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samenstelling inhoud 

Carolien ten Bruggencate 

vormgeving Hans Lakerveld 

druk Volharding Groningen 

De boekhandel voor architectuur, 

kunst, literatuur, muziek, theater en 

typografie 

 

ATHENA’S 
Boekhandel 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 9712 EL Groningen 
050-3125593 



 

Inhoud 

Illustraties omslag 

Jan Eisenloeffel, Vijfdelig theeservies 

op blad, na 1903 

Willem de Kooning, Untitled V, 1982 

Alberts & Van Huut, Oostgevel 

Kunstpaviljoen, Eelde 

Samen kijken is leuker 2 

lezing 1 Jan Steen 4 

dagcursus 2 Nederlandse kunst 1870-1940 5 

stadswandeling 3 Art Nouveau in Groningen 6 
lezing 4 Museum De Buitenplaats te Eelde 7 

stadswandeling 5 Hofjes in Groningen 8 

lezingen 6 Jan van Goyen 9 

lezing 7 Industrieel erfgoed in en om Groningen 10 
excursie 8 Museum De Buitenplaats te Eelde 11 

stadswandeling 9 Industrieel verleden en heden van Vierverlaten 12 

excursie 10 Jan Steen en Jan van Goyen 13 

lezing 11 Het Utrechts Psalter 14 

lezingen 12 Een bevrijdende impuls 15 
lezing 13 Willem de Kooning 16 

lezing 14 Kees van Dongen 17 
excursie 15 De Kooning en Van Dongen 18 

lezing 16 Kunst voor koningen en kenners: Titiaan 19 

lezingen 17 Amsterdamse School in de provincie Groningen 20 
lezing 18 Daphne 21 

lezing 19 Jan Eissenloeffel 22 

lezing 20 Hergebruik van antieke sculpturen 23 

excursie 21 Dans in het Modernisme 24 

lezing 22 Johan Dijkstra 1896-1996 25 
lezing 23 Zondagmiddaglezing: Ongerijmd II 26 

lezing 24 Zondagmiddaglezing: Jo van Dijk 26 

De organisatie 27 

Inschrijfformulier 29 

Aanmelding donateurs 31 

 



 

Samen kijken is leuker 

Evenals vorig jaar sloot Kunst in Zicht het voorjaar af 

met een meerdaagse buitenlandse reis. Kopenhagen, 

Culturele hoofdstad van Europa 1996, vormde dit keer 

het reisdoel. Met een groot, maar geanimeerd 

gezelschap bezochten we in vier dagen enkele 

interessante musea en tentoonstellingen. De tocht 

was het sluitstuk van een geslaagd seizoen, waarin 

de meeste programmaonderdelen goed bezocht 

werden. 

Kennelijk willen steeds meer mensen zich verdiepen 

in kunst en cultuur. Dat was ook de conclusie van een 

artikel dat een half jaar geleden verscheen in een 

landelijk dagblad. Daarin werd het succes van 

instellingen als Kunst in Zicht onder de loep genomen 

en werd onder meer geconstateerd dat kunst-

geschiedenis in een groepscursus geliefder is dan 

thuisstudie vanwege het contact met docenten. De 

kop luidde zelfs ‘Eén goede docent is 100 boeken 

waard’ 

Hoewel dat misschien wat overdreven is, krijgen we 

bij Kunst in Zicht ook vaak te horen dat de uitleg 

van de spreker zeer verhelderend heeft gewerkt. Als je 

uitleg hebt gehad over een kunstwerk, weet je waar je 

naar moet kijken en dan begint een schilderij of beeld 

pas echt voor je te leven. Het contact met 

medecursisten wordt evenzeer op prijs gesteld. Want 

kijken naar kunst is leuk, maar nog veel leuker is het 

om vervolgens je ervaringen met anderen te delen. In 

de pauzes van onze cursussen en op de thuisreis na 

excursies vinden dan ook vaak levendige discussies 

plaats. 

Het najaarsprogramma van Kunst in Zicht is, dunkt ons, 

weer spraakmakend genoeg. Er staan ons tal van 

aantrekkelijke culturele evenementen te wachten. In 

aansluiting op de tentoonstellingen over Jan Steen en 

Jan van Goyen in respectievelijk het Rijksmu- seum in 

Amsterdam en de Lakenhal te Leiden organiseert 

Kunst in Zicht lezingen en een excursie. Willem de 

Kooning en Kees van Dongen staan centraal in twee 

lezingen vanwege tentoonstellingen in Museum 

Boymans van Beuningen, die we ook gaan bezoeken. 

Naar aanleiding van een overzichtstentoonstelling in 

het Drents Museum besteedt Kunst in Zicht in een 

lezing aandacht aan de Nederlandse Art Nouveau- 

ontwerper Jan Eissenloeffel. Het geboortejaar van 

Johan Dijkstra wordt in Groningen herdacht met drie 

tentoonstellingen en wij wijden een lezing aan deze 

kunstenaar. 

 



 

In Eelde wordt in het najaar een museum geopend: De 

Buitenplaats, Museum voor Figuratieve Kunst. In een 

lezing en een rondleiding maken wij kennis met deze 

aanwinst voor het Noorden. Tenslotte bezoeken we in 

december de Kunstholle in Emden, die haar tienjarig 

bestaan herdenkt met een unieke tentoonstelling over 

de betekenis van de dans voor de avantgarde aan het 

begin van deze eeuw. 

Behalve lezingen en excursies over actuele onder-

werpen brengt Kunst in Zicht uiteraard een aantal 

vertrouwde onderdelen, zoals de stadswandelingen. 

Omdat 1996 hetjaar van het Industrieel Erfgoed is, 

wordt een van de wandelingen dit keer geleid door 

een restauratie architect die ons meeneemt naar de 

fabrieken en woningen in de wijk Vierverlaten bij Hoog 

Excursie 

Insel Hombroich, 

april 1996 

kerk. Ook is er weer een cursus op de donderdag-

ochtend, nu over Nederlandse kunst van 1870 tot 

1940. De cursus over de belangstelling voor primitieve 

kunst aan het begin van deze eeuw (Een bevrijdende 

impuls) viel dit voorjaar zeer in de smaak bij de 

dagcursisten en wordt daarom in het najaar herhaald 

op de avonden. 

Naast haar eigen vaste programma organiseert Kunst 

in Zicht lezingen in samenwerking met het Centrum 

Beeldende Kunst. Deze lezingen op de zondagmiddag 

hebben betrekking op tentoonstellingen die in het 

Centrum Beeldende Kunst te zien zijn. In het najaar 

1996 staan twee zondagmiddagle- zingen op het 

programma: Rix Wierenga vertelt over de expositie 

Ongerijmd II waaraan zij zelf deelneemt en Anne 

Karen de Boer houdt een lezing over Jo van Dijk, over 

wie een overzichtstentoonstelling is samengesteld. 

Dit was nog maar een greep uit ons naj aars program-

ma. Hierna volgen de uitgebreide beschrijvingen van 

alle lezingen, wandelingen en excursies. Wij hopen dat 

u een keus kunt maken uit dit gevarieerde aanbod en 

zien u graag tegemoet op een van onze activiteiten. 

Carolien ten Bruggencate, juli 1996 

 



 

Schilder en verteller 

Jan Steen 

dinsdag 24 september, 

I oktober 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 25,00/ƒ 12,50 per avond spreker 

drs Nathan Hornstra 

plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in’t Jatstraat 42 

Nauwelijks zijn we uitgepraat over 

Vermeer of de volgende spraakma- 

kende tentoonstelling over een 

Hollandse schilder uit de zeven- 

tiende eeuw dient zich al aan. De 

beurt is aan Jan Steen. Niet voor 

niets wordt deze meester een ver- 

halenverteller genoemd. Wie kent 

Jan Steen, De gevolgen van onmatigheid, ca. 1660 

ze immers niet, de uitbundige huiskamerscènes, de 

wulpse taferelen vol ‘ongewenste intimiteiten’, de 

vrolijke schilderijen van boertig gezang en drinkgela- 

gen, van complete anarchie en losbandigheid, waarin 

bijvoorbeeld kinderen leren pijproken? Maar naast 

alle pret klinkt er altijd een waarschuwing door in 

Steens werk. Terwijl hij zijn publiek aan het lachen 

maakt, leest hij het ondertussen ook de les. 

Het is echter niet louter vrolijk moralisme wat de 

klok slaat, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de ingetogen 

weergave van een gezin in gebed, of uit het ernstige 

zelfportret uit het Rijksmuseum. In de lezingen zal 

deze veelzijdigheid van Jan Steen, zowel in de keuze 

van zijn onderwerpen als in de ontwikkeling van zijn 

stijlen, worden belicht. 

De lezingen vormen een voorbereiding op een 

bezoek aan de tentoonstelling Jan Steen. Schilder en 

verteller, die van 21 september 1996 tot en met 12 

januari 1997 te zien is in het Rijksmuseum te 

Amsterdam. Op zondag 27 oktober houdt Kunst in 

Zicht een excursie naar de Jan Steen-expositie (zie 

pagina 13). 

Nathan Hornstra is kunsthistoricus en werkt als 

conservator Oude Kunst bij de Hannema-De Stuers 

Fundatie in kasteel Het Nijenhuis te Heino. 

 

 



 

Nederlandse kunst 1870-1940 

donderdag 26 september, 

3, 10, 24,31 oktober 

10.00- 12.00 uur 

ƒ 62,50 /ƒ 12,50 per les 

sprekers 

drs Carolien ten Bruggencate, drs 

Dineke de Vries 

plaats Tablinum, Centrum Beel-

dende Kunst, De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Deze cursus over Nederlandse kunst geeft een 

overzicht van het turbulente tijdvak, waarin de over- 

gang naar de moderne kunst zich voltrokken heeft. Het 

was een opeenvolging van stroomversnellingen waarin 

de Nederlandse kunst vanaf het optreden van 

schilders als Israëls, Weissenbruch en Roelofs 

verzeild raakte. In de lessen wordt uiteengezet hoe 

kunstenaars in ons land tot nieuwe denkbeelden en 

3. De Stijl 

4. Expressionisme (Bergen, De Ploeg) 

5. Realisme in de jaren twintig en dertig 

Voor wie al deelgenomen heeft aan overzichtscur- 

sussen vormt de cursus een nadere kennismaking 

met één specifiek onderwerp uit de kunstgeschiede-

nis. De cursus kan uiteraard ook gevolgd worden door 

mensen die de vorige cursussen nog niet bezocht 

hebben. 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is 

freelance schrijver en docent moderne kunst. Dineke 

de Vries is docent kunstgeschiedenis en 

gespecialiseerd in moderne kunst. 

nieuwe uitingsvormen gekomen zijn. 

Daarbij zal niet alleen aandacht worden 

geschonken aan beroemdheden als 

Van Gogh, Mondriaan en Willink, maar 

ook aan de wat minder bekende 

kunstenaars, die eveneens belangrijke 

bijdragen hebben geleverd aan de 

vernieuwingen in de kunst. De thema's 

zijn: 

1. Haagse School 

2. Van Gogh, Jan Toorop, Symbolisme, 

Luminisme 

Piet Mondriaan, Bomen aan het 

water, I907-1908 
 

 

 



 

Art Nouveau in Groningen 

zondag 29 september 

14.00- 16.00 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Eelko Hooijmaaijers 

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 win- 

keliers die hun 

panden in deze 

stijl lieten 

optrekken. We 

kunnen nu nog 

prachtige Art 

Nouveau win- 

kelpanden in de 

binnenstad 

bewonderen. 

De wandeling 

voert langs 

Winkelpand L de Vries, Brugstraat, Groningen 

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 Hooijmaaijers is historicus. Hij is als 

geschiedenisdocent onder meer verbonden aan het 

Praedinius-gymnasium in Groningen. 

 

 

 



 

Museum voor Figuratieve Kunst 

De Buitenplaats te Eelde 

de entreehal. Muller beschilderde tevens de panelen 

van een aan de achterzijde van het huis gelegen kabi-

net. Later volgden nog schilderingen van Clary Mas-

tenbroek en Olga Wiese. In de lezing zal met name 

aan de wand- en plafondschilderingen in Het Nij- 

singhhuis aandacht besteed worden, want deze zullen 

in de toekomst slechts periodiek te bezichtigen zijn. 

Het nieuwe kunstpaviljoen is ontworpen door Alberts 

en Van Huut en de tuin met onder meer appelhof en 

slingermuur werd door Jörn Copijn onder handen 

genomen. In de tweede helft van de lezing zal op deze 

twee onderdelen ingegaan worden, evenals op de 

expositie waarmee De Buitenplaats te Eelde van start 

gaat. Deze is de eerste van een drietal 

overzichtstentoonstellingen, die samen een breed 

beeld zullen geven van de figuratieve kunst in al haar 

verscheidenheid in Nederland na de tweede 

wereldoorlog. 

In aansluiting op de lezing wordt op zaterdag 12 

oktober een excursie gehouden naar het nieuwe 

museum (zie pagina 11). 

Rieneke Harkema sloot haar studie kunstgeschie-

denis aan de Rijksuniversiteit Groningen af met een 

doctoraalscriptie over de Noordelijke Figuratieven. Nu 

werkt zij voor De Buitenplaats te Eelde, Museum voor 

Figuratieve Kunst. 

woensdag 2 oktober 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Rieneke Harkema 

plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, Oude 

Kijk in 't Jatstraat 42 

Op 14 september opent De Buitenplaats te Eelde 

Museum voor Figuratieve Kunst haar deuren. Daar-

mee wordt de droom verwezenlijkt van het echtpaar 

Van Groeningen-Hazenberg, de bewoners van het 

huis waar alles mee begonnen is. Kunst in Zicht heeft 

een van de medewerkers bereid gevonden een lezing 

over dit gloednieuwe museum te houden. 

 

De Buitenplaats bestaat uit drie delen: het Nijsingh- 

huis, een reconstructie van de oude tuin en een 

nieuw paviljoen voor wisselende exposities. Het Nij- 

singhhuis is een uit 1654 daterende bui- 

tenplaats, die werd gebouwd in 

opdracht van de regent Jan Nijsingh. In 

1984 kreeg Matthijs Röling van de huidi- 

ge bewoners opdracht de wanden van 

wat nu de blauwe kamer wordt 

genoemd, te beschilderen. Daarna volg- 

den de muren van de bibliotheek en 

samen met Wout Muller werd een ster- 

renhemel geschilderd op het plafond in 

Matthijs Röling, Wandschildering Nijsinghhuis, Eelde, 1984 

 



 

Hofjes in Groningen 

zondag 6 oktober 14.00 - 16.00 

uur ƒ 12,50 

spreker drs Egbert van der Werft 

plaats Martinitoren 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

De stad Groningen staat bekend om haar vele hof- 

jes, ook wel gasthuizen genoemd. Ze zijn te herken- 

nen aan hun karakteristieke vorm: de huizen staan 

rond een binnenplaats of tuin en een poort geeft 

toegang tot de hof. 

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 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. 

St. Anthonygasthuis, Groningen 

In de loop der jaren nam het aantal behoeftigen toe 

en bood het gasthuis ook blinden, kreupelen, ouden 

van dagen en zelfs krankzinnigen onderdak. Vanaf 

1600 is het St. Geertruidsgasthuis net als de meeste 

Groningse gasthuizen een huis voor ouderen. 

De stadswandeling voert langs een drietal in oor-

sprong middeleeuwse hofjes in de Groningse bin-

nenstad: het St. Geertruidsgasthuis, het St. Antho- 

nygasthuis en het Heilige Geestgasthuis. 

Egbert van der Werft is historicus/mediaevist en 

publiceert over Groningse onderwerpen. 

 

 



 

Landschapschilder in de Gouden Eeuw 

Jan van Goyen 

dinsdag 8, 22 oktober 19.30 - 

21.30 uur 

ƒ 25,00 / ƒ 12,50 per avond spreker 

drs Katinka Fennema plaats 

Tablinum, Centrum Beeldende 

Kunst, De Oosterpoort, Trompsingel 

27 opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Parallel met de tentoonstelling in Amsterdam 

over zijn gevierde schoonzoon Jan Steen is in 

Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden een 

grootse tentoonstelling over Jan van Goyen 

(1596-1656) te zien. Aanleiding hiertoe is het 

feit dat deze beroemde schilder 400 jaar 

 

Jan van Goyen, Gezicht op Leiden vanuit het noordoosten, 1650 

geleden in Leiden geboren werd. 

Jan van Goyen wordt beschouwd als de belangrijkste 

landschapschilder uit de Gouden Eeuw. Hij geldt bij 

uitstek als vernieuwer van onze nationale schilder-

kunst, omdat hij als een van de eersten het eigen, 

Hollandse landschap als onderwerp neemt. Tijdens 

zijn tochten door Holland en Vlaanderen legt hij zijn 

reisimpressies vast in honderden schetsen. Deze 

worden thuis verwerkt tot schilderijen die in zijn eigen 

tijd zeer gewild waren. Van Goyens stads- en 

dorpsgezichten, riviermondingen en duingezichten 

worden steeds gekenmerkt door grote eenvoud en 

meesterlijk uitgebalanceerde composities. Vergelij-

kingen met werk van tijdgenoten als Salomon van 

Ruisdael en Aelbert Cuyp tonen de verreikende 

invloed aan van Hollands grootste landschapschilder. 

In de twee lezingen zal niet alleen ingegaan worden op 

het werk van Jan van Goyen, maar ook op het 

ontstaan van de landschapschilderkunst als zelfstandig 

genre en de positie van Van Goyen als vernieuwer van 

dit genre. 

De lezingen vormen een voorbereiding op een bezoek 

aan de tentoonstelling in De Lakenhal in Leiden. Op 

zondag 27 oktober houdt Kunst in Zicht een excursie 

naar de Van Goyen-expositie (zie pag.agina 13). 

Katinka Fennema is kunsthistoricus en docente 

Beeldende Vorminig aan de Hanzehogeschool in 

Groningen. 

 

 



 

 

Industrieel erfgoed in en om de stad Groningen 

woensdag 9 oktober 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker ir Kor Holstein plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

1996 is door Monumentenzorg uitgeroepen tot het 

Jaar van het Industrieel Erfgoed. Daarom wil Kunst in 

Zicht door middel van een lezing en een stads-

wandeling de aandacht vestigen op wat in Groningen 

aan belangwekkende bedrijfscomplexen overgebleven 

is. 

Vanaf 1868 tot 1918 verdubbelde het bevolkingsaantal 

in de stad Groningen tot ongeveer 87.000 inwoners. 

Ook de vraag naar produkten verdubbelde daarmee. 

Tegen die achtergrond ontplooide de industrie zich. 

Industrie onderscheidt zich van het traditionele 

ambacht door het structureel gebruik van kunstmatige 

energiebronnen, zoals de stoommachine, en van 

grootschalige produktieprocessen. Ze is namelijk 

gericht op massaproduktie en een anonieme markt. 

Rondom Groningen werden aan het eind van de 

vorige eeuw diverse karakteristieke industrieën 

gesticht ter vervanging van traditionele ambachtelijke 

werkplaatsen. 

In de lezing komen fabrieksgebouwen, produkiepro- 

Watertoren, Noorderbinnensingel 

cessen, systemen en produkten in de provincie Gro-

ningen aan de orde. 

Kor Holstein is restauratie architect in Groningen. 

Tevens is hij secretaris van de Stichting Industrieel 

Erfgoed Noord-Nederland. 

 



 

De Buitenplaats te Eelde 

zaterdag 12 oktober 14.00 - 

16.00 uur 

ƒ 17,50 (inbegrepen: entree 

museum, rondleiding, koffie in het 

museum) 

plaats Museum De Buitenplaats, 

Hoofdweg 80, 9761 EK Eelde, 

telefoon 050-3093471 

N.B. Deelnemers moeten voor 

eigen vervoer zorgen. Het museum 

is te bereiken met buslijn 52 vanaf 

Centraal Station, Groningen (13.05 

uur) 

Nog geen vier weken na de opening en in aansluiting 

op de lezing van 2 oktober bezoekt Kunst in Zicht 

het gloednieuwe museum voor figuratieve kunst, De 

Buitenplaats te Eelde. Het museumpaviljoen naast het 

Nijsinghhuis is gebouwd volgens 

een ontwerp van het Amsterdamse 

architectenbureau Alberts en Van 

Huut. Zij staan bekend om de 

organische bouwstijl die zij ook 

toepasten voor onder meer de 

Gasunie in Groningen en de ING- 

bank te Amsterdam. Het nieuw 

gebouwde museum bestaat uit 

twee delen, een ontvangstgebouw 

met lunchroom en een tentoon- 

stellingspaviljoen. Tussen de twee 

gebouwen is een amfitheater, 

waarbij de met gras begroeide 

Museum De Buitenplaats te Eelde 

in aanbouw, juni 1996 

publiekstribune van het toneel wordt gescheiden door 

een gracht. Behalve aandacht voor de bijzondere 

architectuur zal er ook over de expostie verteld 

worden. Daarna is er tijd om deze expositie, met werk 

van onder meer Guus Hellegers, Pyke Koch, Charlotte 

van Pallandt, Wim Oepts, Dirk van Gelder, Matthijs 

Röling, Wout Muller en Ed Valk, op eigen gelegenheid 

te bekijken. 

De rondleiding zal worden verzorgd door een 

medewerker van Museum De Buitenplaats. 

 

 

 



 

Industrieel verleden en heden van Vierverlaten 

zaterdag 26 oktober 

14.00 - 16.00 uur 

ƒ 12,50 

spreker ir Kor Holstein vertrekpunt 

Hoogkerk, halte van buslijn 2 aan 

de Zuiderweg opgave Athena's 

Boekhandel, Oude Kijk in 't Jatstraat 

42 

Na slechting van de wallen rond de stad werden de 

eerste grootschalige industrieën aan de kanalen gesi-

tueerd. De aan- en afvoer van grondstoffen, brand 

 

stof en produkten via water was destijds normaal. Pas 

na 1866, als de spoorverbinding Groningen - 

Leeuwarden gereed gekomen is, worden ook langs 

deze spoorlijnen industrieën gesticht. Zoals de NV 

Noord Nederlandsche Beetwortelfabriek in 1896 en de 

strokartonfabriek C.V. De Halm in 1914. Juist hier 

vanwege het land en de goede verbindingen via het 

Hoendiep en de spoorlijn. Bovendien was de stad 

Groningen een goede wereld-marktplaats voor 

landbouwprodukten. De wandeling leidt langs 

genoemde fabrieken, het 

Hoendiep en de woning- 

buurten voor de werkne-

mers van de beide fabrie-

ken. 

Kor Holstein is restauratie 

architect in Groningen. 

Tevens is hij secretaris van 

de Stichting Industrieel 

Erfgoed Noord- Nederland. 

Woningen in de wijk 

Vierverlaten, Hoogkerk 

 

 



 

Jan Steen en Jan van Goyen 

Twee meesters uit de 

Gouden Eeuw 

zondag 27 oktober 

8.00 - 19.00 uur 

ƒ 85,00 (inbegrepen: vervoer per 

luxe touringcar, toegangsprijzen, 

begeleiding, documentatie) 

rondleiders 

drs Nathan Hornstra, 

drs Katinka Fennema 

instapplaatsen 

Groningen, Centraal Station NS 

(bij de fietsenstalling) 

Haren, Motel 

Assen, Motel 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Op het ochtendprogramma staat 

een bezoek aan de tentoonstel- 

ling Jan Steen. Schilder en 

verteller 

in het Rijksmuseum te Amster- 

dam. Bijna vijftig meesterwerken 

uit musea en privécollecties over 

de hele wereld komen naar 

Amsterdam. Ze geven een prach- 

tig beeld van de rijke variatie aan 

onderwerpen in het oeuvre van 

Jan Steen en leveren het overtui- 

Jan Steen, Het morgentoilet, 1663 

gende bewijs van zijn vakmanschap. Enkele werken 

uit de verzameling van het Rijksmuseum zijn speciaal 

voor deze tentoonstelling gerestaureerd. Een ‘the- 

atraal retrospectief’ (NRC Handelsblad) 

's Middags bezoeken wij de tentoonstelling Jan van 

Goyen. Landschapschilder in de Gouden Eeuw in 

Stede- 

lijk Museum De Lakenhal te Leiden. Op dit eerste 

grote overzicht 

sinds 1960 wor- 

den Van Goyens 

schetsen samen 

met zijn schilderij- 

en getoond. Daar- 

toe zijn meer dan 

veertig schilderijen 

en vijftig schetsen 

en tekeningen uit 

diverse landen 

samengebracht in 

zijn geboortestad 

Leiden. Voor een 

groot deel zijn zij 

voor het eerst te 

zien. De tentoonstelling gaat uitgebreid in op de rol 

van Jan van Goyen als vernieuwer en de ontwikkeling 

van verschillende types landschappen als duinge- 

zichten en riviermondingen. De expositie besteedt ook 

aandacht aan de persoon van Van Goyen, die naar 

verluidt, maar liefst één schilderij per dag wilde maken 

en ook in de zeventiende-eeuwse tulpenhandel zijn 

geluk beproefde. 

 

 



 

 

 

 

Utrechts Psalter 

dinsdag 29 oktober 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker dr Lydia Wierda plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, Oude 

Kijk in 't Jatstraat 42 

Weinig handschriften zijn zo bekend en tot de ver-

beelding sprekend als het zogenaamde Utrechts 

Psalter, vervaardigd circa 820-840 in de Benedictijner 

abdij Hautvillers bij Reims en ‘Utrechts’genoemd naar 

de plaats waar het sinds 1716 wordt bewaard. Het 

handschrift spreekt niet alleen vanwege zijn ouderdom 

en culturele achtergrond zo tot de verbeelding, het is 

zelf eveneens een en al verbeelding: het staat vol met in 

bruin-zwarte inkt uitgevoerde pentekeningen die de 

psalmteksten op zo letterlijk mogelijke wijze illustreren: 

vers voor vers, soms woord voor woord. In het Museum 

Catharijnecon- vent te Utrecht wordt van 31 augustus 

tot 17 

november 1996 een tentoonstelling 

georganiseerd waarin het psalter 

getoond wordt in zijn artistieke en 

culturele context. Onder andere 

zijn de drie kopieën te zien die in 

Engeland zijn gemaakt van het psal- 

Utrechts Psalter, Psalm 127, ca 820-835 

ter nadat het daar omstreeks het jaar 1000 terecht kwam. 

In de lezing komen zowel de culturele als artistieke 

aspecten van het psalter aan bod. Het wordt geplaatst 

tegen de achtergrond van de zogenaamde Karolingische 

Renaissance, de periode waarin Karei de Grote en zijn 

opvolgers streefden naar een herleving van het 

Romeinse Keizerrijk. De tekeningen in het Utrechts 

Psalter weerspiegelen dit streven doordat ze aansluiten 

bij voorbeelden uit de late Oudheid. Daarnaast worden 

de tekeningen bekeken op hun eigen, artistieke 

kwaliteiten: op welke wijze illustreren ze de bijbeltekst en 

waaruit bestaat het bijzondere karakter dat heeft 

gemaakt dat de stijl van de tekeningen tot in de twaalfde 

eeuw invloed heeft gehad op zowel de boekkunst als de 

goud- smeed- en ivoorsnijkunst? Om een antwoord te 

kunnen geven op deze vragen zal de lezing vergezeld 

gaan van talrijke dia's, die op zich een waardevolle 

kennismaking mogelijk maken met het Utrechts Psal-

terium, een van de allerbelangrijkste handschriften uit de 

vroege Middeleeuwen. 

Lydia Wierda heeft Nederlands en Mediaevistiek 

gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is 

vorig jaar gepromoveerd op een proefschrift dat een 

groep verluchte getijdenboeken uit de IJsselstreek als 

onderwerp had. 



 

De belangstelling voor 'primitieve kunst' aan het begin van deze eeuw 

Een bevrijdende impuls 

woensdag 30 oktober, 6, 13, 20 

november 19.30 - 21.30 uur 

ƒ 50,00/ƒ 12,50 per les sprekers 

drs Carolien ten Brug- gencate, drs 

Dineke de Vries plaats Tablinum, 

CentrumBeeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel 

De kunst van de twintigste eeuw wordt gekenmerkt 

door een snelle opeenvolging van stromingen. In deze 

cursus willen we geen overzicht hiervan geven, maar 

eens gaan kijken naar een verschijnsel dat als een 

rode draad door de kunst aan het begin van deze 

eeuw loopt: de belangstelling voor 'primitieve' kunst. 

De Franse kunstenaar Paul Gauguin verliet huis en 

haard, om zich te gaan vestigen op Tahiti. Hij wilde 

terugkeren naar een natuurlijkere manier 

van leven, ver weg van de Europese 

cultuur en burgerlijke mentaliteit. 

Gauguin was niet de eerste die de aan-

trekkingskracht voelde van ‘primitieve’ 

culturen. Hij werd echter al gauw hèt 

voorbeeld voor moderne kunstenaars 

Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon (detail), 

1907 

Dan-masker uit Ivoorkust of Liberia 

die dezelfde behoefte hadden om te ontsnappen aan 

de benauwende conventies van de Europese kunst. 

Kunstenaars als Matisse, Picasso en de Duitse 

expressionisten van Die Brücke raakten in de ban van 

maskers en voorouderbeelden van zeer uiteenlopende 

bevolkingsgroepen in Afrika, het Zuidzeege- bied, 

Australië, Noord- en Zuid-Amerika. 

Wanneer ontstond deze tendens onder kunstenaars? 

Hoe maakten zij kennis met 'primitieve' kunst, of zoals 

zij zeiden: 'negerkunst'? Wat zochten kunstenaars in 

culturen die geografisch of qua tijd zo ver van hen 

verwijderd waren? Was het alleen escapisme of zat er 

meer achter? Welk effect had deze preoccupatie op 

hun werk? Deze en andere vragen zullen beantwoord 

worden met betrekking tot de volgende 

kunstenaars(groepen): 

1. Paul Gauguin 

2. Henri Matisse, André Derain, 

Maurice de Vlaminck 

3. Pablo Picasso 

4. Die Brücke 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is 

freelance schrijver en docent moderne kunst. Dineke 

de Vries is docent kunstgeschiedenis en 

gespecialiseerd in moderne kunst. 

 

 



 

Willem de Kooning 

dinsdag 12 november 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Carin Westerhoud 

plaats Tablinum, Centrum 

Beeldende Kunst, De Ooster- 

poort, Trompsingel 27 opgave 

Athena's Boekhandel, Oude Kijk 

in 't Jatstraat 42 

92 jaar geleden werd hij gebo-

ren in Rotterdam en hij leeft 

nog steeds, al wordt het de 

laatste jaren steeds stiller om 

hem heen. Al vanaf 1987 was 

Willem de Kooning namelijk 

steeds minder tot werken in 

staat en in 1990 heeft hij de 

kwasten definitief neergelegd, 

 

Willem de Kooning, Zonder titel XVIII, 1977 

in het Museum Boymans-van 

Beuningen. Deze doeken ken-

merken zich door composities 

met zwierige lijnen, veel primaire, 

heldere kleuren en grote witte 

tussenruimtes. Het werk toont 

een ontspannen schilderwijze en 

een haast instinctieve 

trefzekerheid; kwaliteiten die 

slechts voorbehouden lijken te 

zijn geweest aan de alleroudsten 

onder de moderne kunstenaars, 

zoals Monet, Matisse, Mondriaan 

en Picasso. Volgens eigen 

zeggen wilde De Kooning in zijn 

late 

omdat hij aan de ziekte van Alzheimer begon te lijden. 

Een halve eeuw geleden echter was zijn ster rijzende. 

De Kooning verhuisde naar Amerika waar hij met 

kunstenaars als Jackson Pollock, Barnett New- man, 

Clyfford Still en Mark Rothko de kern vormde van het 

abstract-expressionisme. De verheerlijking van het 

schilderkunstige gebaar, het heroïsche schilderen trok 

internationaal veel belangstelling. 

Van het agressieve expressionisme van De Koonings 

vroegere werk is nauwelijks nog sprake in de schil-

derijen uit de jaren 1981 -1987, die getoond worden 

werk Matisse ook evenaren. 

De lezing vormt een voorbereiding op een bezoek aan 

de tentoonstelling in Museum Boymans-van Beu-

ningen, die van 8 september tot en met I december 

1996 loopt. Kunst in Zicht houdt op zaterdag 23 

november een excursie naar deze expositie (zie 

pagina 18). 

Carin Westerhoud studeerde kunstgeschiedenis en 

kunstbeleid in Utrecht. 

 



 

Kees van Dongen 

dinsdag 19 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 

Kees van Dongen, Vrouw met 

volle lippen, 1909 

 

Indrukwekkend geschilderde vrouwen. Hartstochtelijke, 

uit het nachtleven gegrepen scènes van dansende 

mensen en portretten van door het noodlot 

benadeelden: zij staan centraal in het werk van Kees 

van Dongen (1877-1968). Hij bouwde zijn voorstel-

lingen op uit grote kleurvlakken en gewaagde ver-

eenvoudigde vormen. De felheid van het leven van zijn 

vrouwen drukte hij uit door ze in harde kleuren te 

schilderen. 

Zijn expressionistische schildertrant ontwikkelde Van 

Dongen binnen enkele jaren na zijn vestiging in Parijs. 

Deze stijl verschafte hem met Matisse, Derain en 

Vlaminck al snel de bijnaam 'Les Fauves'. 

Rond 1911 begon Van Dongen school te maken met 

zijn ongebruikelijke anti-naturalistische vormgeving 

toen zijn landgenoten Jan Sluijters en Leo Gestel in 

deze trant begonnen te werken. Naast Van Gogh en 

Jan Toorop staat hij dan ook te boek als een van de 

vaders van de moderne Nederlandse schilderkunst. 

De lezing vormt een voorbereiding op een bezoek aan 

de tentoonstelling in Museum Boymans-van Beu- 

ningen, die van 2 november tot en met 5 januari te zien 

is. Op zaterdag 23 november houdt Kunst in Zicht een 

excursie (zie pagina 18). 

Dineke de Vries is docent kunstgeschiedenis en 

gespecialiseerd in moderne kunst. 

 

 



 

Willem de Kooning en Kees van Dongen 

Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam 

zaterdag 23 november 

8.00 - 19.00 uur 

ƒ 80,00 (inbegrepen: vervoer per 

luxe touringcar, toegangsprijzen, 

begeleiding, documentatie) 

rondleiders drs Dineke de Vries, 

drs Carin Westerhoud 

instapplaatsen 

Groningen, Centraal Station NS (bij 

de fietsenstalling) 

Haren, Motel 

Assen, Motel opgave Athena's 

Boekhandel, Oude Kijk in 't 

Jatstraat 42 

Op deze excursie brengen we 

een bezoek aan Museum Boy- 

mans-van Beuningen, waar 

tegelijkertijd twee interessan- 

te tentoonstellingen te zien 

zijn. Ze zijn gewijd aan twee 

Nederlandse kunstenaars, die 

met elkaar gemeen hebben 

dat zij in Rotterdam zijn gebo- 

ren en langere tijd in het bui- 

tenland hebben gewoond en 

gewerkt. 

Van Kees van Dongen (1877- 

 

Willem de Kooning in zijn atelier, 1964 

1968) worden zestien schilderijen en voorts voorna- 

melijk tekeningen en aquarellen getoond uit de 

periode 1897-1914. Zij worden aangevuld met werk 

van tijdgenoten, waaronder Pablo Picasso. De ten- 

toonstelling kwam tot stand in samenwerking met 

het Musée des Beaux Arts in Lyon en het Institut 

Néerlandais te Parijs. 

De tentoonstelling over Willem 

de Kooning (1904) toont een 

selectie van circa 35 werken 

uit de periode 1981- 1987. De 

Kooning maakte in de jaren 

tachtig schilderijen met grote 

kleurhelderheid en een 

elegante zwier. De dikke lagen 

verf hebben plaatsgemaakt 

voor een schrale, vaak ook 

weer grotendeels afge-

schraapte verfopdracht. De 

late doeken worden aangevuld 

met enkele oudere werken. De 

tentoonstelling was eerder te 

zien in het Kunstmuseum in 

Bonn en reist verder naar het 

Museum of Modern Art in New 

York. 

Over beide kunstenaars 

houdt Kunst in Zicht lezingen op 12 en 19 november 

(zie pagina 16 en 17). 

Dineke de Vries is docent kunstgeschiedenis en 

gespecialiseerd in moderne kunst. 

Carin Westerhoud studeerde kunstgeschiedenis en 

kunstbeleid in Utrecht. 

 

 



 

Kunst voor koningen en kenners: de 

Poesie van Titiaan 

dinsdag 26 november 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker dr Jan de Jong plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Vanaf ongeveer 1550 tot aan zijn dood in 1576 

werkte de grote Venetiaanse schilder Titiaan Vecel- 

lio aan een serie schilderijen voor keizer Karei V en 

 

diens zoon en opvolger koning Filips II. Titiaan voer- 

de deze schilderijen volledig eigenhandig uit. Dat 

geeft aan dat hij ze opvatte als een demonstratie van 

het allerbeste van zijn kunnen. 

Deze zogenaamde poesie - schilderijen met onder- 

werpen uit de klassieke mythologie - zijn alle eeu- 

wen door bewonderd, nagevolgd, beschreven, geïn- 

terpreteerd - en over-geïnterpreteerd. In de lezing 

worden hedendaagse meningen over poesie vergele- 

ken met wat Titiaan en tijdgenoten zelf erover heb- 

ben gezegd. Wat zal blijken is dat de poesie in de 

eerste plaats als kunst voor kenners 

waren bedoeld: geschilderd in een 

virtuoze stijl, met verwijzingen naar 

en ontleningen aan andere kunst- 

werken en de klassieke literatuur, 

die de beschouwers de mogelijkheid 

boden om ‘creatief te kijken’. 

Jan de Jong is verbonden als 

docent aan het Instituut voor 

Kunstgeschiedenis van de Rijksuni- 

versiteit Groningen. Hij is gespecia- 

liseerd in zestiende-eeuwse Italiaan- 

se kunst. 

Titiaan, Danaë en de regen van goud, 

ca 1553-1554 

 



 

 

Amsterdamse School in de 

provincie Groningen 

woensdag 27 november, 4 

december 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 25,00 / ƒ 12,50 per avond 

sprekers 

drs Annemarie Hermsen, 

drs Anja Reenders 

plaats Tablinum, Centrum Beel-

dende Kunst, De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Rond 1912 ontwikkelde zich in Amsterdam de 

architectuur en kunstnijverheidsrichting van de 

Amsterdamse School. Kenmerkend voor deze 

expressieve bouwstijl zijn de horizontale lijnen, de vele 

ornamenten en het speelse metselwerk. De meeste 

Amsterdamse School-aanhangers hielden zich ook 

bezig met de vormgeving van het interieur die in 

volledige harmonie moest zijn met het gebouw. In dit 

ideaal van het totaalontwerp was ieder onderdeel, van 

meubel tot deurknop, speciaal vervaardigd en als 

samenhangend geheel ontworpen. In Groningen is de 

Amsterdamse School in de jaren twintig en dertig op 

grote schaal toegepast, zij het in een eenvoudige, 

sobere variant. Niet alleen de stad, maar ook de 

provincie bezit een schat aan bijzondere en 

waardevolle voorbeelden van deze stijl. In de lezing 

zal dan ook, naast de Amsterdamse School in 

Amsterdam en Groningen, uitvoerig aandacht besteed 

worden aan deze relatief onbekende voorbeelden in 

de provincie. 

 

Villa in Amsterdamse School-stijl, Winsum 

Annemarie Hermsen en Anja Reenders zijn 

architectuurhistorici. Zij verrichten momenteel 

onderzoek voor een publikatie over de invloed van de 

Amsterdamse School in de provincie Groningen, die 

volgend jaar zal verschijnen. 

 



 

Daphne..., o Daphne 
De mythe van Apollo en Daphne in de beeldende kunst 

dinsdag 3 december 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker mw drs A. van Arragon 

plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, Oude 

Kijk in 't Jatstraat 42 

In dramatische bewoordingen vertelt Ovidius hoe de 

Griekse god Apollo smoorverliefd wordt op de nimf 

Daphne. Daphne, die door ‘Eros met een loden pijl nu 

juist afkerig gemaakt was van de liefde’, walgt van de 

god en probeert te ontvluchten aan zijn grijpgrage 

handen. 

Maar aan een godheid kan men niet ontkomen. Juist 

op het moment dat Apollo haar beetpakt, bidt Daphne 

tot haar vader, de riviergod Peneus. Hij redt haar op 

een originele manier door haar te veranderen in een 

laurierstruik. Ter herinnering aan zijn onvergetelijke 

geliefde draagt Apollo voortaan een laurierkrans op 

zijn fraaie lokken. 

Dit verhaal heeft zich sinds de klassieke oudheid 

ontwikkeld tot een geliefd thema in de beeldende 

kunst. Aan de ene kant spreekt de onbeantwoorde 

liefde van Apollo al eeuwenlang tot de verbeelding, 

anderzijds is ook het zegevieren van de kuisheid van 

Daphne voor een grote groep kunstenaars inspira-

tiebron geweest. 

Giorgione, Poussin, Bernini, Turner en Pyke Koch 

zijn slechts enkele 

namen in de reeks 

van mensen die 

gefascineerd zijn 

geraakt door het 

schitterende, maar 

droevige verhaal 

van Daphne. 

Mevrouw A. van 

Arragon 

is classica. Zij 

doceert klassieke 

talen aan het Pra- 

edinius Gymnasi-

um in Groningen. 

Giovanni Lorenzo 

Bernini, Apollo en 

Daphne, 1625 
 



 

Jan Eissenloeffel 
Een Art Nouveau-ontwerper in Nederland 

dinsdag 10 december 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Marie-Leen Ryckaert 

plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

De Art Nouveau kan nog steeds rekenen op een 

warme belangstelling van vele kunstliefhebbers. Voor 

hen zal het dan ook een aangename verrassing zijn 

om eens kennis te maken met het werk van de 

Nederlandse sierkunstenaar en edelsmid Jan Eissen- 

loeffel (1876-1957). Een samenwerkingsverband van 

vier Europese musea maakt het voor het eerst 

mogelijk een overzicht te presenteren van het oeu- 

vre van deze vernieuwer op het gebied van de 

vormgeving aan het begin van deze eeuw. Van 5 

oktober tot 13 januari is 

de expositie te bezichti- 

gen in het Drents Muse- 

um te Assen. 

In zijn vroege werk 

streefde Eissenloeffel naar 

een strakke vormgeving 

met vaak sobere, geome- 

trische versieringen, die 

betaalbaar was voor een 

groot publiek. Zijn ontwerpen met heldere en sier- 

lijke lijnen behaalden internationaal belangrijke prij- 

zen. In Nederland kreeg hij de eervolle opdracht om 

een zilveren tafelgarnituur te ontwerpen dat de stad 

Amsterdam aanbood aan koningin Wihelmina als 

huwelijksgeschenk. Later maakte Eissenloeffel 

bewerkelijke en dus kostbare unica waarbij decora- 

tieve elementen in email steeds belangrijker werden. 

Eissenloeffels overtuigende, sobere, typisch Neder- 

landse Art Nouveau is actueler dan ooit. Met zijn 

vooruitstrevende ontwerpen plaatste hij de Neder- 

landse vormgeving op internationaal niveau. Nog 

steeds wordt hij gezien als belangrijk voorloper van 

de hedendaagse metaal-design. Zijn prachtige 

gebruiks- en siervoorwerpen, zoals koffie- en thee- 

serviezen, sieraden, klokken, lampen en bestek, van 

zilver, koper, brons of email, zijn tegenwoordig 

Jan Eissenloeffel, Mokkaservies 

gezochte verzamelobjecten. In 

de lezing wordt zijn werk in 

relatie gezet tot de Neder- 

landse toegepaste kunst ten 

tijde van Art Nouveau. 

Marie-Leen Ryckaert is 

kunsthistoricus, gespeciali- 

seerd in kunstnijverheid en 

industriële vormgeving. 

 

 

 



 

Van atleet tot Sint Sebastiaan 
Hergebruik van antieke sculpturen in het Rome van de Barok 

woensdag I I december 

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 

Toonaangevende vorsten en prelaten in Rome ver-

zamelden graag antieke sculpturen. De aanwinsten 

werden door befaamde kunstenaars als Gianlorenzo 

Bernini gerestaureerd en zonodig aangevuld, zodat de 

beelden een toonbaar onderdeel konden zijn van het 

representatieve geheel van kunstvoorwerpen, 

wandbekleding en meubilair in de ontvangstruimten 

van de paleizen. 

Soms zijn de aanvullingen redelijk ‘correct’ uitgevoerd, 

in de zin dat ze naar onze huidige inzichten de 

verloren gegane onderdelen uit de oudheid bena-

deren. In vele gevallen verraden de restauraties echter 

de preoccupaties van de opdrachtgevers. 

Een opvallend verschijnsel is het hergebruik van 

antieke beelden in de religieuze sfeer. Herhaaldelijk 

zijn antieke torsen in Rome omgebouwd tot christelijke 

heiligenbeelden. Dit was niet een kwestie van 

zuinigheid, maar eerder een uiting van het rotsvaste 

vertrouwen dat de magische kracht van antieke ste-

nen, omgedoopt en wel, behouden bleef en zo de 

uitstraling van een heilige versterkte. 

 

Ares Ludovisi 

Yke Kramer is historicus en kunsthistoricus. Hij 

doceert geschiedenis aan het Praedinius-gymnasium 

in Groningen. 

 

 



 

Dans in het modernisme 
Kunsthalle Emden 

zaterdag 14 december 

9.30 - 15.30 uur 

ƒ 60,00 (inbegrepen: vervoer per 

luxe touringcar, toegangsprijs, 

begeleiding, documentatie) 

rondleider 

drs Carolien ten Bruggencate 

instapplaats Groningen, Centraal 

Station NS (bij de fietsenstalling) 

opgave Athena's Boekhandel, Oude 

Kijk in 't Jatstraat 42 

Precies tien jaar geleden werd 

in Emden (D) een nieuw 

museum geopend: de Kunst-

halle, een initiatief van de ver-

zamelaar Henri Nannen. Om  

Henri Matisse, 

De dans, 1909-

1910 

de wereld van 

de moderne 

dans. Daarin 

hadden de ver-

starde structu-

ren van het 

dit feit te herdenken brengt het museum in samen-

werking met het Haus der Kunst in München van 26 

oktober tot 26 januari een grote tentoonstelling onder 

de titel Dans in het modernisme - van Matisse tot 

Schlemmer. Hierin worden kunstwerken uit 

gerenommeerde musea als het Poesjkin Museum in 

Moskou, het Guggenheim en het Metropolitan 

Museum in New York bijeengebracht. 

De tentoonstelling is gewijd aan een opmerkelijk 

thema: de betekenis van de dans voor de kunst van 

de avantgarde aan het begin van deze eeuw. Net als 

de impressionisten waren de twintigste-eeuwse kun-

stenaars enthousiaste bezoekers van varieté-voor- 

stellingen en exotische dansuitvoeringen. Bovendien 

knoopten zij relaties aan met belangrijke figuren uit 

klassieke ballet plaatsgemaakt voor een volledig 

nieuwe lichaamstaal. Deze bewegingsvormen en rit-

mes drukten een vrij, Dionysisch levensgevoel uit en 

inspireerden de beeldende kunstenaars tot een nieu-

we, dynamische vormentaal in hun werk. Voor 

Matisse, de Fauves en Duitse expressionisten als 

Kirchner en Nolde was de dans verbonden met 

oorspronkelijkheid, bevrijding, uitbundigheid en extase. 

Bij de Italiaanse Futuristen paste het dans- motief 

volmaakt in hun fascinatie voor beweging. 

Mechanisering van de danser en een geometrisch- 

abstracte vertaling van de dansbeweging bepaalde het 

werk van Schlemmer. 

Deze en andere kunstenaars zijn vertegenwoordigd in 

Dans in het modernisme, een unieke expositie die 

Kunst in Zicht niet ongezien voorbij wil laten gaan. 

 

 



 

Johan Dijkstra 1896-1996 

woensdag 18 december 19.30 - 

21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker 

drs Carolien ten Bruggencate 

plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Groningen herdenkt dit 

najaar met drie tentoonstel- 

lingen (Groninger Museum, 

Grafisch Museum, Universi- 

teitsmuseum) een van de 

rebelse kunstenaars die in 

1918 tot de oprichters van 

De Ploeg behoorde: Johan 

Dijkstra. In 1996 is het pre- 

cies 100 jaar geleden dat hij 

hier geboren werd. 

Dijkstra had zijn opleiding aan 

Academie Minerva nog niet 

eens afgerond toen hij al met enkele collega's, die 

eveneens afgewezen waren voor een grote ten- 

toonstelling in het Museum voor Stad en Lande, 

eigen expositiemogelijkheden creëerde door de 

kunstenaarsvereniging De Ploeg op te richten. Hij 

werkte in die tijd in een stijl die de invloed van Van 

Gogh en de luministen (Toorop, Sluyters, Gestel) 

Johan Dijkstra, Zelfportret, 

ca 1925 

verraadde, ln jaren 

twintig schil^ert Dijkstra 

in een expressionistische 

stijl die sterk aan Kirchner 

doet denken. Kirchners 

werk was in Groningen 

bekend door toedoen van 

Ploeg-genoot Jan Wiegers, 

die Kirchner in Davos had 

leren kennen. Vanaf 1930 

maakte Dijkstra veel 

monumentaal werk: glas- 

schilderingen, mozaïeken 

en wandschilderingen en 

daarnaast ook houtsne- 

den, etsen en boekillustra- 

ties. Ook schreef hij vele 

kunstkritieken, waarmee 

hij zich met name na de 

tweede wereldoorlog niet altijd even geliefd heeft 

gemaakt. In de lezing zullen al deze facetten van 

Johan Dijkstra de revue passeren. 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij 

werkte mee aan het jubileumboek De Ploeg 75. Kro- 

niek van een kunstenaarsvereniging (1993). 

 



 

Lezingen op de zondagmiddag 

Ongerijmd II 

zondag 6 oktober 

15.00 - 16.30 uur 

ƒ 7,50 / ƒ 6,50 voor donateurs 

spreker Rix Wierenga 

plaats Tablinum Centrum Beeldende Kunst, De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Van 17 september tot en met 10 november is in het Quadrant van het 

Centrum Beeldende Kunst de tentoonstelling Ongerijmd II te zien. 

Geëxposeerd worden werken van Lysbeth Demmer, Jet van Oostum, 

Yvette Pothoff en Rix Wierenga. De thematiek van deze vier kunste-

naars zou samengevat kunnen worden in de term ‘droombeelden’, mits 

ruim geïnterpreteerd. Zij tonen namelijk een rijk scala van beelden, 

uiteenlopend van visioenen tot dagelijkse verstrooidheid. Hoe 

verschillend hun werk onderling echter ook is, bij elk van hen klinkt 

regelmatig een hilarische, absurdistische toon door. Na haar inleiding 

leidt Rix Wierenga rond door de tentoonstelling. 

Jo van Dijk 

zondag I december 15.00 - 16.30 

uur ƒ 7,50 / ƒ 6,50 voor donateurs 

spreker drs Anne Karen de Boer 

plaats Tablinum 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

 

Jo van Dijk, Zonder titel, I990 
Van 19 november tot en met 5 

januari wordt in het Quadrant 

een overzichtsexpositie 

gehouden van de uit Winschoten afkomstige kunstenaar Jo van Dijk 

(1931). Zijn oeuvre kenmerkt zich door de consistente wijze waarop 

hij de zuiver abstracte vormentaal hanteert. De diverse reizen die hij 

onderneemt hebben met name hun weerslag in zijn coloriet en mate- 

riaalgebruik. In 1964 schreef zijn vakbroeder Johan Dijkstra: ‘Jo van 

Dijk kent het geheim van de dekkende en transparante verven, hij 

kloddert lekker met z'n materiaal, sabelt soms met zijn paletmes, 

puimt de dingen als ze droog en hard zijn af, glaceert en vernist ze 

tenslotte. Onder de abstracte schilders in Groningen is Jo van Dijk 

zeker een van de knapste.’ In de lezing zal een overzicht van het oeu- 

vre worden gegeven. Na afloop is er gelegenheid om onder begelei- 

ding de tentoonstelling te bezichtigen. 

 

 



 

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 belangstelling 

voor kunst 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 050-31 1231 I (buiten kan-

tooruren: 050-5254485). Voor betalingswijze zie 

boven. 

- door contante betaling bij Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 in Groningen (niet 

telefonisch!). 

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 programmaonderdeel door omstan-

digheden niet kan doorgaan, krijgen de deelnemers 

hiervan bericht in de week voor de geplande aan-

vangsdatum. Het reeds betaalde bedrag wordt uiter-

aard 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 ééndaagse excursies. 

Voor meerdaagse excursies geldt een aparte 

kortingsregeling. 

Voor minimaal ƒ 25,- per cursusjaar (I augustus - 31 

juli) steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht. Voor 

(echt)paren geldt een minimumtarief van ƒ 40,- per 

jaar. U kunt zich opgeven door het aanmeldingsfor-

mulier op pagina .. in te sturen. 

Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Folkers, tel 

050-31 1231 I (maandag 9.30-13.00 uur) / 050- 

5260196 (privé). 

Jongerenactie 

Op vertoon van een CJP, college- of onderwijskaart 

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 050-31 1231 I (maandag 9.30- 

13.00 uur) / 050-5254485 (privé). 

 



 

Ik maak het verschuldigde bedrag ver-

meerderd met ƒ 2,50 administratiekosten 

uiterlijk twee weken voor de aanvang over 

op gironummer 4970581 of bankrekening-

nummer 57.14.89.958 t.n.v. de Stichting 

Ik geef mij op voor de volgende onderdelen 
normaal donateur jongere 

Kunst in Zicht in Groningen. O 1 Jan Steen lezingen ƒ 25,00 ƒ 22,50 ƒ 20,00 

 O 2 Nederlandse kunst 1870-1940 lezingen ƒ 62,50 ƒ 56,25 ƒ 50,00 

Naam Dhr/Mw O 3 Art Nouveau stadswandeling ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

 O 4 De Buitenplaats te Eelde lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

 O 5 Hofjes in Groningen stadswandeling ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

Adres O 6 Jan van Goyen lezingen ƒ 25,00 ƒ 22,50 ƒ 20,00 

 O 7 Industrieel erfgoed lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

 O 8 De Buitenplaats te Eelde excursie ƒ 17,50 ƒ 15,00 ƒ 12,50 

Postcode en plaats O 9 Industrieel erfgoed stadwandeling ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

 O 10 Steen/Van Goyen excursie ƒ 85,00 ƒ 75,00 ƒ 65,00 

 O 1 1 Utrechts Psalter lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

Telefoon O 12 Bevrijdende impuls lezingen ƒ 50,00 ƒ 45,00 ƒ 40,00 

 O 13 Willem de Kooning lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

 O 14 Kees van Dongen lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

Handtekening O 15 De Kooning/Van Dongen excursie ƒ 80,00 ƒ 72,00 ƒ 64,00 

 O 16 Titiaan lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

 O 17 Amsterdamse School lezingen ƒ 25,00 ƒ 22,50 ƒ 20,00 

 O 18 Daphne lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

Stuur dit formulier op naar: O 19 Jan Eissenloeffel lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

Stichting Kunst in Zicht, Postbus 1181, O 20 Hergebruik klassieke sculpturen lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

9701 BD Groningen O 21 Kunsthalle Emden excursie ƒ 60,00 ƒ 54,00 ƒ 48,00 

U bent ingeschreven voor een lezing, wan o 22 Johan Dijkstra lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

deling, excursie of cursus zodra wij uw o 23 Ongerijmd II zondagmiddaglezing ƒ 7,50 ƒ 6,50  

betaling hebben ontvangen. o 24 Jo van Dijk zondagmiddaglezing ƒ 7,50 ƒ 6,50  

 

Inschrijfformulier 



 

 



 

Word nu 

donateur 

Voor minimaal ƒ 25 - 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 

lezing of een stadswandeling. Bovendien krijgt u als donateur 10% korting op lezingen, 

wandelingen en ééndaagse excursies en ontvangt u tweemaal per jaar ons 

programmaboekje. 

Na ontvangst van onderstaande aanmeldingsstrook wordt u een acceptgiro toege-

stuurd. 

 Ja, ik word donateur 

naam 

adres 

Kunst in Zicht             postcode / plaats 

Postbus 1181                  telefoon 

keuze gratis lezing of stadswandeling 

31 



 

 



 

 



  

 


