. Deze varieert van met 

pen en inkt getekende decoratie (het penwerk) tot de 

in goud en verf uitgevoerde miniaturen, initialen en 

randdecoratie. 

Hoewel de esthetische functie van de verluchting het 

meest in het oog springt, moet steeds bedacht worden 

dat ze in de eerste plaats diende om de 

gecompliceerde teksten die zijn opgenomen in een 

getijdenboek voor leken hanteerbaar te maken. In 

twee opeenvolgende lezingen wordt ingegaan op 

diverse aspecten van de verluchting van getijdenboe-

ken uit de Noordelijke Nederlanden: de voorstellingen 

en hun betekenis, de ornamentiek en de functie in 

relatie tot de teksten. Daarnaast wordt aandacht 

geschonken aan de inhoud van getijdenboeken, om 

enige achtergrond te geven aan de vorm, betekenis en 

functie van de verluchting ervan. 

 

Lydia Wierda heeft Nederlands en Mediaevistiek 

gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is 

in mei 1995 gepromoveerd op een proefschrift dat een 

groep verluchte getijdenboeken uit de IJssel- streek 

als onderwerp had. 



 

Rob Scholte 

woensdag I november 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Marieke Zwaving plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, Oude 

Kijk in 't Jatstraat 42 

Rob Scholte (1958) is een 

meester in het creëren van 

een spektakel rond zijn 

kunst en kunstenaarschap. 

Hij werd herhaaldelijk van 

plagiaat beschuldigd, ver 

scheen op buitengewoon dubbelzinnige wijze in een 

advertentie voor Zwitserleven, speelde tegen wil en 

dank de hoofdrol in de sleutelroman Gimmick! van 

Joost Zwagerman en stond vijf jaar aan het hoofd 

van een succesvolle B.V., die onlangs een kermisach- 

tige kunstattractie in het Japanse Nagasaki afrondde. 

Eind vorig jaar verloor Scholte beide benen als 

gevolg van een bom die in zijn auto ontplofte. De 

bomaanslag was enige tijd voorpaginanieuws en 

maakte de kunstenaar in één klap beroemd onder 

brede lagen van de Nederlandse bevolking. Het 

merkwaardige fenomeen deed zich voor dat de per- 

soon van de kunstenaar belangrijker werd dan zijn 

werk. 

In de lezing zal echter het werk van Scholte centraal 

staan. Zijn stormachtige aantre- 

den in de Nederlandse kunst- 

wereld (begin jaren tachtig) 

wordt geschetst, er wordt een 

overzicht gegeven van zijn oeu- 

vre en zijn werk wordt in een 

kunsthistorische traditie 

geplaatst, waarbij uitgebreid 

aandacht zal worden besteed 

aan zijn grote voorbeelden: 

Marcel Duchamp en Andy 

Warhol. Kenmerkend voor het 

werk van Scholte is de ironi- 

sche en lichtvoetige wijze waarop hij kunst benadert. 

Op speelse en dubbelzinnige wijze worden traditionele 

waarden, die sinds de Romantiek de grondslag van 

kunst en kunstenaarschap vormen, ondermijnd. Zo 

verzet Scholte zich tegen de idee dat een kunstenaar 

origineel moet zijn en steeds iets nieuws moet 

bedenken. In plaats daarvan maakt hij gebruik van 

banale beelden uit de populaire cultuur. De scheidslijn 

tussen de hoge cultuur (museumkunst) en lage cultuur 

(radio, televisie, tijdschriften, reclame en stripverhalen) 

wordt ter discussie gesteld. 

Marieke Zwaving is kunsthistoricus. Zij onderzocht 

onder meer de relatie tussen het werk van Rob Scholte 

en Pop art. 

 



 

tectuur waarin luxueuze schittering en pop-art-ach- 

tige banaliteit om voorrang strijden. 

Alessandro Mendini en het Tsjechisch kubisme 

Het Groninger Museum 

De architectuur van het nieuwe Groninger Museum 

levert voor Nederlandse ogen een verrassende en 

buitenissige aanblik op. Het lijkt alsof architect Ales-

sandro Mendini er vooral op uit is geweest de Gro-

ningers te schokken met een soort wegwerparchi- 

Bij nadere bestudering van het oeuvre van Mendini en 

de uitgangspunten van het ontwerp van het Groninger 

Museum valt op hoe de architect voortborduurt op de 

revolutionaire vernieuwingen in de Mid- den-Europese 

architectuur van het eerste kwart van de twintigste 

eeuw. Vooral de waardering van Mendini voor de 

kwaliteiten van het Tsjechisch kubisme is duidelijk af 

te lezen in het totaalontwerp én in de details van het 

nieuwe Groninger Museum. 

 

Het doel van deze lezing is niet om een 

antwoord te geven op de vraag of het 

Groninger Museum mooi of lelijk is. Veel 

belangrijker is het om na te gaan in hoe-

verre de indruk van vluchtigheid en voor-

bijgaande moderniteit gerechtvaardigd is. 

Getracht zal worden aan te tonen dat het 

ontwerp enerzijds inderdaad vernieuwende 

elementen bezit, maar anderzijds 

beschouwd kan worden als een poging 

waardevolle historische elementen in de 

Europese architectuur nieuw leven in te 

blazen. 

 

woensdag 8 november 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Yke Kramer plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave 

Athena's Boekhandel, Oude Kijk in 't 

Jatstraat 42 

Yke Kramer is historicus en 

kunsthistoricus. Hij is geschie-

denisdocent aan het Praedini- 

us-gymnasium in Groningen. 

 



 

Auguste Rodin 

Wegbereider van de moderne 

beeldhouwkunst 

dinsdag 14, 21 november 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 25,00/ƒ 12,50 per avond spreker 

drs Carolien ten Bruggencate 

plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Het Singer Museum in Laren en het Haags Gemeen-

temuseum houden van 15 oktober tot 15 januari 

tentoonstellingen over Auguste Rodin. Reden genoeg 

voor Kunst in Zicht om twee avonden te wijden aan het 

werk van deze beroemde Franse beeldhouwer, die 

beschouwd kan worden als de grondlegger van de 

moderne beeldhouwkunst. 

Auguste Rodin (1840-1917) leverde belangrijke bij-

dragen aan een nieuwe anti-naturalistische en sym-

bolistische kunst. Net als zijn impressionistische tijd-

genoten was hij de studie naar de natuur zeer toege-

wijd. Hij was gefascineerd door de menselijke figuur in 

beweging. De realistische, vaak erotische beelden van 

Rodin zorgden in het Parijs van zijn tijd voor veel 

ophef. Ooit heeft men de kunstenaar er zelfs van 

verdacht een afgietsel te hebben gemaakt van een 

levend model. Toch toonde zijn werk niet alleen de 

rauwe, ongeïdealiseerde werkelijkheid, maar 

bezat dikwijls ook een diepere psychologische en 

symbolische lading. Een ander kenmerkend en ver-

nieuwend facet van Rodins werk was de aandacht voor 

de menselijke torso: rompen zonder armen, benen of 

hoofd. Door een fragment als opzichzelfstaand object 

te presenteren verleende hij het een grote 

zeggingskracht. 

Aan deze en andere vernieuwingen, zoals het ver-

dwijnen van de sokkel en de onconventionele opvatting 

van monumentale beelden (Burgers van Galais, 

Balzac), zal in twee lezingen aandacht worden 

besteed. Tevens wordt er gekeken naar de fabelach-

tige, zelden geëvenaarde techniek van Rodin, die een 

uitgesproken modelleur was. Hij zette zich af tegen de 

koele, emotieloze, officiële beeldhouwkunst en 

concentreerde zich sterk op de behandeling van het 

oppervlak, de ‘huid’ van het beeld. Het resultaat was 

een subtiel spel van hoogten en diepten, van licht en 

schaduw. 

De lezingen vormen een goede voorbereiding op de 

excursie naar Amsterdam en Laren, die op zaterdag 2 

december gehouden wordt (zie pagina 21). 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is 

freelance schrijver en docent moderne kunst. 

 



 

Stadsuitbreidingen in de Gouden Eeuw 

woensdag 15, 22 noveember 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 25,00 / ƒ 12,50 per avoond 

spreker drs Elwin Kosteer plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kumst, De 

Oosterpoort, Tromposingel 27 

opgave Athena’s Boekhsandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat A42 

 

De Gouden Eeuw kenmerkt zich in de Nederlanden 

niet alleen door grote namen in de schilderkunst, maar 

ook door grote stadsuitbreidingen in steden als 

Leiden, Haarlem, Amsterdam en Groningen. In twee 

lezingen wordt een beeld geschetst van de 

(stedebouwkundige) context waarin deze uitbreidingen 

tot stand zijn gekomen. We beperken ons niet alleen 

tot de Nederlandse voorbeelden, maar kijken aan de 

hand van een viertal thema's ook over de grenzen 

naar andere Europese steden. 

Werden de uitbreidingen in de Nederlanden vooral 

veroorzaakt door demografische factoren, in Londen 

en Lissabon waren het respectievelijk een grote brand 

en een aardbeving die leidden tot een nieuwe aanleg 

van een deel van de stad. Een tweede thema is de 

invloed van machthebbers op stedelijke ont-

wikkelingen. Een voorbeeld hiervan is Paus Sixtus V 

die de stad Rome op basis van een orthogonaal 

assensysteem herbouwde, een systeem dat volgens 

sommigen diende als voorbeeld voor het grid van New 

York. 

Ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van forti-

ficatie leidde tot een eigen stedelijke vorm. Een bekend 

voorbeeld is het Italiaanse Palma Nova, maar de 

voorbeelden zijn ook dichter bij huis te vinden in 

steden als Willemstad, Coevorden en Bourtange. Bij dit 

thema spelen de handboeken zoals deze verschenen 

vanaf het begin van de zeventiende eeuw een 

belangrijke rol. 

De rol van het stedelijk bestuur wordt tenslotte duidelijk 

gemaakt aan de hand van de uitbreiding van de 

Hollandse steden. Bij de aanleg van de Amsterdamse 

grachtengordel en de Leidse stadsuitbreiding speelden 

niet alleen demografische factoren een belangrijke rol, 

maar ook de stijgende grondprijzen als gevolg van 

speculatie. Ook de Groningse bestuurders pikten een 

graantje mee en leken de ontwikkelingen voor te willen 

zijn. Het gevolg was hier echter een wijk waar tot in de 

negentiende eeuw maar moeilijk bewoners voor 

gevonden konden worden. 

Elwin Koster is Assistent in Opleiding bij de Vakgroep 

Kunst- en Architectuurgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Hij verricht promotie-

onderzoek naar de totstandkoming van de vorm van de 

Hollandse stad in de zeventiende eeuw, waarbij de 

studie naar de uitbreiding van Groningen een centrale 

plaats inneemt. 

 

 



 

Constant Nieuwenhuys 

Van fabelwereld tot utopie 

dinsdag 28 november 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Dineke de Vries plaats 

Tablinum, Centrum Beeldende 

Kunst, De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Naar aanleiding van de tentoonstellingen over Con-

stant Nieuwenhuys, die vanaf 24 november in het 

Haags Gemeentemuseum en het Stedelijk Museum in 

Amsterdam te zien zijn, biedt Kunst in Zicht een lezing 

aan over deze kunstenaar uit de Cobra-groep. 

Direct na de tweede wereldoorlog maakt de nog jonge 

Constant Nieuwenhuys (1920) werk dat zijn 

belangstelling voor de verbeeldingswereld van kinde-

ren verraadt. Hij bevolkt zijn doeken met fantasie- 

wezens die op een ongebreidelde, bevrijdende wijze 

worden neergezet. Vijfjaar later is dat volledig ver-

anderd. Tegen een nachtzwarte hemel woedt een 

brand op een plek waar alleen maar wanorde heerst. 

Verschrikkingen van een wereld in verval, visioenen 

waarmee hij de oorlog van zich af probeert te 

schudden. 

Vanaf 1952 is zijn vlaag van angst en destructie echter 

uitgewoed en gaat Constant steeds minder schilderen. 

Terwijl hij door wereldsteden als Londen en Parijs 

zwerft, begint het fenomeen 'stad' hem steeds 

meer te boeien en ontwikkelt hij allerlei ideeën over 

een utopische stad, New Babylon, en een ludieke leef-

omgeving van de toekomst. Pas in de jaren zestig 

komt hij weer tot schilderen. 

De lezing vormt een goede voorbereiding op de 

excursie naar Amsterdam en Laren, die op zaterdag 2 

december gehouden wordt (zie pagina 21). 

Dineke de Vries is docent kunstgeschiedenis en 

gespecialiseerd in moderne kunst. 

 

 



 

 

Willibrord en 

woensdag 29 november 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Egbert van der Werff 

plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

het begin van Nederland 

In 695 kwam Utrecht in het machtsgebied van de 

Karolingers. In dat jaar werd de monnik Willibrord naar 

Rome gezonden om daar gewijd te worden tot 

aartsbisschop van de Friezen. Dit feit is aanleiding 

voor een grote tentoonstelling in Rijksmuseum Het 

Catharijneconvent in Utrecht, onder de titel Willibrord 

en het begin van Nederland, die van 18 november tot 

28 januari duurt. 

Willibrord was in 690 met twaalf gezellen uit Ierland 

naar onze streken gekomen om de Friezen te bekeren. 

Hij werkte daarin nauw samen met de opkomende 

Frankische macht onder de Karolingers, met name met 

de hofmeier Pepijn. Na de inname van Utrecht stichtte 

Willibrord aldaar het Salvator klooster en herbouwde 

hij de Sint Maarten. Als kerkstichter en eerste bisschep 

van Utrecht genoot Willibrord verering in de loop van 

de eeuwen. Hij wordt in de kunst uitgebeeld als 

bisschop en kerkstichter. Zijn attribuut is een 

kerkmodel, dat vanaf de late vijftiende eeuw 

herkenbaar is als de Dom van 

 

Utrecht. Ook wordt hij wel afgebeeld met een wijn-

vaatje, als herinnering aan een wonder. 

De lezing zal aan de hand van afbeeldingen van Willi-

brord in de kunst de geschiedenis van deze beroemde 

missionaris behandelen. 

Egbert van der Werff is historicus/mediaevist en part-

time conservator in het Museum Klooster Ter Apel. 

 



 

Stedelijk Museum Amsterdam: Constant 

Singer Museum Laren: Rodin 

zaterdag 2 december 

8.00 - 19.00 uur 

ƒ 80,00 (inbegrepen: vervoer per 

luxe touringcar, toegangsprijzen, 

begeleiding, documentatie, koffie in 

het museum) 

begeleiding drs Carolien ten 

Bruggencate, drs Dineke de Vries 

plaats NS Hoofdstation (bij de 

fietsenstalling) 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 vóór 25 

november 

De lezingen over Rodin (dinsdag 14 en 21 november) 

en Constant (dinsdag 28 november) kunnen 

beschouwd worden als een voorbereiding op deze 

excursie (zie pagina 17 en 19). 

Op deze dagtocht doen we twee verschillende ten-

toonstellingen aan. Eerst brengen we een bezoek aan 

het Stedelijk Museum in Amsterdam, waar vanaf 25 

november een expositie gehouden wordt over het werk 

van Constant Nieuwenhuys. Van deze kunstenaar, die 

wel de theoreticus van de Nederlandse Cobra wordt 

genoemd, worden in Amsterdam vooral zijn 

schilderijen getoond (de aquarellen en maquettes zijn 

in dezelfde periode te zien in het Haags 

Gemeentemuseum). 

Nadat we nog in het Stedelijk Museum hebben 

gelunched, vervolgen we onze tocht naar het Singer 

Museum in Laren. Daar bekijken we de tentoonstelling 

over het werk van Rodin, die van 15 oktober tot 15 

januari duurt. Ook hier is eigenlijk sprake van een 

dubbelexpositie; tegelijkertijd is er in Den Haag 

een tentoonstelling over 

Rodins vroege werk, 

d.w.z. kleine sculpturen, 

studies, aquarellen en 

tekeningen te zien. Het 

is tientallen jaren gele- 

den dat zo'n groot deel 

van zijn werk in Neder- 

land te bewonderen was. Samenwerking met het 

bekende Musée Rodin te Parijs heeft unieke bruikle- 

nen opgeleverd. Ook Nederlandse musea hebben 

speciaal voor deze tentoonstelling topstukken uitge- 

leend. Voor het eerst wordt Rodins - weinig beken- 

de - bezoek aan Nederland in 1899 belicht. 

De expositie in Laren omvat een indrukwekkend 

overzicht van Rodins grote bronzen beelden en 

beeldengroepen. Beroemde beelden als Balzac, De 

Kus, De Denker, De Hellepoort en De Burgers van 

Calais worden tentoongesteld. Daarnaast tonen his- 

torische foto's Rodin aan het werk in zijn atelier. De 

bezoeker krijgt op deze manier een indringend 

beeld van leven en werk van deze invloedrijke kun- 

stenaar. 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij 

is freelance schrijver en docent moderne kunst. 

Dineke de Vries is docent kunstgeschiedenis en 

gespecialiseerd in moderne kunst. 

 



 

Adventsvoorstellingen in de 

beeldende kunst 

cio, Fra Angelico, Domenico Ghirlandaio) en van de 

Vlaamse primitieven (Meester van Flémalle, Rogier 

van der Weyden, Hugo van der Goes) de revue pas-

seren. 

(Deze twee lezingen worden ook gehouden op don-

derdag 7 en 14 december, van 10.00 tot 12.00 uur) 

 

woensdag 6, 13 december 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 25,00/ƒ 12,50 per avond spreker 

drs Annemarie Timmer 

plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Door de eeuwen heen waren de onderwerpen rond 

de geboorte van Christus geliefd bij kunstenaars en 

opdrachtgevers. Het gaat hierbij om thema's als de 

Verkondiging aan Maria, de Tocht naar 

Bethlehem, de Aanbidding van het Kind en 

de Vlucht naar Egypte. Vooral de voorstel- 

lingen uit de middeleeuwen en de renais- 

sance dragen inmiddels vergeten beteke- 

nissen, die toen wel begrepen werden en 

die een belangrijke functie hadden binnen 

de omgeving van de kunstwerken. 

In twee lezingen wordt ingegaan op alge- 

mene en specifiek op de opdrachtgever 

afgestemde betekenissen in de advents- 

voorstellingen. De eerste bijeenkomst zal 

gewijd zijn aan voorstellingen van de Ver- 

kondiging aan Maria, de tweede aan 

Geboortescènes. Daarbij zullen voorbeel- 

den uit de Italiaanse renaissance (Masac- 

Annemarie Timmer is beeldend kunstenaar en 

kunsthistoricus. Zij is bezig met promotieonderzoek. 

 

 



 

Hanzesteden: 

dinsdag 12 december 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker 

dr Bunna Ebels-Hoving plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

bloei en verval 

 

Vanuit Groningen reis je gemak- 

kelijker naar Amsterdam dan naar 

Bremen. Al eeuwen lang zijn 

Noordnederlanders meer op 

‘Holland’ georiënteerd dan op de 

nabijgelegen Oostfriese en Neder- 

saksische gebieden. De landsgren- 

zen hebben diep ingesneden in 

ons levenspatroon. De laatste 

jaren maken we echter een tegenbeweging mee: de 

Europese binnengrenzen vervagen. Maar al is dan de 

douanepost bij Nieuweschans verlaten, een snelle 

treinverbinding Groningen-Bremen is er nog niet. Zo 

blijft Bremen, feitelijk heel dichtbij, toch nog ‘bui-

tenland’. 

Eens was dat anders. Groningen en Bremen waren 

beide Hanzesteden, maakten deel uit van één han-

delsverbond en lagen binnen één ‘Kulturraum’. Maar 

wat hielden dat Hanzeverbond en die zogenaamde 

Hanzecultuur eigenlijk in? In deze lezing wordt een 

poging gedaan om historische realiteit van mythe 

vorming te scheiden en vervol- 

gens te kijken naar wat er nog 

rest van de Hanze, in geestelijk 

en in materieel opzicht. Daar- 

bij geven we speciale aandacht 

aan Bremen, dat weliswaar als 

Hanzestad niet zo belangrijk 

was als Lübeck, maar toch ook 

een rol speelde in het ver- 

bond. Bovendien geeft Bremen 

een mooi beeld van de 

geschiedenis van een Hanze- 

stad na de Hanze: wat we er 

nu nog zien, zijn de vormen 

van een stad die zich buiten de 

steun van een verbond heeft 

trachten te redden. Net als Groningen, eigenlijk; 

misschien is het geen toeval dat beide steden zich 

door gloednieuwe en onconventionele musea-in- het-

water onderscheiden. 

De lezing biedt goede achtergrondinformatie voor de 

excursie naar Bremen, die op zaterdag 16 december 

gehouden wordt (zie pagina 23). 

Bunna Ebels-Hoving is historicus. Zij was tot 1988 

universitair docent Middeleeuwse geschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

 

 



 

Museum Weserburg - Kunsthalle (Max Liebermann) 

Bremen 

zondag 17 december" 

8.00 - 19.00 uur 

ƒ 80,00 (inbegrepen: vervoer per 

luxe touringcar, toegangsprijzen, 

begeleiding door kunsthistorici, 

documentatie, koffie in het 

museum) 

plaats NS Hoofdstation (bij de 

fietsenstalling) 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 vóór 9 

december 

Ter voorbereiding op deze excursie is het mogelijk om 

op dinsdag 12 december een lezing over Hanzesteden 

te volgen (zie pagina 22). 

Na aankomst in Bremen bezoeken we eerst Museum 

Weserburg. Dit museum werd in 1992 geopend. Het is 

gevestigd in een aantal voormalige pakhuizen op een 

schiereiland in de rivier de Weser. Museum Weserburg 

biedt onderdak aan een collectie moderne kunst vanaf 

de jaren zestig tot heden, uit Europa, Amerika en 

Japan. Van andere Duitse musea voor moderne kunst 

onderscheidt het zich doordat het is opgericht door 

meerdere particuliere verzamelaars, die elk een deel 

van hun collectie in bruikleen hebben gegeven. Er zal 

een rondleiding van circa anderhalf uur gehouden 

worden door de vaste opstelling van het museum. 

Verder is er gelegenheid om de tijdelijke 

tentoonstelling te bekijken over architectuur en 

sculptuur van Erwin Heerich, de ontwerper van de 

paviljoens van Museum Insel Hombroich 's Middags 

staat de Kunsthalle op het programma. 

Zwaartepunten in de omvangrijke vaste collectie zijn 

de Duitse en Franse schilderkunst en beeldhouwkunst 

uit de negentiende en twintigste eeuw. Onze aandacht 

zal in dit museum echter vooral uitgaan naar de zojuist 

geopende expositie over Max Liebermann (1847-

1935). Deze Duitse impressionist was niet alleen een 

belangrijke intermediair tussen Frankrijk en Duitsland, 

maar bracht ook vele zomers in Nederland door, waar 

hij schilderachtige taferelen vond. In zijn schildertrant 

bespeurt men zijn bewondering voor Frans Hals en is 

ook verwantschap te zien met zijn tijdgenoot Renoir. 

 

 



 

Boerderijarchitectuur in Groningen 

dinsdag 19 december 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Wijbrand Havik plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

In deze lezing over architectuur wil Kunst in Zicht nu 

de blik eens niet richten op het stedelijke gebied, maar 

op het platteland. 

De boerderijen in de provincie Groningen zijn in ons 

land niet alleen bekend vanwege de vaak enorme 

afmetingen ervan, maar ook door de opvallende en 

dikwijls fraaie architectuur. In deze lezing zal worden 

ingegaan op de historische ontwikkeling van de 

verschillende boerderijtypen in Groningen. Naast 

bedrijfsmatige aspecten zal vooral aandacht worden 

besteed aan de architectonische ontwikkeling van 

deze blikvangers in het wijdse Groninger land. De 

voordracht zal met veel beeldmateriaal worden geïl-

lustreerd. 

 

Wijbrand Havik is directeur van Welstandszorg 

Groningen, een organisatie die de Groninger 

gemeenten adviseert over welstands- en monumen-

tenzorg. Hij schreef onder meer Boerderijen in Gro-

ningen en de Architectuurgids Groningen (1900-I940). 

 

 



 

Moderne beeldhouwkunst 1945-nu 

donderdag 2, 9, 16, 23, 30 

november 

10.00- 12.00 uur 

Deze cursus vormt een vervolg op Moderne Beeld-

houwkunst 1880-1940 die in het voorjaar gehouden 

werd, maar kan ook beschouwd worden als een 

ƒ 62,50/ƒ 12,50 per les sprekers 

drs Carolien ten Bruggencate, drs 

Dineke de Vries 

plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

opzichzelfstaande serie. 

Lag in de periode voor de tweede 

wereldoorlog de nadruk in de beeld-

houwkunst veelal nog op de menselijke 

figuur, daarna worden er heel andere 

beelden gemaakt. Er wordt gebruik 

gemaakt van nieuwe materialen, die 

nieuwe mogelijkheden bieden. Beelden 

staan niet meer op een sokkel of voet-

stuk, maar vormen een onderdeel van de 

omringende ruimte. De formaten worden 

soms flink opgeblazen. Grenzen tussen 

beeldhouwkunst, schilderkunst, 

bouwkunst, film en fotografie vervagen. 

De beeldhouwkunst gaat zich zelfs 

buiten de musea en galeries, buiten de 

gecultiveerde wereld afspelen. 
 

En dit is nog maar een greep uit de vele ontwikkelin-

gen in de naoorlogse beeldhouwkunst. Natuurlijk wordt 

er ook voortgebouwd op verworvenheden uit de 

daaraan voorafgaande periode. Zo zien we de invloed 

van het constructivisme terug in de minimal art (Caro, 

Judd, Serra) en het gebruik van 'objets trouvés' in het 

werk van bijvoorbeeld Tinguely en Smith en van de 

kunstenaars van de zogenaamde 'Arte Povera'. 

In de cursus proberen we vat te krijgen op traditie en 

vernieuwing in de beeldhouwkunst na de tweede 

wereldoorlog. Aan de orde 

komen fenomenen als 'junk art', 

pop art, minimal art, arte 

povera, land art en 'environ-

ments'. Verder blijven spraak-

makende eenlingen als Joseph 

Beuys en Jeff Koons natuurlijk 

niet onvermeld. 

Carolien ten Bruggencate is 

kunsthistoricus. Zij is freelance 

schrijver en docent moderne 

kunst. 

Dineke de Vries is docent 

kunstgeschiedenis en gespecia-

liseerd in moderne kunst. 

 

 



 

Adventsvoorstellingen 

in de beeldende kunst 

donderdag 7, 14 december 

10.00 - 12.00 uur 

ƒ 25,00/ƒ 12,50 per les 

spreker drs Annemarie Timmer 

plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Deze cursus is dezelfde als 

die op woensdagavond 6 en 

13 december. Zie voor de 

beschrijving van de inhoud 

pagina 22. 

 

 



 

Organisatie 

Doelstelling 

De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het ver-

breiden van kennis over beeldende kunst, architectuur 

en archeologie om de ontwikkeling van artistieke 

belangstelling bij zoveel mogelijk mensen aan te 

moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezin-

gen, wandelingen en excursies, waarin zowel histori-

sche als actuele onderwerpen op het gebied van 

beeldende kunst, architectuur en archeologie aan de 

orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende 

tentoonstellingen. 

Alle lezingen, wandelingen en excursies worden ver-

zorgd door deskundige docenten, voor het merendeel 

kunsthistorici, historici en archeologen. Bij ieder 

programmaonderdeel ontvangt de deelnemer 

schriftelijke informatie en literatuurverwijzingen. De 

lezingen worden geïllustreerd met dia's. 

Bestuur 

Mw dr B. Ebels-Hoving, voorzitter Mw drs J. 

Schoenmaker, secretaris Dhr A. Kamsma, 

penningmeester Mw drs C. ten Bruggencate Mw P. 

Folkers 

Mw drs D. de Vries-van Berkum 

Dhr O.M. ter Borg 

Inschrijving 

Inschrijving voor lezingen, stadswandelingen en 

excursies kan op drie manieren geschieden: 

- schriftelijk via het inschrijfformulier en storting van 

het verschuldigde bedrag onder vermelding van het 

volgnummer van het programmaonderdeel op 

gironummer 4970581 of bankrekeningnummer 

57.14.89.958 ten name van de Stichting Kunst in Zicht, 

Groningen. 

- telefonisch op maandag, dinsdag en donderdag 

van 9.30 - 13.00 uur, tel 050-[5]719600, (buiten kan-

tooruren: 050-[5]254485). Voor betalingswijze zie 

boven. 

- persoonlijk door aanmelding en betaling bij Athe- 

na's Boekhandel, Oude Kijk in 't Jatstraat 42 in Gro-

ningen. 

Bij een reeks lezingen is het ook mogelijk om slechts 

één of twee avonden bij te wonen, in plaats van het 

totale aantal bijeenkomsten. 

Voorwaarden 

Wanneer een lezing door omstandigheden niet kan 

doorgaan, krijgen de deelnemers hiervan bericht in de 

week voor de geplande aanvangsdatum. Het reeds 

betaalde bedrag wordt uiteraard teruggestort. 

Afzeggen door deelnemers kan tot 21 dagen voor 

aanvang van het programmaonderdeel. Het reeds 

betaalde geld wordt terugbetaald onder aftrek van 

 



 

30% administratiekosten. Nadien is geen restitutie 

meer mogelijk. 

Voordelen van het donateurschap 

De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht hebben 

een streepje voor, leder jaar wordt er speciaal voor de 

donateurs een lezing of excursie georganiseerd. 

Daarnaast ontvangen zij automatisch het halfjaarlijks 

programma, drie tot vier keer per jaar de 

architectuuragenda en eventuele aanvullende infor-

matie over de activiteiten van Kunst in Zicht. Voorts 

krijgen donateurs kortingen van 10% op de prijzen van 

lezingen, stadswandelingen en excursies. 

Voor minimaal ƒ 25,- per cursusjaar steunt u de 

activiteiten van Kunst in Zicht. Voor (echt)paren geldt 

een minimumtarief van ƒ 40,- per jaar. U kunt dit 

bedrag overmaken op gironummer 4970581 of 

bankrekeningnummer 57.14.89.958 ten name van de 

Stichting Kunst in Zicht, Groningen onder vermelding 

van ‘donateur KIZ’. 

Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Folkers, tel 

050-(5)719600 (maandag 9.30-13.00 uur) / 050- 

(5)260196 (privé). 

Jongerenactie 

Op vertoon van een CJP, college- of onderwijskaan: 

krijgen jongeren tijdelijk in plaats van 10% korting 20% 

korting op alle activiteiten van Kunst in Zicht. 

Lezingen en excursies op bestelling 

Kunst in Zicht ‘verkoopt’ lezingen, wandelingen en 

excursies. Momenteel bemiddelt Kunst in Zicht al voor 

ruim 30 instellingen in Noord-Nederland. In het 

docentenbestand van Kunst in Zicht zijn meer dan 100 

docenten opgenomen. Zij zijn gespecialiseerd op zeer 

diverse terreinen. Dat betekent dat het aantal 

onderwerpen, dat aangeboden kan worden, vrijwel 

onbeperkt is. Behalve lezingen, wandelingen en 

excursies kunnen cursussen van iedere gewenste 

lengte, over ieder gewenst onderwerp, op maat 

worden afgeleverd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Dineke de Vries, tel 050-(5)719600 (maandag 9.30- 

13.00 uur) / 050-(5)254485 (privé). 

 



 

 

 



 

r 

Word 

nu 

donateur 

Kunst in Zicht 

Postbus 1181 

9701 BD Groningen 

Voor minimaal ƒ25 - per jaar steunt u de veelheid aan activiteiten van de stichting 

Kunst in Zicht. 

Indien u zich nu aanmeldt als donateur heeft u gratis toegang tot een avondlezing 

of een stadswandeling. Bovendien krijgt u als donateur 10% korting op alle acti- 

viteiten en ontvangt u tweemaal per jaar ons programmaboekje. 

Het bedrag kunt u overmaken op gironummer 49 70 581 ten name van Stichting 

Kunst in Zicht, Groningen onder vermelding van ‘donateur KiZ’. 

Na ontvangst van uw donatie wordt de donateurskaart toegestuurd. 

( ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ja, ik word donateur 

naam 

adres 

postcode / plaats 

telefoon 

datum opgave 

keuze gratis lezing of stadswandeling 



 

 

 



 

Inschrijfformulier 
Ik maak het verschuldigde bedrag vermeer-

derd met ƒ 2,50 administratiekosten uiterlijk 

twee weken voor de aanvang over op 

gironummer 4970581 of bankrekeningnum-

mer 57.14.89.958 t.n.v. de Stichting Kunst in 

Zicht in Groningen. 

Naam Dhr/Mw 

Adres 

Postcode en plaats 

Telefoon 

Handtekening 

Stuur dit formulier op naar: 

Stichting Kunst in Zicht, 

Postbus 1181,9701 BD Groningen 

U bent ingeschreven voor een lezing, wan-

deling, excursie of cursus zodra wij uw 

inschrijfformulier én uw betaling hebben 

ontvangen. 

geef mij op voor de volgende onderdelen 

normaal donateur jongere 

O 1 New York lezing ƒ 12,50 ƒ 1 1,25 ƒ 10,00 
 

O 2 Mare Chagall lezing ƒ 12,50 ƒ 1 1,25 ƒ 10,00  

O 3 Art Nouveau stadswandeling ƒ 12,50 ƒ 1 1,25 ƒ 10,00  

o 4 Sporen van deconstructivisme in Nederland lezingen ƒ 25,00 ƒ 22,50 ƒ 20,00  

o 5 Rome, de eeuwige stad lezingen ƒ 37,50 ƒ 33,75 ƒ 30,00  

o 6 Historische wandeling stadswandeling ƒ 12,50 ƒ 1 1,25 ƒ 10,00  

o 7 Kerken in Groningen stadswandeling ƒ 12,50 ƒ 1 1,25 ƒ 10,00  

o 8 Hendrik Willem Mesdag lezing ƒ 12,50 ƒ 1 1,25 ƒ 10,00  

o 9 Hofjes in Groningen stadswandeling ƒ 12,50 ƒ H,25 ƒ 10,00  

o 10 Noordnederlandse getijdenboeken lezingen ƒ 25,00 ƒ 22,50 ƒ 20,00  

o II Rob Scholte lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00  

o 12 Het Groninger Museum lezing ƒ 12,50 ƒ H,25 ƒ 10,00  

o 13 Auguste Rodin lezingen ƒ 25,00 ƒ 22,50 ƒ 20,00  

o 14 Stadsuitbreidingen in de Gouden Eeuw lezingen ƒ 25,00 ƒ 22,50 ƒ 20,00  

o 15 Constant Nieuwenhuys lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00  

o 16 Willibrord lezing ƒ 12,50 ƒ H,25 ƒ 10,00  

o 17 Amsterdam (Constant) - Laren (Rodin) excursie ƒ 80,00 ƒ 72,00 ƒ 64,00 33333
3 

o 18 Adventsvoorstellingen lezingen ƒ 25,00 ƒ 22,50 ƒ 20,00 
 

o 19 Hanzesteden lezing ƒ 12,50 ƒ H,25 ƒ 10,00  

O 20 Bremen excursie ƒ 80,00 ƒ 72,00 ƒ 64,00 
 

O 21 Boerderijarchitectuur in Groningen lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00  

O 22 Moderne beeldhouwkunst 1945-nu dagcursus ƒ 62,50 ƒ 56,25 ƒ 50,00  

O 23 Adventsvoorstellingen dagcursus ƒ 25,00 ƒ 22,50 ƒ 20,00  



 

 

 



 

Geef uw familie of vrienden eens een lezing, wandeling 

of excursie van Kunst in Zicht. 

Op de Kunst in Zicht-cadeaubon kan elke gewenste 

waarde ingevuld 

Cadeau verzinnen? Koud kunstje. 

Een Kunst in Zicht-cadeaubon! 

worden, al naar 

gelang de prijs van 

het programma-

onderdeel. 

De bon is 

verkrijgbaar op het kantoor van Kunst in Zicht: 

Noorderbuitensingel I I (maandag tot en met donderdag 

van 9.30 tot 13.00 uur). De cadeaubon kan ook 

telefonisch besteld worden 050-(5)719600 of (5)254485. 

Kunst in Zicht: verrassend present 

 



 

 

 



 

 



  

 


